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.1!:. ,. Курс ІО. 

Л е к ц і я п е р ш а . 

І. ПРЕ.ШvІЕТ І МЕТОДА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. 

Визначення 

економІЧноf-Гёографії . 
- - - ----- ----- - - ----- - - Економічна герграфія належить до нових дисциnлін, бо 

nочала вона складатись у самостійну, Бідокремлену галузь науки лише в само

ну кінці ХІХ в. і на nочатІ~і ХХ в . Це nізнє відокремлення економічної гео

графії є цілном нормальним: ЛІ\ nоказує сама назва дисциnліни, вивчає вона 

з'явища господарського життя в їх географічному nоширенні; отже виникнути 

Бёна-мёГЛа-тІЛЬкИ-тодІ:-коЛИ-ГоёПодарёЬкё-ЖИттЯ-нRбраЛо-3ільшої складности 
коли ловстав тісніший зв'язок між господарським життя окремих районів і країн . 

Виді.лення економі чної географії в окрему дисцишІіну timлo двома mля

Х'!тИ З одного боку, воно відб~.тва.лося при студіюванні того світу з' явищ, який 
вивчає ге~rрафія. В ХІХ в . в географії виникла течія, яRа вважала за необ

хідне включити в обсяг вивчення географії НА лиmе студіювання землі, але та

кож і студі~вання людського життя оскjль~и воно відбувається в залежнесті 

від приролніх умов і в слівчинності з ними. В зв'язку з цим у мев:ах загаль
ної географії було виділено слеціяльну дисципліну- а ~.тр оn о ге о г-

р а ф і :ю І gecg'l~aphie humaine І; е:Rономі·чна географія, Я!' наука про госпо
д~>рське ...сиття, оскіль:ки воно відбувається в залежності від nриродних умов 

і в співчинності з ними,згідно з цією схемою мала б складв.тн певниt-1 відділ 

антропогеогра.фії і входити pssCoІ& з нею в ск.11ад загальної географічної нау

ки . Ця течія в геограФії, що зв'язqна з такими іменами, як К.Р і тт е р 

Ік . Kitter І, Ф. Рат ц е л ь І F. Ratze~, В і д а л ь д е л я Б л я m 
/Vidal de la Bla.che І, трактува.л::>. екомічну географію, як одну з ск~1адових 
частиЕ загальної географічної науки. 

Рівнобіжно з тим, оформ.пення економічної географії лідбувалось і ін

шим шляхом, виходячи з суто-прантичних nотреб. Для праRтичної підготовки ко

)!.Є рцН,~:rих і то::;>говельних .діячі в у rnколах завє-дено було навчання так званої 

комерціt~ної, або Т')рговельної географії. На початнах це~ предмет складався 
з низІш фFштичних і цифрових .даних, які мали практичне значіння для майбут

ніх господарських діячів і які мало були мі~ собою поєднані в одно система
тизоване ціле. Потреба систематизації цих даних nривела до перетворення ко

мерційної географії .з економічну геогргфію; на розвитку екоtтомічпої геогра
фії цим шляхом відбився той факт, що вона виztладалась і трактувала~ь у зв' яз

ку з інmими народньо-госnо.д8.рськими дисциплінами . Отже її траRтовано , як од

ну із сипадових частин науки про народнє господарство. 

В наслідок цього, ще й теnер одна група авторів ~рактує економічну 

географію, як окладсву частину географії, .друга - як складову частину науки 
про народнє господарство. 

В нашому ку_рсі ми будемо трактувати еrtономічну географію, як одну 

із ск.ладових частин науки про нз.роднс госТ!одарство. За це nромовляють сліду

ючі мі рrtування . Госnодарське життя і господарська структура, що їх в їх nро

сторовому поширенні вивчає економічна географія, є наслідRо:м nевних взаєм
них впливів природного оточення і людських зусиль та людської nраці . Природ
:не оточення є при цьому фактором, який nідnадає nорівнюючи малим змі нам, 

фактор~м, якого можна вважати за nостійний, сталий. Натомісць, людські зу
силля, людська nраця є фактором змінниu, від країни до країни , від одного 
nеріоду до другого цей фахтор зазна~ луае nоважних змін у ~в'язку з різною 
організацією праці, різним стуnенем її nродуктивности, тощо . Ці зміни відби
ваються на укладі економічного життя і на ~oro структурі . Оскільки економіч

на географія має своїм завданням вивчення економічного життя в йоrо nросто
ровому nоширенні їй довtдиться з особливою уваrою стежити за тим, як на 

структурі економічного zиття відбивається вплив nередовсім того фактору, 

який 3азнає постійних змін. Вивчення тих з'явищ і процесів, які nовстаDть 
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на ~рунті ~осподарчої чинности, становить предмет науки про народнє гос

подарство; через те встановлення тіснішого зв'язку міz науком про народнє 
господарство і економічною гGографієm, трактування економічної географії, 

як частини політичної економії, в доцільним . ! необхідним для ліпшої систе
матизації і кращоrо вивчення госnодарського zиття. Само собою, госnодарсь

ке життя має подвійний характер: воно визначає~ься як випливом природно

історичних факторів, так і людської праці. Вивчаючи господарське zиття, до
водиться брати на увагу й одне й друге. Але не треба забувати, що nриродно

історичні фактори попадають до нашого розгляду в межах економічної геогра
фії лише тоді, коли маємо до діла з наявністю господарського життя, коли 

природно-історИчні факти стають фактами с о ц і я л ь н о г о, а не природ
ного значіння. 

Зазначивши в цей спосіб місце нашої дисципліни серед інших наук, 

опинимося на виявленні її предмету і її метод. Ми вище вже зазначили, що 
завданням економічної географії є вивчення господарського ~иття. Цим пред

мет її відмеzовується від предмету економічної історії, яка має на увазі 

вивчення тих змІн, які мали місце в господарському житті на протяві часу. 
Природна річ, що вивчення сучасного стану економічного життя в його гео

графічному поширенні не може бути лише незв'язаним і несистематизовашш 
викладом оRремих фактів сучасного господарського життя всіх нарnдіБ земної 

кулі. Саме поняття - вивчення - в нерозривно зв'язано з поняттям системати

зації. Через те завдання економічної географії не може бути обмежено лише 
описом конкретних фактів госnодарського життя окремих країн і народів. Кон
статуючи ці факти й оnисуючи їх, економічна географія разом з тим мусить 

nрагнути до їх уnо~ядкування, до їх систематизації. Які ж провідні думки 

мають бути nокладені в основу тої систематизації конкретних фактів госпо
дар~ького життя, що є завданням економічної географії ? Їх є дві. Одно~ з 
них є поняття світоЕого госnодарства, другою - nоняття економічного району. 

Систематизуючи окремі факти госnодарського життя, економічна географія му

сить змагатись до тоrо, щоб упорядхуnати rх,як вваємно між собою пов'язані, 
взаємно о.на на одну вnливаючі частИни одного цілого - світового госnодар
ства. Її за»дання не тільRи констатувати і оnисати nевні факти госnодарсь
кого життя, але також nов'язати їх з цілим- зо світовим господарством,вста 
новити їхню залежність од цілого і їхні~ вnлив на ціле. 

Конкретні з'явища госnодарського життя, складаючи частину на~більm 

широкої єдности - світового госnодарства, - разом з тим можуть складати час
тини тісніших і вужчих господаТ)ських едиостей - національногс госnодарства, 

економічного району - і бути nов'язані між собою тими залежностями 1 взає
мочинностяuи, які мають місце в межах цих вужчих єдностей. В світі госnодар

ських з'явищ і фактів ми маємо nодібни~ образ, як у людському суспільстві; 
окрема людина, будучи Членом всього людства і входячи до складу цієї най
більшої єдностиt рівночасно з тим входить до складу цілого ряду вух~их єд
ностей- держави, нацН, кляси, професі!, родини, окремих товариств) тощо. 
Коли б ми ·завдання економічної географії обме7или систематJ.•зацією окремих 

фактів господарського життя лише в межах світового госnодарства, системати

зація не булабдоведеною до кінця. Для цілої низки госnодарських фактів ми 
могли б встановити лише дуже віддалений і nосередній зв'язок їх з цілим. 
Для удосконалення систематизації є необхідним установити існування тісніших 
господарських едиостей - госnодарських районів, їх взаяwниV. зв'язок та їхвє 
місце в цілій системі світового господарства. Таким чином завдання економіч-

ної гографії ' nолягають: І/ !-~~~~!!!~!~~~!-~~~~Е~!~их_і!~!!!_~~~n~!!Е~~!~
го життя в їх географічному nоширенні і їх опису; 2~в збудуваннІ поняття 

~~!!~!~~=~~ёІ~~~~Ё~!!~~=Е~:!~~!~!~:s!~~~~і::~z:~:!~!~~~!~!~~!:!!~!~~!!!~~: 
син міх тісн шими господарськими єдностями - економічними районами - як 
ёкіадоіими-частИнами-єдииого-цІЛоrо_І_оПИёу-rх:--при-цІй-Форм~ЛЬоі~r-з&і-
-----------~-----------------------------------дань економ1чної гео~рафії, як ми бачимо 1 до її обсягу відноситься не тіль-
ки опис і індивідуалізація конкретних фактів господарськоrо життя, але й 
встановлення між ними певних зв'язків, певних з а к о н с м і р н о с -
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тей; дисципліна ця от.же має завдання як ідіогр;-іфічгrого, так і номографіч-

ного. 

Слід спинитись на. винененні тих но:мографічних елементів, які ~іс

тись економічна географія. Переслідуючи цілі систематизації віцокремлеь~~х 
фз.ктів господарського життя, наша дисципліна ІLає встановлювати існуючий мі2Іt

ними зв'язок, існуючу в цьому зв'язку закономі рність. Це вона nеревоnить, 
користуючись тими законами , які встановлені теоретичною частиною науки про 
народнє господарство ; її ~авда"ня є дослідити , як загальні nолож~ння,вста
новлені загальною частиною політичної е~онr vіє ю реалі зуються в конкретній 
господарській дійсності оІ~реми:х країн. Але цv.м завдання її не оuмежу11ться. 

Як ми зазначали , наша дисципліна розглядає факти сучасного господарс ького 

життя в їх географічному поширенні; з цього її основного завдання виnливає 

для неї необхідність вияснення тих заRономі !;>Носте f .. , яRі _існують в ге огра

фічному, просторовому розміщенні господарської діяльности , необхідність збу

дувати загальну теорію географічного розnоділу госnодарства. В цю теорію 
має входити ви~снення тих загальних закономірносте~ , яR і існують у гео гра

Фічному розподілі добуваючої й обробляючої промисловости , сільського госnо

дарства, тощо; з другого боку, ця теорія мв.ла б давати також ~агальні nід

стави для перев~дення економічно го районування . Треба п~оте зазначити , що 
цл частина РRогrомічної г r->о графії розроблена ду1.'.е мало . Х/ 

Ми зазначили, що еRономічна географія є науnо:ю молодою ; через те 

між окремими авторами Hr-> має nовної згоди щодо тих завдань , які ставить ця 
дисциnліна. У одних авторі в є тенденція висовувати насамnеред завдання опи-

сового характеру , відсуваючи цілRом на задній пл.ян завцання номографічні. 

Натомісць , r. й такі автори, .яRі надають в економічній географії найб!л~mе 

завданвям встановлення за нономі 'J?НОстей, ус;уваЕчи майже цілком зв.вдання кон

кретного опису сучасного стану еRономі чного життя. Ми в сво їй формулz.с•DЦ1 

завдань економічної географії поєднуємо завдання і одного й дрj~гого nорядку. 
Але одна річ є с тавити nевні зав!ання, а ~руга -ці завдання пе9е

волити в життя. Та систематизація фактів і встановлення між ними законо!.tіір

ностей, - яка склалає завдання економічної г~ографії , вимагає nередовс ім їх 

нагромадження, їх науксвого оnису. В зв'язну з м:оподіст:ю дисциnліни і з ти .. 
величезним матеріялом, .яRим вона оперує, номографічний елемент в економіч

ній географії, незалежно від тих теоретичних позицій щодо завдань дисциnлі

ни, на яких стоять оRремі дослідrtИ!\И, ви.яплений тим часом в незначних роз
мі"Dах. 

Ьище ми зазначили, що завданням еRономічної геогра~ії є Rонстату

ванн.я окремих фаRтів госnодарського життя в їх ГАсграфічому nomиpeнRi, їх 

оnис і систематизація . При велиRі~ множнасті тих фаRтів, в яких виявляєть
ся світове господаnське життя , очевидно, необхідно мати nевний Rритерій ,за 

допомогою якого ми могли б nереводити вибір певних факті в ~ nроцесів . Цей 

критерій почасти дається нам тим, що завданням еRоно:мічної географії є з ве

дення оRремих фактів до ширшої єдности - світового господарства - і вужчих 

єдностей - господарсьRих районів. Ми сnинлємо увагу nере.цоrсім на тих фаR

тах і nроцесах, .які дають нам звеztення окремих фактів до певної системи .А.пе 
цей Rpитe!Jifi не може дати жадних вr<аз і воR пра~тичного характеру. 

Економічна географія є в проти.лежність до загальної теорії nолітич

ноУ економії дисципліною прикладного характРру. Вона вивчає uучасниU стан 

народнього господарства в цілому світі й окрr-мих к~аїнах nоміх іншим і для 

того , щоби дати праRтичні в,азівRи для доцільного провадження господарства. 

З цього випливає висновок, що тим практичню' критерієм, яким слід користу
ватись при виборі з ' лвищ світового господарсьRог о хитт.я й nри більшій або 

меншій деталізаці ї їх оnису, є госnодарські інтР.реси рідно~о краю і йоrо 

nозиція в світовому господарстві. Є зрозумілим, що КрРїна з розD-ИНР.ННИМ хлі

боробством , яRа має лишRи для вивозу, в св і товому госnодарстві СSуде в nершу 
чергу цікавитись зовсім не тими фактами і з'явищами, .яR nромислова краrна , 
що шукає ринRів для своrх фабричних виробів. Для країни хліборобськоr вazли-

;j-г;;;;;j_'-j_';.;;y;;i-;-;;;y;;-;;;;ir-;e о графі чног·о гос подарчоr ~1я.кьJІОо'1'• 
розроблені !~-~!~~~~!_!_!~-~~~!Е~~-Lперmий вбудував теорію роак1щення систем 
сільс.госnодарства, други~ - теор1ю географічного розміщення осідк ів промис
ловости/. _ · . 
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ве вивчати в nромислових країнах, які довозять збіz~я, можл~вості збуту сво

їх хліборобських nродуктів; в нраїнах хліаоробсьRих, що вистуnають, як кон
куренти для інших хііборобських країн, - умови виробництва хліборобських 

nродуктів, щоб вияснити таким чином стуnінь небезnечности конкУ!)енцН . Є 
ясним, з другого боку, що nідход і інтерес до стану госnодарства в інших 

країнах країни промислової буд~ цілком відмінний і інший, ніж у країни хлі
боробської . Госnодарські інтереси рідного краю й його nозиція в світовом~ 

госnодарстві дають таким чином то~ nрактични~ критерій, яки« дозволяє намі

тити ті з'явища і Факти в світовому госnодарстві, які треба виділяти в пер
шу чергу і з більмою докладністю і nовнотою . Розуміється, ми не хочемо тим 
сказати. що можна цілком занедбати і лишити без уваги ті факти госnодррсь

кого світового zиття , які в даний мент не мають nрактичного інтересу для 

рідного краю;йде лише npo те, які факти виділяти в nершу чеогу з найбільшою 

докладністю. 
Ті зав-дання, як і ставить собі економічна географія в дещо відмін

ній формі, можуть бути nристосовані до вивчення ве лише с вітового госnодар
ства в цілому, але М до вивчення сучасного стану народнього госnодарства 

окремих держав , націй і ра~онів. Необхідність цього виnливзє , з одного боку, 
в зв'язку з тим величезним фактичним матеріялом, яким оперує наша дисциnлі
на, з другого боку, з тими цілями nрактичного характеру, які вона собі ста

вить. ОпР.руючи НР.счисленою скількістg фактів господарського життя всіх кра
їн земної кулі, економічна гео графія , оскільки вона змагається виненити за

кономірності і залежності,лкі існують в госnодарському житті, мусить обме

жуватись вибором лише певних фактів, мусить подавати огляд гос~одарського 

життя окремих країн у конспективній формі . Це~ конспективний огляд, очевид

но , не може задовольнити тих nрактичних вюлог , як! ставлять народньб-rоспо

дарські діячі якоїсь окремої країни, що nотребують знати госnодарські від
носини в своїй - Rраїні найnовніше й найдокладніше . Через те в межах економіч

ної географИ: можна виділити дві частини: І/ загальну - яка займається вив-

~;~~~~-~~!!~~~~~-~~~~~~~Е~!~~~-~!-~~~~~~і--~L-~~~§!~~~~~===Ё~!!~~~!!~:~Е~: 
~=~~~-~~~~Е~Т:~L-~~~~~~~~~~Іт~~~-~~~~~~~~~-~!~~~-~~Е~~~~~!~-~~~~~~~2~!~~-~!-
ремих держав, нац1и 1 раион в. 

На завданнях р е ж і о н а л ь н о ї еионо:мічної географИ: ми сп~l

нимосл дещо докладніше. Слід вияснити , з одного боку, як ті завдання еконо
мічної географії, що їх визначено вище, можна пристосувати до цілей рехіо
нального досліду і, з другого боку, сnинитись над питанняu, лиий о~ект,яку 

госnодарську одиницю слід брати при дослідах режіонального характеру. Від

nовідь на перше nитання не викликає великих труднощі в; в .режіональній еко

номічній географії , так само, як. і в загальніtt, завдання nолягає в конста
туванні конкретних фактів госnодарського життя в їх географічному поmиренні 
та їх оnисі ; так само режіонR.льнr.· географія має своєю цілл11 систематизацію 

цих фактів; систематизація має nолягати в винененні тих залежностей і тих 
зв'язків, які існ~ть в межах обраної для дослідів господарської одиниці , 
в будуванні її, як nевного цілсго і в з'ясуванні відносин цього цілого ео 
світовим господарством; тах само в межах обраної для студіювання госnодар
ської одиниці реzіонRльна еко~омічна географія має встановлювати тісніші 

господррські єдності - економічні райони - і виясНhТИ їхні взаємовідносини. 
На друге питання, питання про те, яку господарську одиницю належить брати, 
як об'єкт при студіях реzіонального характеру, можна дати лише загальну від

повідь. Студії реzіоІІального характеру є доцільними і метополоrічно оправ
даними тоді, коли , як об'єкт їх, береться така господарська одиниця, якої 

госnодарське життя і господарські зіаносини виявляють nевну єдність; тіль
ки в цьому випадку студії дадуть можливість не тільки нагромадити сирий ма
теріял, ~ей систематизувати його,,встановити певні залежиості й зв'язки. 
Такою єдністю моzе бути держава, або територія, на якій в сипу певних гос
подарських природно-історичних умов господарське zиття кав своерідні риси 
/Степ на Україні, Рурський район в Німеччині/ . Маємо в літературі ряд дока
вів з обсяrу режіонал~ної економічної rеографії, які, як об•ект вивчення, 



беруть nевну національну територію, або такох 3аймаються вивченням економі
ки нації, що nозбавлена території - жидівства. Наш курс має своїм завдан
ням висвітлити лише ті nитання, що входять до з а г а л ь н о ї ч а с т и
н и нашо~ дисциnліни; натомісць, курс економічної географії України, який 
міститься в наших nл.янах навчання, належить до режіональної економічної ге
ограФії. 

Перех-,димо де вияснення тої м е т о д и, якою мусить користуватись 
економічна ГРОГрафія для осягнення тих завдань, шо вона їх собі ставить. 
Оскільки в економічній географії по~днані елементи ідіографічні й ноuогра
фічні, мають в ній право гро:мацянства, як метода індукції, так і метода де
дукцН. Звичайно, в основу еконоJ.~ічної географії кладеться індуктивно-ста
тистична метода; цля nристосуваннп цієї методи госnодарська стг~истика ріж

них країн дає вистарчаючу кількість матеріялів . Але треба мати на увазі, що 
статистика Н•·' охоnлює цілу низку ~w'Іементі в, які є складовю.1и частинами еко

номічної географії . В статистичній qюрмі здебільшого не можуть бути вислов
лені т1 природно-історичні фактори , .які є одним із СІ(Ладових чинників струк
тури світового і національного госnодарства; окремі факти госnодарського 
життя є тісно зв'.яз~ні з національно-nоб~товим укладом, яки~ існує в дані« 
країні і в тими політичнЮlи .умовами, .яні в нііt nа.нують. Таким чином, при 
цілому значінні індуктивно-статистичної методи в економічні~:\ географії, об
межитися лите її пристосування11 бу.тrо б неможливим. Коли економічна геогра
фія n~uеходить до систематизації госnодарсьRих з'явищ , зокрема до констру
ювання ~хономічиих ре.~ояі sa, 11. цих витrалкR.х є нсмин.учим користування такоz 
uетодоІІ ДРдукції . 

!!~~!!_!!~:~.:. Винснивmи nредмет і методу наmої цисциnліни, переІдемо цо ваяс
нення тоrо пляну) стосу:ючись до я:r.ого ми хочемо nацати матеріял) що входить 

в економічну географію в нашому курсі. 

Ми вище аазначили, що сr1стематизацін rосnодарсьних з' явищ в їх гео
графічному поширенні економічнА. географія nереводить , клацучи в основу два 
nоняття - світове господарство і еконоJ.:і чниt\ pa.ttoн. При тому значінні, яке 

мають ці поняття в ня.шій дисциnліні є необхіднvtм перше, ніж nерейти до оз

найомлення з конкретним матеріялом розкрити зr.!іст цих двох основних nон.FМ'ь . 
Тим то ми розпочнемо виклад з ознайом.лення з поняттями о ві•rоРого господар

ства й економічного раАону . 

nерсходячи ЩіЛl цо викладу конхретного матеріялу, ми в ~ажаємо най

більш доцільним розnочати ~ого загальним образом розnо1ілу госnодарської 
ді~льности на земній кулі ; ц~й нарис має встуnний характ~р і конкретизацію 

цього заrа.;.ьноrо образу й аналізу тих причин) які nривели до існуючого роз

поділу госnодарської діяльности,nодають дальші роз~іли У~рсу._ 

Ми зазначили, що rосnодарська діяльність і господарсь~~й уклад є 

результат взаємодіяння двох г~уn фа~торів - природно-історичноГQ оточення 
і люаської nраці . Через те є необхідним раніш, ніж перейти ~о розгляду кон

кретних фактів, які характеризують сучасний стан госnодарсьRоrо хиття, по

дати загальну характеристику тих nриродно-історичних факторів, які вплива

ють на господарчу діяльність. В цьому викладі ми окреио ІІиділИJ4о і окремо 
слин~шось на проблемі світо~их джерел енерrії і їх розміщенні з оrияцу на 
сnец1яльну важливість цього фактору для укладу господарських віцносин . 

Активним творчим чинником в творенні певного укладу господарс:ького 

життл с людина і її nраця; для вияснення ук.rrаду rосnодарських відносин має 

велике значіння запас робочих сил, яким розпоряджає ~ана краіиа.З огляду 

на те, пеnш ніж перейти до розгляду. розміщення окремих галузів госпацар
чої діяльности, необхідно спинитись на розміщенні лядиости на земній кулі 
й на тих nричинах) в якими зв'язаний зріст її . Питанню про населения ми nри
святимо спеціяльний рсзділ. 

да~ьші нsриси нашого курсу будуть nрисвячені розгляду окр~мих гап~
аів світового господарства і їх розміщенню в такій nослідовності: травсnорт 
і комунікація, сільське rосподарство 1 сільсько-rоспода~ська промисловіс~ь, 
добуваюча промиспов1сть, обробляDча nромисловість. Аиапі&У»ЧИ окремі ranyai 
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світового господарства , будемо опинятись не тільRи на умовах і стані вироб
ництва окрАtШХ продуRтів, але fi на виході цих продуктів ня. світовий риноr< , 

оскільRи в цьому фаRті наИбільш рел ' єфно має виявлятись з~'язоR даної галу
зі госпедарства зо світовю! госnодарством. Курс має закінчитись нарисом про 

світову торгівлю в цілому . 

Ми зазначили, що при в:vшладі еRономічної географії є немиІt;)"ЧИМ бра

ти на увагу nозицію рідного t•раю в світовому госnодарстві. Че~е~ те в нашо

му викладі ми з бі.ІІьmоm докладністю будемо оnинятись на тих фаRтах, які з 

огляду на уRра!нські госnоцпрсь~і інтеuеси виuя.гають більш nовного і цоклад

ного освітлення . 

:!!!!~:2::=!~Е~.:. При величеані~ It і.'ІЬRост і того матеріялу, ЯRІ·<й має охопити еRо-
номі чна географія, наш ви!tлад D силу необхідности бу це мати І<онспективний 

хараRтер. Через те цля тих , що хотіли б поглибити свої знаннР. в цій дисци

пліні, ,належить звернутись до відnовідної ~'Іітератури . Від:зно.чимо кільRа Rур
сів ,яrti б могли бути Rорисни~п~. у к р в. ї н с ь R о ю м о в о ю: Проф. В. 

Тимошенко . Встуn до вчення 'П:!.JО світови~· ринок і вітове госnоця.рство . Обидві 
Ці-Пuад1-видано видавничи~1. тоіЗариством nри У . Г . А . в !922 і І923 р . р .; ро -
с і U с ь к о ю м о в о ~ = Проф . В . Д е н . Курс з кономической географии. 
Государствеиное изд~тельство . Ленинграц І924 ; н і м е ц ь к о ю м о в о ю : 

:!:-!19:rJJ_~.!~-J.... Geogra.phie des v/el thandel s , ·.J'ollstilild i g n eii be&.rbei tet von d.r 
Franz Heiderioh und d-r Robert Sieger. Frankfurt a/M. Verlag von Heiderioh 
:Кelle~ І Band/I9IO/, ІІ Ba.nd.// I9I2/, ІІІ Band/I9IЗ /, IV Ваnd/І92І/
на~більm nовни« Rypc економічної географії в чотирьох великих томах, який 

nроте дає л~rne довоєнні дані; ~і~~~~~· Einfiihrung in die Wirtвcheffвgeo
graphie ; опріч того курси ~~~~~~~~.&.:Q.~!E!.-~-1!~'!'!~!' а ; ф р з н ц у з ь 
к о ю м о в о ю дві роботи , ЯRl мають географічний підход до nроблеми еко-

номічної географії: ~~-q~~~~~· L' exploitation rationnelle du globe,i_i~ 
Jl~~!,:.,L..·\, €;_9~»graph~e humaine; ч е с ь R о ю м о в о ю: Y.s.J2."t.C2!:f!И.• Нов~ 
podarskY pr ehl ed sveta. 

Курси еRономічної географії не мо:-суть дати всієї повноти цифрових 

даних; оnріч того, дані, які nодаються Б них , неминуче є застарілі . Для того, 
щоб одер~ати нові дані, догодиться звертатись до статистичних збірників,які 
видаються в окремих країнах nе~іодично і nодають відомості no даній кра~ні 
з nовною докЛадністю і звга.льніmі дані по і нmих К!)аїнах. З такИJІ статистич

них збірників, які виходять в окремих державах, згадаємо такі: в Англії -
Statiвtioa.l Aвtract for Uni ted Kingdomty Франці ї - .Annuaire вta.tiвtique; 

в Німеччині - Statiвtiechee Ja.hrbuch filr d'"'в deutвohe Reioh · В ідоиос'І'і по 
всіх країнах nодають англійськ і збірники, що виходять щорічно : Stateвшanв 
Jearbook. Ваrатий статистични~ матеріял можна зна~ти в статистичних 
збірниках: Die Welt in Zahlen von W.Woytinв~ в семі томах. Том перший 
подає дані про населення і націон~льне богацтво , том други~ про nрацю, тои 

третій - про с ільське госnоц~рство, том четвертий - про промисловість, том 
n'ят~ - про торгівлю і транспорт , том mocтиtt - про державу, том сьомий -
дані nолітичної і моральної стати~'lиюr. ДJ1Я сільсько-госnодарсьІ<ої статисти
ки дають найnовніші відомості щорічники Мі:кнародньоrо Сільсько-Госnодарсько

го Інституту в ~wi : Annuaire Internationa.le de Statiвtique agrioole. 
Слід згадати оnріч того, що певну,n9авда , обмежену кількість даних 

по світові~ статистиці мохн~ з найти в деяких виnусках статистичноrо щоріч
ника "Україна•; що ttoгo випускало Статистичне Уnравління УССР в Харкові. 

Запитання до І-ої лекції. 
-------------------------

І. Яке місце займає економічна ГРографія в загальній систеvі наук ? 
2 . Які завдання ставить собі економічна географія ? 
З • .ЯRі завдання має режіонА.льна е~ономічна географія 1 

4. ЯRою методою користується економічна географія ? 



_.,._ 

Л.2 Леиція ~ р у г а. Курс !О. 

Світове госпоаарство. 
--------------------- В основі світового господарства лежить тісний, що
далі зростаючий з в' язок міх окремими краj·наии, в наслі !ІОИ якого вони ста
ють складовими частинами єдиного госпо~арсьиого організму. В межах цілого 

світу відбувається абuін людей, nродуктів і фінансових каnі7алів; в резуль
таті обміну утворюється міжнародні~ розподіл праці, яни~ веде до того, що 
окрР.мі краrни спеціялізуються на виробництві тих продуктів, яRі знаходять 
найбільш вигідний збут на світовому ринку. 

Світове госпо.ТІарство ще не охопило Бсіх Ісра~н зем JЇ кулі; окремі 
країни втягнені в світовий оборот не в однаковій мірі. Розвиток сучасноr 
техніни й госnодарсь~их відносин веде до того, що в світови~ оборот в'!'яга
ється все нові галузі народнього господарства, які nеред тим обмежувались 
виробництвом на місцевий ринок. З другого боку, окремі держави своєю еко
номічною nолітикоІІ часом намагаютьсл з різних nричин загальмувати цей nро
цес втягнення оиремих національних госпоцаuств у світове; виходячи з момен
тів ющіональної оборони, s моментів заховання тих чи інших вже існуючих 
галузів господарства в даній и~аїні, намагаються збудувати бар'єри міz rос
nодарст~ем даної країни і господарством світовим; особливо багато вживають 

таиих заходів тепер nідчас євітевої господарської кризи. 

В зв'язку з усім цим світове госпо~арство не wozнa траF.тувати, ик 
щось уже ганінчене ~ завершене; його мozna зрозуміти лише тоді, холи під
ходити до нього, як ~о певного процесу, що перебуває в стані розвитку. Сві

тове госnодарство налеzить вивчати, ян з'яюище не статичного, а динаuично
го порядку. 

Світове господарство в людсьиій історіі є з'явище нове . Воно пово
лі утворювалось і розвивалось на nротязі ХІХ і ХХ століть. Величезну рол~ 
в розвитку світового господарства відограв паровий транспорт. Динамина 

розвитиу світового госnодарства полягає не тільки в хількісному зрості обо
ротів між окремими національними госnодарствами, але таиоz і в змінах у 

структурі окремих національних госnоцарств, пкі виникають в наслідок Арос
ту інтенсивности зв'язків зо світовим ринком, Вароотания оборотів і dв'яе
ків між оигемкми національwАми господар~твами привело до того, що з tінця 

ХІХ стал. в окремих національних госnодарствах ми можемо ко :tст~туr.ат~ змі
ни структурного хараитеру. 

Варостання світового обміну вілбувалося в такій nослідовнос~і: 
І/ обмін л11д~А; 2/ обмін nродухтів і товарів; З/ обмін капіталів; 

Обиін людей - еміrрація з евроnейських дерzав до еаuо~ських краін 
- був то11 основоІІ, яка викликала втягнення в світове госnодарство новоза
селених краrн, що·леzать поза меzами евроnейського континенту; европейс~к1 
емі~ранти с~різь були т~ елементом, що переводив перебудову місцевого rос

подаuства відповідно до вимог світового ринку. Про розміри ewitpaцi•нoro 
руху дають уявлення такі цифри: в періоді І8І6-І850 р .р. nересічна річна 
кількість еміrрантів 8 Fвр~пи виносила !40.000 душ; на початок вісімдеся
тих років ХІХ ст. річне число еміrрантів з Европи дійшло до ?00.000 дуи, 
а neuen велико~ війноІІ до 2.000.000 душ річно. В роках І90І-І922 до Спqпу
чених Штатів Півн.Америки ~Европи nереселилось І5.447 тис., до Bpa8иnit
!.5?9 тис., цо Канади- З.б58 т~с., до Австраліt- 599 тис., до Новоt Зе
ляндії - !4?,2 тис. Піс•я війни заокеанські дерzави, в першу черrу Сполу
qені Штати Півн.Америии стали на шлях обмеження европейсько~ еміrраці!. 
Треба мати наьуаааі, що вищенаведені цифри ие охоnп~ить всtе! світово~ eu1-
rpaц1I, вони не пода~ть даних про той вепикий еміrраиський рух, який іс~е 
еере~ zовтоІ раси ва ааійськоку континенті; так само вови не охоп~•~~ та! 
великоі еміrраціІ, яка мала кісце в кеzах кол. РосіІ - переселенва ее4КВ, 
nередовсім 8 УК~аrии, до Сибіру Т~ркес~ацr 1 Jалекоrо 0Хо47. Ие вчиолеио 
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в цих даних так само севонової еміГрації. На nротязі ХІХ і ХХ ст.ст. ба

гато мільйонів людей залишило свої рідні землі, сnрияючи тим самим встанов

ленню тісніших госnодарських відносин у меzах цілого світу. В даний момент 

поза меzаuи масової европейської еміrрації перебуває до певної міри лише 

африканський континент. 

В результаті европейської кольонізації заокеанських країн, в ре
зультаті поліпшення суходільного й водиого трансnорту щодалі збільмується 
обмів товарами міz окремими країнами і континентами. 

Зріст. оборотів світової торговлі в другій половині ХІХ ст. харак
теризується такими даними: 

р о к и в міл. нім. мар. р о к и в міл. вім. мар. 

І847-І868 44.2ІО І885 6І.690 
І8?2-І87З 57.770 І890 70.620 

НУ77 56.570 І895 7І.550 
І880 6З.820 І900 90. зоо 

В зв'язку з загальним аниzенням цін товарів в другій поповині ХІХ 

ст. /до І895 року/ товарова маса в світовій торговлі зростала ще скоріше, 
ніz це спостерігаємо в цій таблиці, де приведені дані не в товарових ма
сах, а в їх грошовій вартості. Для ХХ ст. ми подамо дані про зріст міzна
родньої торговлі, де ціни товарів висловлені в нім. марках І9JЗ року; .це 
є необхідни~ у зв'язку з тою зміною купівельної сили грошей, яка мала міс
це nісля війни. 

р о к и 

І90І 
І904 

І9ІІ 
І9ІЗ 

в м1л.нім.мар.І9ІЗ р. 

1І4 . 40З 

142. І89 
!58. 779 
І69. 229 

р о к и 

І920 

І92Зх/ 
І924х/ 
І925 

в кіл. нім. мар.І9ІЗ р. 

122.000 
ІЗ6.000 

І55.694 
І66. З20 

Ми бачимо отzе все наростаючий зріст кіанароднього обміну; не зва
zаючи на ті ваzкі удари, які було завдано світовому госnодарству війною 

І9І4-І8 р.р . ,світова торговля вже в І924 і І925 роках досягла своїх дово

єнвих розмірів . Правда, сучасна криза в 19ЗІ і І9З2 роках викликала знач
не аu~нmення оборотів світової торговлі. 

Участь окремих континентів у світовій торговлі ви~но а такої таблиці: 

------------- ----------------------------- ---·-----~-----------і7 _____ _ 
___ !_~_!_~ ____ Р_!_~- -------- _____ !_~-~-~---Е_!_~- ----~--

Континенти · ~~ ~ 
в м1л . иіu.мар.І91З р ~Р в міл.нім . мар.І9ІЗ р. ~ 

------------- ------------------- -------- --------------------- ------
Европа 108.60З 64,2 аз . 160 50,0 
Америка З3.624 19,9 44,241 26,6 
Азія І7. 118 ~0,1 26.611 16,0 
Африка 5.850 З,4 6.8І9 4,І 
Австралія 4.0З5 2,4 5.489 з,з 

------ -------------------- -------- --------------------- -----
р а з о 169 . 230 ІОО,О 166. 320 ІОО,О 

Значіння міжнародньої торговлі в сучАСному госпоадрському zитті 
яскраво виявляється з даних слідуючої таблиці, яка дає вартість вакордов
ного вивозу й ввозу в 1925 році на одну душу населения окремих країн: 

~ї-б;;-гол;идіr:------------------
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в кімецьких маркRх. 

Країни ввіз вивіз загальний оборот. 

Нова Зеляндія 754,7 792 , о !550,7 
Австралія 539,2 532,8 1072,0 
Канада 422,0 604,9 !026,9 
Велика Британія 525,9 348,0 873,9 
Фрющія 238,9 225,0 463,9 
Німеччина 19?' 5 !39,8 338,3 
Спол.Шт.Півн.Ам. 154,2 1?7,8 332,0 
Чехословаччина !56 J 8 !6? ,З 324,1 
Італія ІІО,З ??,І !8? '4 
Японія ?2,4 64,6 ІЗ? ,О 
Вразилія 55,: 66,5 І2~,3 
П•льща 44,6 35,2 ?9,8 
Румунія Зб,І 34,6 ?О,? 

с с с р ІІ,О 8,8 І9,8 
Китай ?,5 8,3 !5,8 

Ряд наведених цифер указує на все дальше наросиання й збільшення 

міжнародніх зв'язків. Наростання цих зв'язків не спинила та руІна, ~~У-
лn заnодіяв~ світовому госnодарству світово~ війно~ й майже повним виклю

ченням із світово го обороту СССР nісля заведення там большевицького реsі-
му. Ці nодії мали лише той результат, що те зниження участи в світов.х о

боротах Евроnи, яке мало місця після віffни, було застуnлено більш активно• 

участ~ в світових оборотах інших континентів, в першу чергу Америко~ й Ааів~. 

Але світовий оборот не обмежується обміном товарів; у вели-еавих 
розмірах відбувається обмін капіталами міz окремими країнами і ко~ине~а

ми. Багатші на капітали країни вклада~ть Іх в виробництво країн, лкі таких 
каnіталів не ма~ть і тим ще збільm~ть зв'язавність окремих національних 
господарств. Іл~страціє» цієї міжнародньої мандрівки каnіталів, я~s відбу

вається nоруч і разом з міzнародньою мандрівко~ товарів, можуть служити 
дані сліду~чої таблиці: 

Рух каnіталів в мі л. долярі в. 

на чужину. з чужини . 

,-
Німеччина j І924 І? ІІ, 2 

t. !925 53? ,9 
Велика Британія ( !924 592,0 

l !925 425,0 
Франція ~ І924 5ь,4 0,9 

і. І925 56,? ?9,0 
Італія ( !923 42,8 !8,9 

;_ !924 43,1 ·~б, І 

Голяндія !923 !39,0 68,8 
Яnонія ; 1923 !35,0 2.39,5 

~- !924 !?6,? 27?,? 
Сnол . Шт.Півн.Ам. J I924 909,0 387 ,о 

li925 ІОІО,О 578,0 
Австралія ( !923-24 !36,? 

ti924-25 ІО,? 

Нова Зеляндія fi923 25,6 55,4 
r...I924 3,! 45,8 

В результаті витворення міжнароднього товарового ринку і міжнарод
нього ринку каnіталів, витворився вzе в кінці ХІХ ст . такий стан, коли ок
ремі галузі народнього господарства nевних країн nочали nоmир~вати свої ви
робництва, орієнтуючись на nотреби не так внутріmньогс ринку, як на r.имDРИ 
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світовоr торrовпі. Збільшення й зріст міzнаро~кіх rосп~4арс~ких.а••«ек1• 
привели ~о структурних амін у rосnо~арськоку укпа~і окремих країн. Цю за

лежність окремих ranyaiв націонапьноrо rосnодарства nевних країн од світо
воrо ринку ки на nротязі нашоrо курсу будемо зазначати баrато разів. Через 
те тут ки зкоzемо обмежитись пише наведенням кільком прикладів. Троnічні 

й підтроnічні краrни явnяDться країнами сnеціяльних культур. які свої ви
роби nостачають цілому світу. Так. Вразилія є світовим nостачальником кави. 
~ак ионцентрується коло 85-90% світової nродукції кави, яка майае вся ви
возиться на світовий ринок. Попудневі Дераави Півн.Америки концентрУDТЬ 
біля половини всівї світової п~одукції бавовняника. Малайський apxineлar 
і rолянська Індія об'єдНУDТЬ у собі біля nоловини світової nродукції кав
~~ка. Сільське rосподарство цілої низки країн збудовано не на обслуrовуван
ні місцевоrо ринку. а на задоволенні nотреб світовоrо ринFу. Хлібороб Оnол. 
Північно-Американських Штатів, сіючи nшеницю, орієнтується на nотреби ев
роnейськоrо ринку; вовна австралійських овець аняходить rоловний свій ри
нок збуту в Анrпії; тільки в наслідок цьоrо зв'язку з світовим ринком uor
лo мати місце таке з'явище, що в І9ІІ році в Австралії на !ООО душ насе
лення nродано 20.8?6 овець; коли нормальні зв'язки зо світовим ринком під 
час світової війни порутились в !920 році, це число спало до !3.89? штук. 
Т~й самий обрав ми маємо в розподілі nромисловости. Добування паливних 

ма~еріялів, які в сучасному rосnодарськоку аитті відоrраDть першорядну ро
ЛD - кам'яноrо вуrля й нафти - в зв'язку з нерівномірним розnо~ілом їхніх 
заnасів і нерівномірністю nотреби в них в наслід~к неоднаковоrо розвитку 
rосnодарськоrо аиття, в ріаних країнах nереводиться. рахУDЧИсь не лише з 
місцевим попитом, але й nотребами світовоrо ринку; в вивоаі Великої Брита

нії кам'яний вуrіль по вазі займає коло 8~ цілоrо анrлійськоrо ексnорту; 
в І9ІЗ році в світові?. торrовлі оберталось nонад І?О кіл. тон кам'яноrо 

вуrляі в 1924 і !925 р.р. це число не перевищувало ІЗО uіл.тон. Так само 
нерівномірно розnоділено здобу~ання і сnоzивання нафти. Одним з найбіль
ших у світі доставникіБ нафти є Мексіка; в !925 році там було е~обуто ІІ4 
міл. барил н~и; з тої кількости пішло на зовнішній ринок 96,5 міл.барил. 
По~ібне z ми моzемо знайти в обробляючій промисловості. Текстильна промис
ловість, напр., сконцентрована в nереваааючій частині в НР.баrатьох країнах 

Евроnи, а виробаМи її задовольняються потреби цілоРо світу, вк~чаючи сю~и 
nотреби від~а. африканських і азійських ринків. 

Цей міжнародні~ поділ праці, nроте, не уавляв чоrось сталоrо И 
еакінченоrо; він не моае бути таким, коли саме світове rосnо~арство є не 
що інше, як nроцес, перебуваючий в стадіі постійних змін. 

В сучасний комент світове rосnоцарство nереживає rлибоку заrальну 
кркау; в результаті ії світові rосподарські зв'язки до nевної міри ослаб
ли. Але вае самий той факт, що всі сnроби nолагодження і ослаблення кризи 

в меаах відокремлення національних rосnодарств не дають nозитивних наслід
ків вказує на те, що сучасна криза не означає настуnлення якоїсь новоr 

J • 

стадії розвитку, яка б характеризувалась зменшенням та ослабленням кіана-

родніх rосnодарських зв'язків. ТеРерішиє звуаення їх носить лише тимчасо
вий характер і воно мине, як тільки світове rосnодарство вийде з сучасноrо 
хоробливоrо стану. 

та залежність, яка існує кіа rосnодарським станом окремих країн, 
на rрунті світових зносин і зв'яакіБ• які щодалі то все більше nоширюють
ся й збільшуються. викликає необхідність студіювати окремі факти і з'яви
ща rосnодарськоrо zиття національних rосnоаарств в асnекті тоrо великоrо 

rосnодарськоrо цілоrо, яким є світове rосnодарство. 

Економічні 
----райони;-

-------- Коли ми ставимо певне rосnодарс ьке з'явище чи пену rрупу rосnо-
дарських з'явищ в зв'язок з цілим процеко~ rосnодарськоrо розвитку, ів сві
товим rосnо~арством, то це не значить, що ки вае виконали всі ті завдання, 

які стоять пере~ нами в справі визначення даноrо з'явища чи rpynk з'явищ. 
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Зв'язок з цілим світовим госnодарством для окремих госnодарських з'явищ 
чи для їх груnи є той зв'язок, який існує в останньому рахунку, зв'язок 
далекий і здебільшого nосередній. Для більш детального й nовного визначен
ня госnодарських з'явищ є необхідним встановлення більш тісних і близьких 
зв'язків і залежностей цих з'явищ чи їх груnи з тим ближчик оточенням,се
ред якого вони мають місце. В цей сnосіб nідходимо ми до постановки nроб
леми економічного р а й о н у. 

_Ц!~-~~2~2~!~~~~-Е~~2~2~-~~!~_Е2!~!!~-~~~~~-~!!~~!2!~~l-!~Р!!2Р!!, 
~~-~!!~_Е2~~2~~Е~~!~-!~!!!_!_Ц!~2~-~~-Е~~~~-~р~~~-~2~Е2~~Е~~~!-!~!!!! 
!~~~~~~~-~~~~2~-~!!2~2~!Е~!~!~~ Коли ми встановлюємо зв язок цля цілого 
госnодарського життя даної території, ми конструюємо загально-госnодарсь
кий або інтеrральний район, коли встановлюємо цю залежність лише для nев
ної груnи госnодарських з'явищ, ми будуємо спеціяльний район. Приnустимо 

що в nе вній країні ми можемо виділити два райони; в одному ра~оні професій
ний nоділ людности є такий, що в ~ому 60% і вище всієї самодіпльної люд
ности зайнято в nромисловості; поруч з цим на промислові вироби в річній 

nродукції nриnадає nРреважаюча бідьmість; в ~ругому районі, навnаки, 60% 
і вище всієї самодіяльної людн~сти зайнято хлібо~обством·й на продукти хлі
боробства nриnадає nер~вага в річній nродукції району. В цьому виnадку ми 

будемо мати до діJІа з Іtонструюванням двох зе.гально-госnодарських раІоні в: 

одноrо хліборобського, а другого nромислового. н~вnаки, коли ми намічаємо 
район nоширення культури nшениці, район розвитку цукроварна; промисловости 

тощо, ми будуємо сnеціяльні райони. 

Слід відріzняти nриродно-історичні і економічні раМони.Економічні 
райони конструюються на основі ознак економічного характеру; натомісць, 

завдання будови nри-родно-історичних районів nолягає в виділенні територіl 

об'єднаних скількістю певних nриродно-історичних ознак. Прикладом nрирод

но-історичних районів може бути виділення в nевній країні ~рунтових райо
нів, районів в залежності від висоти темnератури, в залежності від кілько

сти атмосфернІп опадів, в залежності від висоти над рівнем моря. Деяхі ро
сійські дослідники, як, наnр., д.Ріхтер і А.Скворцов, обст3ювали будування 
мішаних районів на основі комбінації ознак економічного й природно-істо

ричного nорядку. 

Належить так само відріжняти економічні райони - rенетичні і ста
тичні. Ра~онами rенетичними називаємо ті, nри будові яких беруться в осно
ву ознаки, що мають на увазі схарактеризувати не лише сучасний стан госnо
дарства в районі, але також вияснити характер і наnрям госnода~сь к ,r ево

люції в межах даного району. Сnроба будови rенетичних районів зв'язана з 
іменем nроф. А . Ч е л і Р. ц е в а. Він, обrрунтовуючи свої nогляди, вказує 

що, аналізуючи дане госnодарство або госnодарство даної місцевости, ми 
знаходимо стан його, "яки~ можна зрозуміти з його мин,улого роз витку 1 який 
може бути зхарактеризований ознаками, що склались у nроцесі цього його роз
витку або rенези". Через те nри будові районів цей дослідник бере ознаки, 
які вказую •rь на стуnінь інтенсифікаціr госnодарства. Натомісць, економіч
ні райони статичного nорядку nриймають існуючий стан rосnодарства як даний 
і змагаються знай·.L'и ті зв' язки і залежності, які визначають дану структуру 

району, не в'яжучи цього з nитанням про наnрям його розвитку. 
Конструювання економічних районів може nереводитись для виконання 

двохІ., завдан:ь . Воно може мати на увазі теоретично пізнавальні цілі - з' ясу
вати зв' ~з ки і зале~ності в госnодарському житті даної країни. Ра~онуван~ 
з другого боку, може nереводитись для цілей практично-господарського харак

теру. При конструюванні економічних районів · в цих цілях, як один з рішаю
чих чинників,висовується та nрактична госnодарська ціль, здійснення якоr 
мається на уваzі і вона є одним з тих моментів, які визначають конструкцію 

району. Прикладом nрактично-госnодарського районування може бути намічення 
кооnеративних районів nри наміченні nляну розвитку кооnерації. Економічне 
районування, яІtе теnер nереводиться в СССР, здебівьшого ,має такий nрактич
но-господарський характер. 



- І2 -

Основне питання, на яке мусіла б давати відповідь теорія ехономіч
ного району, в питання про те,як nрактично nереводити районування, які оз
наки і в якій комбінаціІ брати для того, щоб відмежувати такі те риторіІ, що 
в Них госnодарські з'явища будуть поєднані певники зв-'язкаv.и і залеzностя
ки. Але ця частина в теоріУ економічного району якраз розроблена найбільш 
слабо. Bze а того, що подано наии вище, з переліку тих ріаних катеrорій і 
rpyn районів, на які вваzавться баzаник nоділяти те риторіи, видно, що т~ 
ще не знайдено, навіть щодо основних моментів, потрібної узr1•неннос~и. 

Економічні райони моава буцувати по одній ознаці чи по цілій групі 
ознак. Будування економічних районіа по оnній ознаці не творить більших тру 
нощів. Коли ми хочемо констатувати географічне поширення якоїбудь оцноі оз
наки, ми користуємось статистич~и даними, які для неї існуить, і будуємо 
райони аа інтенсивністи їІ поширення. Цим шляхом встановлиемо, скаzік, рай
они поширення культури пшениці , соняшника або цукрових буряків, райони по
ширення коней або роrатої худоби, райони цукроварськоr або інmоі промисло
сти і т.д. Який критерій для виміру стуnени інтенсивности даної ознаки ми 
беремо, залеzить як од самої ознаки, так і від тих статистичних даних, ~які 
ми маємо. Наприклад, будувати райони поширення культури цукрояоrо буряку 
коzна, беручи в основу процент nосівної nлощі, зайнятої буряками, розміри 
середнього річноrо збору буряків і т.д. Коли а ми переходимо від будувания 
районів ва одніви овнакои до будови їх за цілои групои ознак, тик nаче, ао
ли хочемо конструивати райони заrально-rосподарські, справа набирає значно 

більшої складности. Питомий тягар коаної окремої ознаки 1 їх веаємні комбі
нації в рівних місцевостях коzуть мати найбільш різноманітний характер.Зав
дання поляrає, щоб в рі~них коаливих ознак вибрати на~більш характерніші,які 
знаходяться міz собои в певному зв'язку; з д~yroro боку, вибір мусить буrи 
переведений так, щоб районування привело до виділення на даній території 
певноrо невеликого числа районів, бо інакше конструкція, яку збудуємо~ буде 
надто складно» і її буде ваzко охопити й засвоїти. Труднощі будування еко
номічних районів загально-господарських, при теперішньому стані розвитку те
оріі й техніки районуsання,остільки великі, що деякі дослідники цілком від
ковляиться від конструивання районів інтеrрального характеру і вваzа»ть, що 
слід обмежитись лише конструиваннлм спеціяльних ра~онів. Оскільки будування 
більш складних районів тепер переводиться, то це робиться шляхом досвіду на 
основі старанного вивчення господарського аиття даної тери~ орії, в одного 
боку, і на rрунші використання тих вагальних законсvірностей, які дає еа
rальна теорія політичної еконокії, з друrого боку. Дослідник, вивча»чи стан 
господарського zиття даної територіr, робить прип~ення, що в поширенні пев
ної rрупи оенак існує певний постійний зв'язок; в другоку випадку висновок 
про наявність такоrо зв'язку дається загальники полоаениями поп1тичвоr еко
номії. Коли на основі таких ознак вдається збудувати на мапі райони, постав
леве завдання моzна вваzати розв'язаним. Ясно, що при цих умовах будувания 
районів більш складноrо характеру є дуzе складно~ річЧ». 

Оскільки економічні райони сконструйовані, тим самим ветановлева на
явність певних з в 'язків 1 законо~ірностей в кеzах самого району. Дальше аав
дання мусить поляrати в винененні характеру тих господарських зв'язків і від
носин, які в кеzах даної території складаиться кіа окреuими ра•онаки. Оокіль
ки ціла ця ребота пророблена,завданвя~вивчення простірного поширевия госпо

дарських з' яnLщ на даній територіr й rx системативаціr коzе вваzатисв ви
кінчено~. Але в зв'яаку а тим, що сказано вище, про невисокий роавиток тео
ріІ районування, про переведения йоrо досв1дииu, ексnерймевтальиик шяяхом 
випливає, що осяrвенн~ тих завдань, які ставить собі економічна rеоrрафія, 
в ~х повному об'ємі, це - лише ~права майбутвьоrо. В баrатьох випадках вава 

дисципліна обмежУється лише оnисом господарських фактів і а'явищ в Іх прос
тірноМу поширенні і переводить лише Іх почат&ову систекатиаац1». 



л. з. - ІЗ - Курс ІО. 

Л е к ц і я т р е т я. 

СВІТОВИЙ РОЗПОДІЛ ГОСПОдлрqоЇ ZІЯЛрНОСТИ 

rі);;~-~ть 
і nриродні умови. . 
----------------- Природне оточення є тою необ~l дною умовою, яка не-
розривно зв'язана з nереведенням госnодар~ J 1 діяльности; людина nрацює 

в тих умовах, які створені nриродою, і разом·з тим nрирода є об'єктом люд
ської nраці; людина в nроцесі nраці змагається ті багацтва й засоби, які 
дає nрирода, nеретворити і nрист~сувати до своїх nотреб. Звідси виnливає 

неминуча залежність госnодар~о і: ,:хі я.льно~т:: s ід геог!J~Фічного фактора і 

зв'язанность з нии. На nершій стадії госnодарського розвитку· стуnінь залеа
ности людини від nрироди і форми цієї залежности є ріzні. Постуn гооnодар
ства nолягає в тому, щоб осягнути найбільшого визволення людини від залеж

ности від умов nриро~. Оскільки n процесі розвитку людина nереходить од 
nримітивного госnодарства до вищих госnодарських форм, безnосередня залеж
ність од nрироди зменшується й слабне. В сучасних госnодарсьhих умовах від

сутність мохливости культивувати nевні рослини в даній місцевості вzе не 

означає того, що люди, які мешкають там, nозбавлені мохливости сnоzивати 

nлоди тих рослин; так само, як відсутність будівельних матеріялів чи пали
ва не веде до того, що люди, які nеребувають в такі~ місцевості, не мають 
можливости nобудувати для себе nомешкань і огрівати їх. В сучасних умовах 
госnодарського розвитку стуnінь звільнення людей од залежностИ від . місцевих 
природних умов є вzе дуже значна. Але чи є вона ідентичною зо звільненням 
госnодарської діяльности від залежности від nрирода ~загалі ? Переборепня 
одних nриродних факторів nриводить часто до встановлення залежности ві• ін

ших, хоч yze не місцевих, а значно віддалеюіх. Розвиток транспорту привів 
до визволення від безnосередньої залежности від місц~вих умов. Але чи само 

існування трансnорту є цілком вільним від залежности від nриродних умов ? 
Напрями заліаничих шляхів зв'язані з технічними умовами їх проведення, а 

ці останні в кожні~ місцевості зв'язані з nриродними умовами; а цими сами

ми уuовами зв'язано встановлення наnряму морських шляхів. З пругого боку, 
розвиток транспорту поставив гоєnодарство в залежність від nриро~и~х умов 
дуzе віддалених країн. Коли завдяки роз витку комунікації людність Евроnи 

по деяких країнах зросла зна~но більше, ніz на це дозволяють місцеві при
родні умови, що іс~ують там для процукції засобів сnоживання, то рівночас

но з тим людність таких перелюднених країн nоставлена в залеаність од тих 
nриродних умов, в яких роzвивається хліборобство заокеанських країн. В а~яе

ку аусім цим сказати щось ніz те, що господарський розвиток веде до амен

mенн?. залежности від місцевих nриuодних умов, ми не можемо. 
Очевидно, що на кожному стуnеню госnодарського розвитку ступінь 

залежности від місцевих n~иродних умов є інший. Оскільки він uіияється,мі
нлються ті nростори земельної nлощі, які можуть бути об'єктом людськоr ек

сппУатаціУ і місцем людського розселення. З nрогресом техніки, зо зміною 
госnодарських форм ті земельні nростори, які ста11ть тереном господарчої 
діяльности,поmирюються. При сьому треба розрізияти між зроста~ технічних 
і народньо-господарських можливостей nоширення обшарів госпо~арської екс
плуатації. Технічні можливості є значно ширші, ніж народньо-госnодарські. 
Коли маємо на увазі технічні моzливості,нам ходить про моzливість розв'я
зання nевного господарського завдання незалежно від тvго, скільки .~усиль 

і засобів треба витратити на таке розв'язання. Нароцньо-rосnодарські мож
ливості ОЗНачаІІТЬ розв'язаННЯ ПеВНОГО ГОСПОдарСЬКОГО sавд&ННЯ ПрИ затраті 
на це тої кількости зусиль і засобів, яка при даних господарських умовах 
є доцільною. Існує, наnр.,цілий ряд проєктів шт~чного обводнення Сахари, 
які доводять, що з технічного nогляду це завдання є цілком до розв'лвання. 
Але е великим nитанням, чи nри сучасних господа~ських умовах ісиу»ть народ-
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ньо-госnодарські можливості для роз вязання цієї єnрави, чи було б доцільно 
теnер nере~одити ту кольосальну затрату лбдської nраці й засобів, яка для 

того вимагається . Оскільки міняються з nротягом часу і технічні й госnодар
ські моz· :вост і збільшенням обшарів людської експлуатаці ~, ті nростори , що 
моу,уть бути її тереном , є nеремінною величиною. Оскільки , з другого боку, 

з і . зміною техніки , зо зміною соціяльних форм, підлягають змінам і самі спо
с оби ексnлуатаці ї nрироди , розподіл госnодарчої діяльности н~ обшарах ,що 

стали вzе об' є ктом госnоцарч () ї . діяльности, так само не є чиись сталим . І 

одно й друге nідлягає змінам , хоч часом дуzА nовільним. Через те, дані,які 

nодаємо нижче про розnоділ госnодарчої діяльности , що існує теnе~, ха~ак
теризують лише nевний стан, малюють таке становище , яке в ма~бутньому коzе 

зазнати змін . 

Сучасний розподіл . 

ГоёПодаuvоf-іііЛЬности. 
-------~--------------- Він характеризується низкою даних про розподіл зем-

ної nоверхні між суходолом і водою , . а саме : 

------------------- ----------------- ---------------
Земна ку~я Пі внічн~ nівкуля Південна nі вкуля 

--~;;~~;;--------- ~~~~~~~!~~І~~== !~~~~!~~~;~=~~=== !~~~~!~~;;~f~~===== 
Вода 363. 500 ?І !56 . 250 161 20?.250 ВІ 

Об'єктом го nодарчої діяльности людини ще ·й до цього часу, в першу 

чергу, є с уходіл ; експлуатація окР-анських nросторів nереводиться в незнач
ній мі рі ; морські nростори вик ористо вуються лише як шляхи сnо .лучення , для 

лову риби , тощо; ще менша мо7.лив ість була широкого використання водЯних 
nросторів за nоnередніх стадій госnодарсь кого роз витку . Як бачимо з наведе

них цифр , суходіл голо вний і о сно вни~ об ' єкт госnодарчої ексnлуатації, скла
дає лите 29% земно ї nов~рхні , nри чому пля nівнічної nі вкулі в і н виносить 
39%, для nі вценної - лише !9% земної nо верхні . Проте не весь суходіл нада
ється до госnодарчого вико ~истовання ; ряд nри~одно-історичних умов, над ха
р~кт~ристикою яких ми спинимося нижче, веде до того , що лише частина сухо

долу є об'єктом госnодарчої діяльности . Відпо відні цифри такі: 

-----------------------------г---------------- ----------- --- -------------~ Ч IL Рілля 1 пасовиська t ліси й корчі устелі скелі 
:~~:;и ------------i-r~~~~-!-~!~~~--r-------------- -~~2~~~~!~-~---

--------------~:~~~-~~:~:~---t:~~~-~~:~t' ---- , :~~~-~~:~:J __ ~ .--:~~~-~~:~+-~-
Евроnа \ 2.?00 27 2 . 400 24 І 2. 800 28 2.ІОО 121 
Аз ія 7 . 920 18 І Ч .800 45 ?.400 І? 8. 800 20 
Америка 5. 280 12 !?. оОО 140 ! rз.200 зо ? . 920 ІВ 
Аmрика З.600l 1 12 10. 500 35 } ? . 500 25 8 . 400 28 
Австралія 4~0 б З . бОО 140 ~.?ОО ЗО ~.250 ~5 

Амw~.,РRІJкда. - - - І - - 9. 500 ОО 
Разом - ·-- ї9795о----1 їі- -5~79оа--тз7-- зз:~ао ____ -"з --зв:~о--- 2~-

дані ці єї таблиці, розуміється , мають лише nриблизне значіння. J[ля 
цілого ряду країн і навіть частин світу, які знаходяться на низькому сту

nені rосподАрськоrо розвитку , ми н~ маємо дnкладних ві домостей . Проте ці 

дані показують , nерш за все , що nростори суходолу стали об'єктом госnодар
чої експлуатації ще nорі внюючи в дуже обмежених розмірах. Найбільш інтенсив
ним і nовним використанням земної кулі є використання її як ріллі . Отае до
во~и~ься к онстатувати , що навіть в Евроnі, на~б;льm господарсько розвинені~ 
частині с~~ту, рілля складає трохи більше І/4 земельноr площі,в той час як 
в Аа ії рі ІІі є менше І/5 t в Америці і Африц·і .,рохи білвше І/10 і в Авс'І'ра
лії лише І/20 всієї земельної площі. Пасовиська , луки і степи, як рівно а 
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л1си й корчі являються об'єктом менш інтенсивної господарча~ експлуатації, 
або навіть не експлуатуються аовсім. Щодо цього існує велика ріzниця міs 

окремими частинами світу. В Евроnі, якщо мати на увазі її західню частину 

« пасовиська, і луки, і ліси пості~но використовуються. Натомісць, в знач
ній частині Східної Европи, не r.ажучи про безкраї степи Азі~ й Полудневої 
АУерики, пасовиська Австралії й Африки, ліси північної АзН й Канади, ліси 

екваторіяльної зони - всі ці розлогі простори людському використанню під

лягають лише в обмежених розмірах і до того воно здебільшого не uає систе
матичного харак~еру. Використання тої частини земельної площі, яка об'єд
нана в груnі nустелі, скелі й ~ьодовики, скрізь є мінімальне. З цієї групи 

використовуютьсn господарські лише певна частина гірських країн в найбільш 

культурних країнах Західн~ої Евроnи в зв'язку з розвитком туристики, будо
вою гірських кл матичних станцій, санаторій тощо. 

Той розділ земельної nлощі, який подали вище, є наслідком двох груп 
п~ичин. З одного боку, він є наслідком певного ступеню господарського роз
витку тої чи іншої країни, того чи іншого континенту. З розвитком госnодар

ської культури, з підnорядкуванням людині сил природи зростає та площа зем
лі, яку людина експлуатує: збільшується розмір ріллі, розчи~ться ліси, о
сушуються болота й багна, заводиться штучне обводнення R сухих місцевостях. 
Але, з другого боку, існуючий розподіл земельної nлощі все таки лиmаєтьсн 

в nевні~ залеанасті від природних обставин. Можливості опанування сил при

роди на кохному ступені господарського розвитку мають свої nPBHi меzі. 
В економічній географії витворено два поняття: господврські площі 

землі і культурні площі землі. Під культурними nлощами роЗум!ЄтЬёЯ-ЧаётИна 
Зёмноr-nоіёрхнІ_в_т~х-ІІ-Уеzах, де моалива культура корисних для людей 1 
тварин рослин. Натомісць госnодарські площі належать до тих частин земної 

nоверхні, де культуре корисних рослин є неможливою або можливою в найобме
жених розмірах. Є ясним, що об'єктом госnодарчо~ ексnлуатації в першу чер
гу являються культурні nлощі землі; експлуатація госnодарських площ є кож

ливою лише в обмежених розмірах і в окремих ви~ацках тоді, коли там виникає 

можливість розвитку якогось промислу. Повстали людські оселі, НRП~иклад, в 
nевних місцевостях Сибіру й Аляски, що знаходяться на глибокій nівночі, в 

зв'язку з розвитком там золотоносного промислу . Якщо до~1е до розробки по

кладів кам'яного вугляна ШnіцберtеР,і, попаде цей острів до госnодарських 
районів, хоч там культура жадних рослин і немо•лива. Головна маса людсько

го насРлення коrщентрується в межах ку.льт,урної площj- землі. Через те важко 
встановити nриближєні межі культурної площі. Кущ.тура рослин зв' язана з пев
ною теnлотою підсоння; межа культури хлібів більш-менш відповідає ізотермі 
+!5 С0 в найтеnліший місяuь літа. Відповідаючу умоРам культури хлібів сте
nінь теплоти клімату мають всі три nолудневі континенти - Австралія, Афри
ка й Південна Америка . Натоuісць три пі~нічні континенти в своїй nівнічній 
частині знаходяться nоза межою ку~ьтури хлібів. Північна меzа культури хлі
бів nрf\Ходить nриблизно так: на півночі Захі1щьої Европи ме:-·я. культури хлі
бів на західньому березі Скандінавії nідноситься до 70~ але звідти в напря
мі на схід вона безnереривно спускається ~ проходить через північний кінець 
Вотанічної затоки, чере3 Біле море, сnускається за межі північного кола, в 
районі Уралу сnускається до бОО, в районі Сибіру проходить між б!О і 620, 
після з зоо східньої довготи спускається до 500, це й доходить до моря. В 
nівнічній Америці ця меzа від берега моря nочинається на 560, опускаючись 

.У горах Моитака до 500, далі знову підноситься й в районі р.Мак~аsідосяrає 
6Зо, nотім спускається на nівдень, nроходить на nівніч од Вінніпегового о
зера й nокидає Америку біля річки сь.Лаврентія на 500. Правда, цю меzу ціл
ком сталою уважати немоzна. Досвід сибірської кольонізації вказує, що в мі
ру заселення нових районів, зі знищенням тайги північна межа культури хліб
них рослин посувається на північ . Але приблизно межі поширення культурно~ 
площі цими кордонами, nроте, встановлюються . З тих ~фр, які наведено ~ище, 
ми бачимо, що й в ра~онах культурної nлощі не всі частини земної поверхні 
надаються до ексnлуатації і фактично ексnлуатуються. 
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розвинР-ні господарські к~аrни леzать в ~айоні уміркованого підсоння, Через 
те існує ціла низка клясификацій розподілу господарчоr діяльности, виходя
чи з поділу землі на кліматичні зони. Ниаче подаємо одну з таких класифіка
цій. rr наводить у свойому курсі проф.В.Тимоmенко, використов~чи, як осно
ву, схеми клясификацій Ф р і а р і х а /Fridrioh /.і Л о в е jDove f. 

На векній кулі моана виділити такі зони і райони. З о н а ~ м і р
к о в а н о г о к л і м а т у. Вона обіймає більшу частину Европи і Пів
нічної Америки і значну частину Азії. Величезні простори уr·іркованої зони 
виключають цілий ряд країн з ріжною висотою господарського розвитку І ріа
ною гущавиною насел~ння. Проте має вона ряд спільних ркс. Ця зона майае ціл
ком покривається в ра~оном культури головних ~родовольчих хлібів - аита,вів
са, пшениці, ячмеию, а в піr~енній частині т~коа кукурудзи. В меаах умірко
ваноr зони так само лежить ра~он культури другої вааливої господарської рос
лини - ~·крового буряку. Концентрується також у межах цієї зони майае ціла 
культура картоплі. Культури технічних рослин в цій зоні репрезентовані сла
бо ; BИHJITOR складаІІть культури льону, хмел11 і коноплі, які майже в цілому 
сконцентровані в межах уміркованої зони. Великі простори в межах уміркова
ної зони зайняті лісами, які, щоправда, в країнах вищої господарської куль

тури підлягли значному винищенНІІ . З того, що подано було вище , видно , що 
уміркована зона містить у своїх межах головні світові осередки промис~у й 
торговлі. 

Р а ~ о н с е р е а з е м н о - м о р с ь в о ї к у л ь т у р и. 
Природні й кліматичні умови дозволяють об'єднати в один ра~он к~аїни, що 
прилягають до побереаая Середвемного моря в ПівдР.НИій Европі, північній Аф

риці й передні~ Малій Азіr. Відсутність літніх дощів у районі, а для знач
ної частини його ~ засушливість підсоння, створює мало сприятливі умови для 
культури продовольчих рослин. Чере~ те культури хлібних рослин в районі -
передовсім пшениці й ячменю - в Рерщу чергу мають своїм аавданняw 8адоволь
нити внутрішні потрР-би самого району й не є для нього харак~рними. Сухість 
клімату веде до того, що цей ра,он є бідний лісами. Іідсутність літніх до
щів і вигорання через те в літні місяці т~ави на природних пасовиськах не 
сприяє розвитку скотарства; воно існує в більших розмірах в менш заселених 

частинах району - розводяться ві вці ~ кози, ті тварини, що задовольняються 

на~менm сприятливими умовами . Натомісць теплота клімату стnорила тут спри
ятливі умови для роsвитку садових фруктових культур, які часто базуються 

на штучному об~одненні. Ці, власне, культури надають господаuству района 
специфічні своєрідні риси. Тут поширені культури оливкового дереБа, цитри
ни, померанчів, виног~ду ; південні фрук,и в цьому районі я 'ляються одни. 
з вааливіmих пuедмет1в експорту. 

о б л а с т 1 п і а з в о р о т н • к о в о r 8 о н и - з в е
ли кою к 1 ль к і · с тю оп а 4 і в. В цій групі об'єд~ться два 
райони дуже подібні щодо сво~х природнИх умов і дуzе ріzні щодо своєї гос
по~арської організації. Це - полуднево-східні дераави Сполучених Штатів 
Північної Америки, Японія та Кита~ /Вез Мандzурі1, Тібету І Монголіt/. Обид
ва ра~они мають тепле підсоння й, перебуваючи під впливом ~сонів, одерау
ить велику кількість опадів. Кліматичні умови сприяють розвитку багатої рос
линности, спеціяльно сприяють розвитку культури риау, бавовни, цукровоr трос

тини, чаи. Проте ріакиця господарсьної організації коаного з цих ра~онів ве
де до того, що коаний в цих ра~онів в світово~ господарстві грає відмінну 
роли.Густо з~л~днений К~тай своєи основною госпо~арською культурою мае риа, 

але, 8 огляду на велику внутрішню потребу, цей продукт не тільки не виво
зиться з Китаю, але ще ~ привозиться. Густе залюднепня Китаю й Японії при
вело до того, що в сільському господарст ві панує високо-інтенсИвна система 
грядкової, оrородньо~ культури. Використання всієї придатної землі під хлі
боробську хултуру веде до відсутиости пасовиськ, ао майае повної відсутио
сти худоби. В Китаї пише кількість с виней більш-менш наближається до євро
пейських норм, а в Японії й ~х майzе немае. З азійської підаворотииковоі 
зони на світо вий ринок поступав сировий monк і чай. Інші, натомісць, умови--~~ 
утворились на полудні Сполучених Штатів Піnнічної Америки, кра~н нової к t~ 

~~ ~ 
~ "Jtлzei 
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льоніааціІ а порівиD~чи иеаначноD гущавино» иаселеRRЯ~ Цей район став осе
реакок w.JЛЬтури бавовни і одним а найбільших доставників світового ринку; 
поширена тут так само куль'l'ура кукурудаи, цукровоІ '1'ростини, риzу, причоаq 

всі ці культури каD'l'Ь вирааний торговельний характер. Південь Сnолучених 
Штатів є та: само ра~онок роавинеиого скотарства, передовсік свинарства. 

Поаа тими еонами, які ми роагляиули в пі~нічній півкулі, в підвво
ротвиковоку і почас'l'и в умірковавому районі лишаD'l'ЬСR гірські І пустельні 
краrии, які поабавлені авачнішого госпоа~рського вначіння /Гобі, Тібе'l'/. 
Переходимо до аворатникавої вони. З&аишаеко пова меаамн наиого огляду пус
'l'елі ціеІ вони, які не мають господцрського вначіння /Сахара, Аравія , цrс
телі АвстраліІ/. Беручи під увагу ровкіщення на суходолах і особливооті nід
соння, еворотникаву еону моава поділити на такі райони: 5.- !!2~2!!!!2!! 

~~!!~!1_!_!!!!!2!-!!!~!!~!!-2П!!!!~-Ш2-~!»!~l!!!!!-П!S_!П!И!2!-И2И~l!!!-
nередня й авдRЯ Індія в Ааії, Бест-індські ост~ова й області центральиоr 

Ак~ики; 6 - »1!ВИ!2!1-12ВА~ яка моzе бути поділена на а/ рівникову AaiD -
Малайський півостров і острови рівниковоt АвіІ; б/ рівиикова ниаинна Афри
ка- водавбір ріки Конго, долішня течія ріки Иігера, аахіднє пouepezzs рів
никовоІ Африки; в/ рівкииова нивиина Полудкева Америка - в~~оабір річки А
мавовки. Поаа цими рай~нами лиmа•ться вище полоzені райони аворотниковоІ 
вони а меншо» кількіст» опадів, а власне: ? - висоиі ~айони аво~отвиковоІ 
Полудневоі Америки 1 8 - висока авороткикова АфnИіі7-!ёІ-цr-обіаётІ-~nай
оии;-іі-іИвЯтіок-!ИіІr-і-~ёёТ=УніІУ:-і-rоёПораі~ЬіОuу-ійтТІ-іІіоr~ііЬ~І•-
рядну ролD. Де дав нам право обuеzи'l'ись лише nобіzно» Іх характеристико». 
Індія і ВесІJІ-Індія є раttоном, де поширена культура ри~, бавовни, цук_ровоІ 
тросІJІиии, чaD,IJ'DIJ'Dsy, кави. В 8В'яаку 8 велико» гущавино• ЛDднос'l'и,в nолу4-
невій Aair більше еначіння пля світового ексnорту має Вест-Індія - вона е 
ввачиик доставником цукрової тростини і IJ'DTDнy. Рівиикова аоиа nоріВВD»ЧИ 
а ~ze недавніх часів увіходить у світовий господарський оборот. Европей

ська ЛDднісІJІь до кліматичних умов цієІ вони nристосовуєІJІься а великими труд
вошами, тубільне насР-лення таR само є рідке. От~е більs іН'l'енсивна експлуа
тація nриродних баиац'l'в зустрічається пише спорадично; велике вначіння ІJІут 
має абирання сировинних nродуктів, які постача»ть рівникові ліси. З ІJ'ИХ про
дуктів, які nостачає рівникова вона, належить еааначиІJІи ІJІакі: caro, Т»ІJІ•н, 
кавчук, кава, трости~овий цукор, чай, банани, кокосовий ropix, кора хінио-
го дерева 1 nлоди олійноІ пальми, какао, ріzноканітні поро~и дерР.в& 'l'ощо. 

9. Повазворотиикові й nідеворотникові Rайони південноІ півкулі. Жо 
цієІ груnи нііёайтЬ:Мііаё-ЦІЛS-ІіётраіІЯ-іа-ійіліЧёнйRU:!!-рТіНИіОіоУ-іони, 
пів~енна Африка, Арrентина, Урагвай, Парагвай і почасІJІи Чілі в ПівценніІ 
Америці. Що єднає всі ·ці місцевосІJІі, це ІJІе, що в усіх цих краІвах велику ро

ЛD грає степ. В зв'язку з цик утво~илися спр~лив1 умови для розвитку ско
та~ства 1, як доставники аивотиярських процуктів, всі ці краtни віпограDть 
поваzну рол. на евітовоку ринку . Поруч 8 ІJ'ИМ ро8виває'l'ься тут хліборобство 
/кульІJІура пшениці/, ісву»ть моzливості для розвитку кульІJІури півдевких фрук
тів. Моzли~осІJІі госnодарського ровантку цих краІн, для якого є всі дані,с'l'ри
му.ться іхньо» дуzе мало» 8&селенністD. 

Ми навели три клясификаціt ревподілу господарчоt діяльности й бачи
мо, що всі вони nобудовані на ріzиих основах. При баzанні коzна було • nо
дати ще цілий ряп іИDІІІХ клясифихацій. Велике число існуDчи: клясификацій 
роаuоділу гссnодарчоІ діяльности й рівниця в тих основах, що 8 вих вони ви
ходя~ь, не повинні враzати . Коzва 8 таких клясификацій кае умовний характер. 
Вона амагається в~ворити певну схему, яка б вробила в'явища госnодарськоrо 
zиІJІтя векноІ кулі леrкими до уявлення й nерегляду. А ці в'явища е дуzе ріа
иомані'l'ні й численні; вони підляга~ть впливу найрі~~оманітних факторів. От
ае при цій рівноuавітності не є дивним. що вкласти Іх в одну аадовольиs»чу 
всіх схему є дуzе тяако, що коzна зо схем чк клясификаці~ кас, вірніше му
снть мати, ті чи інші хиби. Коли порівняємо 'l'ри наведевих нами клясификаці~, 
ми побачимо, що в першій і треІJІій - при поріВНDDЧИ деІJІальвому роамеzуванні 
'l'ВПів ровподілу господарчої діяльности в тих краtнах, акі вваходнтьсs на 
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низькому щаблі госnодарського розвитІсу, різниці в розnод1л1 господарчої ді
яльности в окремих країнах Европи, що має в світовому госnодарстві nершоряд
не значіння, узгляднені lJ.Y''!.e М$!.ЛО . Натомісць, друга клясификація беручи nід 

увагу Р.uропе~ські різниці , минає ті різниці, як1 1снують в госnодарському 
укr.t:'.ді інших частин світу . Подібні nрогалини класиФикацНt є неминучі, коли 

доБодиться мати r.fiлo з такими різноманітними з'явищаМи, як у даному разі. 
Очевидноці '.неминучі прогалини :кля:сификацій моиуть бути nоповнені при озна

~омлені з окремими галузями світового госnодарства Б дальmому ви:кладі . 

Заnитання до 2-ої лекції : -------------------------
І . Через що світове господарство треба трактувати, як процес ? 
2. В я:кій nослідопності відбувалось наростання світового обміну ? 
З . В чому виявляються структурні зміни в госnодарському устрою ок-

ремих :країн в насліцо:к світоьих госnодарських зносин ? 
4 . Які nрикмети характеризують е:кономічни~ ~айон ? 
5. Які цілі можР. мати економічне районування ? 
6 . Яким шляхом nереводиться будо~а економічних районів ? 

Запитання до З-ої лекції: 

І . ·чим характеризується і як на nротязі госnодарського розвитку 

змінюється вплив природних умов на господарчу діяльність ? 
2 . Які фактори впливають на розподіл на ~емБій кулі господарчої 

діяльности ? 
З. Які існують клясификації розподілу господарчої діяльности ? 

Л е к ц і я ч е т в е р т а. 

ПРИРОднЕ ОТОЧЕННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ . 

~Е~~!~!-~~!~Е!~ В поnердній лекці ї ми констатували зв'яЗаність господарчої 
діяльности з тим природЕИМ оточенням, в якому вона відбувається . Перед на
ми тепер стоїть завдання ознайоwитися, як конкретне вnливають на господар

чу діяльність окремі nриродні фактори , рівнодійна яких складає природне 

оточення. Роз глянемо вnлив таких nриродних факторів: І/ клімату, 2/ форми 
поверхні і складу tрунтів , З/ розnоділу суходільних вод , 4/ моря. 

І . К л і м а т и ч н і в п л и в и . Мабуть з yctx впливів , які 

мають на нас nриродні фа:ктори, вплив підсоння є найбільший. Підсоння впли

ває на людину безnосередньо - від нього залежить людська енерr ія І актив
ність, людська працездатність . Але так само величезним є nосередній вплив 

nідсоння на розвиток рослинного й тваринного світу, оскільки воно витворює 
ті nриродні умови,серед яких відбувається госnодарча діяльність. Підсоння 
визначається трьома основними складовими факторами: а/температурою, б/ віт
рами, в/ вог:кіст~ . 

а/ темnература. Основни:м: джерелом тепла на землі є соняшна енерrія . 
Теnлота сонця-иа-ЗёмЛІ-розnоділяється нерівномірно в різних пунктах земноr 
кулі в різну пору року . Існує різниця в темnературі в зонах різиого відда

лення від рівника, що зв'язано з різним нахилом до земної nоверхні падаю
чих промінів сонця. Існує різниця в темnературі зими й літа , веспи й осени, 
що зв'язана з рухом землі дов:кола сонця і з нахиленням земної вісі на 23, 59 
Змінюється темnература так само в залежності від висоти даІ·ого пункту зем
ної nоверхні над рівнем моря; розпоціл суші й морей також впливає на темnе-
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nідстави nрипускати, що nеріоди більшої й меншої к~лькос~и а~wосферичних 

опадів Чергуються nриблизно через 35 років. Причину цієї nеріодичности ба
чать в різнін кількості сонлmної теnлоти,ику земля одержує в різні nеріоди 
від сонця. Збільшення кількости теnлоти, яку одерzув зем.ля, викликає збіль
шення випарювання води на земній кулі, особливо в рі~никовій зоні. А кіль
кість теnлоти, що її одР-рzує земля від сонцл, зв'язана зі збільшенням чи 

зменшенням кількости сонлшних nлям, а для цього nоруч з циклом в двадцл~ь 

років існує ще довший циІtл приблизно в тридцять nять років. 
В результаті nевного взаємодіяння ~еплоти, характеру й наnряму віт

рів та вогкости утворюються в окремих районах земної кулі різні тиnи nід

соння. як ми зазначили, максимум атмосферичних оnадів мають рівнпхова й 

зворотиякова зона. Але в ні~ можна виділити райони nідсоння, які характери

зуються маRсимальною кільністю атмосферичних оnадів. В рівникQвих районах, 

які мають рельєф зеtної nоверхні, що дає можливість для вnливу nасатів, до 

звичайних зворотинкових дощів nрилучаються ще оnади nід вnливом цих вітрів; 

маємо в цих районах найбільші дощові місцевості на ЗРМНі~ кулі. !о них на
ле~ать водозбір Амазонки в Південній Америці, во~озбір Конrо в Африці йос

трови nівденної·Азії. Ра~они, що знаходяться nід вnливом монсунів- найбільш 
характеристичні з них це nівденнD-східня частина Китаю й nолуднево-східні 

Штати Північної Америки - мають так званий монсуновий клімат. Ваимі ці ра~

они знаходяться nід вnливом сухих вітрів; отже на зиму nриnадає мінімум о

nадів; натомісць, літні місяці, коли линуть теnлі вогхі вітри, мають дуже 
багато дощів. Відмінний тиn клімату становлять середземноморський турансь
ки~ і іранський тиnи клімату. Ці тиnи клімату, дуже зближені до себе, є ха

рактеристичними для величезного району, який охоnлює nівденну Евроnу, nів

нічну Африку, Малу Азію, Персію й Туркестан. [ля цих к~аїн є характеристич
ною, nopi вню11чи обме,~ена, кількість оnаді в і зосер(Нt~ення їх за. .nізньої осе
ни й взимі. В уміркованій зоні чівнічної r.івt~улі ми зуст~ічаємось з трьома 

тиnами кліматів ::Rхідно-ев~оnР.йС'ЬІ~им, СА-1бі'!)ськшк і маFД)tУ1)ським. ЗахідНІ>о

евроnейський клімат, яки~ мають ч~стини Евроnи nолоzені ближче до океhну й 
вузька nобережна смуга на захrді Північної Америки до гір, заховує nевні 

~ластивості морського nідсоння; незначна nорівнюючи різниця між темnерату

раю літа й ~ими, досить значна вогкість, nри чому оnади розnоділені на nро
т~зі цілого року - це характеристичні властивості західньо-евроnе~ського 
клімату. Чим далі ми nосуваємось на схід в глибину евроnе"'ського континен

ту, тии nідсоння nочин~є набувати все більш континентального й с~хого ха
рактеру, яки~ характеризує сибірський тип к.лімату. Для Осло й Якутська, різ
ниця в відалеяні яких від рівника є не дуже значною І 59055 і 620!0 І серод
ні січневі й липневі темnератури~будуть такі Іnо. ЦельсіmІ: 

Січень Лиnень 

о с л о -5,! +!6,5 
я к у т с ь к -42,8 +!8,8 

Сибірський тиn клімату є характеристичним НР. лише для Сибіру, але 
тaRoz для центральних ра~онів Канади й для сумежно~ з ними території Сnо
лучених Штатів. Клімат мандr.урського ра~ону, який окрім Манджу~ії є харак
теристичним для східньо] частини Канади і nівнічно-західніх штатів Північ
ної Америки, заховуючи в трохи зм'ягченому вигляді, ні~ сибірський к.~імат, 
ознаки континентальности, разом з тим є· воrкіший, nри чому значна частина 

сnадів nuиnадає на літні місяці. Крім nере~ічеsих тиnів кліматів, для nов
ности слід згадати про клімат nідбігунових кра~н, який характеривується 
низькими температурами і незначною кількістю оnадів,і nno клімат nідзворот
ниRових nустРЛЬ з різкими змінами темnР.ратури і з майже nовно~ відсутністІІ 
опадів. 

Вище ми вже сnинялися над nоділом земт.fої кулі на культурні й гос
nодарські площі. Одним з основних факторів, який визначає цей nоділ, є вnлив 
кліматичних умов. Ці умови в першу чергу визнf.Ічають той терен, який взагалі 
мо:~о·е бути об' є~том госпоцаr.чс1 j'іял~~тсти. Оскільки одні кліматичні умови 
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сприяють госпордарчій діяльності, а друrі ставлять для неr утру~ненні, ос
тільки в зв'язку з ріаними кліматичними умовами ми спостерігаємо на земній 
~улі різні стадії господарськоr.о розвитку. Не є випадком, що найбільші ося~· 

нення в господарському розвитку має зона уміркованого nідсоння, в той час 
як багаті рівникові райони є дуже слабо залюднені й знаходяться в умовах 

господарського nримітивізму. Кпіматичні умови рівннкової зони творили й тво• 
рять nоваzну nерешкоду для розвитку там вищої госnодарської культури. Не 
лише стуnінь розвитку госnодарської 87nьтури знаходиться nід вnливом клі
матичних умов ; з ними зв'язаний так само харак~ер господарської діяльности 

в окремих країнах і районах. Кліматичні умови визначають, які рослини моzе 

плекати хлібороб. Стуnінь вогко~ти nевних країн визначає перевагу в їхньо

му сільському госnодарстві чи хліборобства чи скотарства. Головними світо
вими центрами скотарства є в теперішній час країни з nо~івнюючи незначною 
кількістю щорічних атмосферних оnадів, як Австралія і nівденна Африка. Так 

само мають своє значіння кліматичні умови й •~я промисловости: ті вимоги, 
які ставить до робітника продукційний nроцес у промисловості до сього часу 

вдається усnішно виконати лиmе в уміркованіА зоні, бо там праця прова~иться 

в сnриятливих для робітника кліматичних умовах. Спроби організації nромис

л~в~сти в рівннкових і зворотинкових районах до сього часу дають дуже не-
значні результати. . 

Піцкуеслюючи вплив кліматичних умов на госnодарчу діяльність, ми 

тим не хочемо сказати, що іхній вплив абсолютно не моzе бути змінений зусил
лями людини. З розвитком rосnодарської культури Людина навчається пристосо
вуватись до несnриятливих для неї кліматичних умов, вzиваючи для тоrо тих 
чи інших засобів. З другого боку, розвиток госnодарської культури веде до 

того, що в nевних, nравда, до сього часу досить обмеzених розмірах л»дина 
навчається зміняти існуючі кліматичні умови. Тепер ~же до nевної міри є моz

ливо1 наnриклад, боротися як із зайвою заболоченіст~ 1 так і з великою сухіс
тю певних місцевостей. Але все та, що осягнено в цій сnраві до сього часу, 

не має рішаючого значіння й зв'язавність госnодарчої діяльности а кліматич
ними умовами залишається й надалі. 

!2~~!-~2!!~!!!_! 
~!~!!_!El!!!!~ Питання про взаємнУ зв'~занність форм земної поверхні й 
госпо~арчої діяльности в лише частиною більш загальної проблеми про залеz
ність міz розвитком людської культури й географічним ляндшsфтом, яка вхо

дить до обсsгу соціології. Лишаючись в uezax нашої дисципліни, обмеzимо наш 
виклад лише констатуванням і підкресленням тих ~ктів 1 які встановлюють ав'в
зок і залеаність міz стисло госnодарчою діяльністю і формами земної поаерzні . 

Залеаність міz Формами земної поверхні ~ господарчо~ діяльністю ви
nлива з того осиоаного факту, що встановлmється певна вакономірність в роз

селенні людей. Центром густtшnrо заселення, а через те й центрами rосподар
ської культури1 явля~ться місцевості низинного типу, то~і як гірські місце
вості заселені nорівнюючи мало. В !888 році в Швайцарії лише 5~ населения 
zило вище ІООО метрів над рівнем моря. Розnоділ населення Австрії в девяти
десятих роках ХІХ століття був такий: 

---------~--~--- -------------- -~--~---------- -----------~· ·-------
Висота над рів- Мешканців Висота над рів- Мешканців 

нем моря на І кв.кл. нем моря на І кв.кл. 

---------------- -------------- --------------- ----~-------· ------~ 
ло 200 метрів !58 600-700 метр. 36 

200-300 " 103 700-800 " 34 
30Q-400 " 6І 800-900 11 ЗІ 
400-500 11 44 nонад ооо " 18 
500-600 " 51 

Ця закономірність розселення зв'язана, очевидно, з тим, що низинні 
місцевості творять більш сприятливі умови для госnода~•ої діяльности, ніz 
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гірські райони. · З огляду на малу з_А.селенність гірських районів і майае 
nовну безлюдність найвищих гірських місцевостей. являються вони природними 

кордонами міz окремими госnо~арськими й nриродно-іст~ричними районами. Ва 

nротязі історії гірські ланцюги виконували ще другу вааливу функцію: вони 
були nриродною охороною для nоложених аа ними НИ3ИННИХ районів і забезnе

чували там неnрериваість розвитkу госnодарського й культурного життя. Ми 
знаємо, в якому несnриятливому становищі з цього боку оnинrо;-.ІІись незахищені 

річні долини, а сnеціяльно стеn, де бракувало цієї npиponнor охорони. 

Рельєф місцевости разом із її кліматичними умовами є основними фак

торами, які визначають характер того горішнього шару земної nоверхні - rруи
ту,- який у nершу чергу є об'єктом людської ексnлуатації. tрунт впливає на 
розвиток рослинности й звідси його вnлив на госnодарчу діяльність людей. З 

rрунту бере рослина необхідні для її розвитку речовини; звідти а здобуває 
вона такі елементи, які необхідні для обміну в ній сnоаивчих речей і для 
їх засвоєння. Через те стуnінь nридатпости rрунту для ексnлуатації, стуnінь 
його nлодючости, ~ля госnодарчої діяльности є дуже nоважною обставиною. 
Правда, в сучасних умовах розвитку науки й техніки існують досить великі 

можливості для зміни ~ nоліnшення rрунтів. Але в цій сnраві моzлив~сті ае• 
реведення nоліnшень rрунтів, які дає · наука ~ техніка, не завжди моzуть фак
тично бути зреалізов~ні з огляду на народньо-госnодарські обставини; це 
зв'язо.но з рі n неІ.t хлібних цін, з існуванням у країні вільних земель тощо. 

Для веrетА.ції рослин мають значіння, як фізичні, так і хемічні влас
тивості rрунту. Фізичні властивості rрунту ц~ - його консистенція, зв'язок 
його частин і їх характер. tрунти, що складаються з тонких і 4Рібних час
тин,звичайно більш nлодючі, ніж rрунти з грубими великими зернинами; вонИ 
легше надаються до обробки; натомісць ваzкі комnактні rрунти, ак гпина,дов- . 
me задержують вогкість. 

Хемічний склад rрунтів є дуzе ріжноманітний 1 він часто різиитьсн 
навіть у близьких міz собою місцевостях. Але при різницях в хеwічиому скла
~і rрунтів все z таки є можливість ~рунти цілих ра~онів звести до о~ноr 
групи 3 nогляду їх nридатности для сільського госnодарства; моава виділити 
райони бідних і nлодючих rрунті~. Таким nлодючим ра~оном є ) наприилад, ра~
он українського черно3ему, район наносних rрунтів в долинах Амаеонки, Янr
цекіяну, Гангу тощо. 

КлясифікР-ції rрунтів є дуже численні і різноманітні. Виzче наводи

мо кляси~ікацію rрунтів, яка є nов'язана 3 к.піиатичними умо~ами nевних ра~-
онів. І/ !!~~~-~!E!!!_!R~!!!-~!~~!~~~~~~!!-~~!~~!!1 ~ля них є характерис
тичною наявніст~ вічної мерзлости, яка ааховується й вліті на невеликій 

глибині: 2/ Е2~~-~!~~!~-!Е!~!~-~!~~2~~~ Вони витворились чер:-з знесення 
м'я~их частин rрунту льо~овиками. Лля веrетації рослин вони ц1лкоu неnри-
датні. Такі rрунти трапляються на Сканді~вськоuу nівострові, в Фіндляндії 

й Шотляндії· . Більші nростори вони займають в Канаді в районі Гудаоновоt за

токи. З/ ~~2!~!!!2!!.!~!2~!!-!Р~!!! займають досить зна~ні простори в Ні
меччині, в Р~сії і в Північній Америці. Вони налеzать до мягких rруитів 1 
для них є характеристичним домішка ваnна й каміння. Хліборобство на цих 

rрунтах є можливим. 4/ r~~!~~!!_!_~l!~!~~!!_!Rl!!~~ Ці uягкі rрунти утво
рились в результаті розкладу nід атмосферИчними вnливами скеляних rруиrів, 
які залишились на тих самих місцях, де були скелі й не є nеревесені ані льо
довиками. ані водою. Вони nомирєні в Евроnі на nівдень од наносних льо~ови

кових rрунтів, в Сибіру, мандzуріt, в Південному Китаї, в Сnолучених Шта
тах Північної Амери~и на схід од Міссісіпі й в Східній Австралії. 5/ Ляте
Rі!~ Це є rрунт червоного кольору nоширений в рівннкових областях АмерИКИ 
Африки й Азії. Він є nродуктом швидкого розкладу скеляних rрунтів nри умо
вах швидкої зміни темnератури й великої кількости оnадів. Колір цього rрун

ту nоходить од домішок заліза. Лятеріти бувають різноrо стуnеню nподючости. 

Окремо треба виділити ті rрунти, які витворились головним чинок nід вnл~-

в~м сухих вітрів. Це будуть: ~L_p~~~!~~~~L-~~~~!~=!!_!~!!-~-~-~~~!! 
n1сок. Ці rрунти зустріча~т~ся в сухих м1сцевостях і є характеристичними 



для цустель; сухі вітри в одних місцевостях павивівали всі дрібніші части

ни - там утворились і кам'янисті /ринисті/ rрунти; в других місцевос!ЯХ на
томісць вітри зібрали ці дрібніші частини. Ці rpyh~И є безnлодними з оrля

ду на відсутність вогкости. При штучному заводненні nевні роди цих rрунтів 
досить швидко перетворюються в плодючі. При цьому серед наносних rрунтів 

більшу плодюч1сть мають rрунти, що складаються з тонких частин /льосу/. 
Льооові rрунти, що nоширені в Европі - в Румунії, Угорщині, в Укра~ні, а 
такожвАзії-в Китаr, так само належать до тонких наносних rрунтів, утво

рених під впливом вітру. 9/ rрунти нанесені водою, головним чином річками, 
заМмають nорівнюючи обмеzену-nЛощу:-алё-8-оrЛЯду-на плодючість таких rруи
тів райони поширення їх мають велике госnодарське значіння • . П~о ці rрунти 
в долин3х Амазонки, ~ицекіяну, Гангу ми вже зrадували вище. 

До nлодю~их rрунтів відносяться такоz землі ріаної фіаичноr консис
тенції, до яких примішано баrато переrною; в склад таких rрунтів входить 

баrато органічних елементів, які переrпивmи увійшли в r~унт. Такий переrній 
мають льосові землі, зокрема ук~аїнський чернозем. Ці rрунти утворились під 

впливом чинности вітру /льос/ і воrкос~и /переrній/. ІО/ Гірські місцевос
ті мають дуже різноманітні rрунти, які виділяються в окрему rpyny ~!!!!!~ 
!~l!!!!~ 

~2!~~!!!-~l~~= 
цільних вод. 
------------ Ріки й озера, які має та чи інша ~раїна, впливають на rос-
подарчу діяльність з ріжних боків. Вони є важливим комунікаційним засобом, 

роля якого особливо на ниzчих ступенях rосподарськоrо розвитку є дуzе знач

ною. Вони постачають ту рухаючу силу, яку людина моzе використовувати .для 
виробничих цілей. Відоrра~ь вони ролю, постачаючи nродукти nоzиви~~ для 

розвитку риболовного промислу. Запаси вод, які постачають суходільні водні 

nростори, використовується для потреб хліборобства А городництва. СлідКУ»
чи за розміщенням ~юдських осель, можнР. встановити існування певно~ залех

ности wiz розміщенням с~одільних вод і nоложенням осель. Для господарсь
коrо розвитку має значіння як кількість і розмір тих водних цzере~, якими 
розnоряджається дана країна, так і то~ напрям, в якому вони стікають; так 

само rрає ролю характер ~х фnрватеру. Ріки, система допливів яких аблиzує 

дві водні системи, особливо водні системи, що спливаить до рі~них корей, 
уяв~яють більшу rосподарську вартість. Ціннішими s госnодарськоrо погляду 
є ріки, які сnливають до корей одкритих, а не замкнених, до корей, де роз
винена торrовяя. Значіння великих і моrутніх рік північноr Азії обеsціню
ється тим, що вони вливаються до пустельного Півиічноrо океану. Так само 
найбільша рікаЕвропи- Волrа значно тратить на своєму rосподарському зна
чінні через те, що.тече вона до замкиеноrо Каспійськоrо моря. Фарватер рі
ки/ її rлибина/ - ' наявність в ній мілизни, пороrів тощо - утруднюючи або 
nолекшуичи судсплавство так само відбивається на і~ rосподарському значін
ні. Має так само ваrу той час, яки~ ріка вільна ві• льоду 1 nриступна до 
судноплавства, висота рівня води в окремі пори року тощо. Господарське й 
загалом культурне значіння рік встановл»є той історичний факт, що ЛDдство 
перейшло через етап річних цивилізацій, зв'язаних з чотирьма великими іс
торичними ріками. 

Иа~краще полоаення щодо річних систем має Західня Евроnа; rr чис
ленні ріки вливаються в Атлянтійськи~ океан, який має велике торrовельне 
значіння; rірше під цим оrлядом с~зковище Східньої Европи. Сприятливе так 
само положення річних систем Східньої й Пів~еиної Азії. Північна Америка 

мае значну частину своє~ річної системи скеровано» в напрямку північноrо 
океану. Південна Америка й Африка володіють обме7еиик числом рік, великоі 
моrутиости. Ріки Австралі~ в зв'язку з сухістю підсоння uають дуzе обмеже
ні запаси води. 

-~~~~ Розглядаючи значіння морей для господарчої діяльности. треба підкрес
лити два основні моменти: значіння морей, як чинникn, яки~ впливае на свое-
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рі~ний характер природно - ~торичного оточення й знnчіння морей, 
як чинника, що вnливає кв уклад rосподарських відносин. 

Вище,говорячи про ті чинники, які вnливають на утвореннл·підсоння, ми 
зазначили ту ролю, яку відіграє океан. Оскі.:УЬJ{И к .лімат лише в незначніt~ 
мірі nі~лягає змінам в наслі~ок вnливів людини, вже з цього встановлюється 

велики~ nитомий тягаг моря в утворенні своєріаного характеру n~иродно-істо
ричноrо оточення тої чи іншої країни. Сліц дп того, що було сказано, допа

ти про вnлив холпдних. і теnлих морських те чі й на теnлоту пі .'Ісоння. Найбіль

ше характ~ристичним з цього боку nnикладом є вnпив те~.11ого Гсльфштрема на 
nі~соння західньої ~вроnи і вnлив холодної течії, що виходить з Північно

го океану, на темnе'!1ат~ру cxinнtoro лобере::::-:л !li !'!Ні ЧНG Ї Лц~~rщки~ 
Значіння морей І.Х.ЛЯ господарчої діл.ТІьности визначається uo nерш~ тим.що 

вони служать дуже важливим комунікаційним засобом. Майже три чверти світо

вої торговлі nровалиться при використовуfІанні мо'9ських шляхів . Величезне 

DИК..,Лістання морських шляхів наt;Ікраще ілюструf:ться тим тактом, що згідно з 
підрахунками, завдяки nостійній і реrулярні~ комунікації,Ллманш має біль

ше залюднення, яке складається з nаса3ирів, що леrеїздять і з nерсоналу 
морських коуаблів, ніж величР-зка Якутська область. Rк це відомо з загаль

ноУ географіУ,цлл розвитку судноплавства має велике значіння вирізані6т~ 
морсь:шх бе-рег і в, нRявність там зручних місць n.ТІЯ ростою кораблі в, наяв

ність в морі ост~оRів. Так само з загальноУ географії ~і~омо те виключно 

сnриятливе становище, яке в цьому відношенні займає F.вpona в nopi внянні · з 
іншими частинами сt~іту . 

Море є тим тереном, на якому розвивається ці.тrий ряд !&орських nро

мислі :в. Пe!Jm за все тут ходить про риболовство, яке в госnод~рстві nримор

ських країн віло~ра~ не останню ролю; в морі окрім риби водиться'цілий ряд 

моuських тва~ин, здобування яких має госпо~арське значіння /тюлені , акули, 
наmелоти/; ня. окремих морях розвинулося здобування кораnів і nерлів . Біль
ша nристуnність моuських шляхів і легкість здобування морських багацтв бу

ли nричиною того, mo приморськ~ країни раніше розРинули свою госnодарську 
культуру, ніж країні суходоsьні . 

Наведенням даних noo госnодарське значіння моря }.tИ закінчуємо наш 

схематичний виклад про вnлив і залежність госnодарчої діяльности від nри

родних факторів. Слід лідкреслити на закінчення, що , виділяючи в цілях 
вивчення, вплив окремих лрироднv.х факто'9ів, ми, властиво кажучи, ро зУина

ємось з тим, що ми маємо в ціt~сності . В дійсності, розмежування вnливу ок
ремих факторів, яки~ ми nереводили в цілях вивчення, не існує. Наша г~сnо

царча ділльність лер~буває під вnливом і в залежності від nриродно го от~
чення, лк цілого, яке є рівнодіючою всіх лuироднИх факторів; nриродні фак

тори діють не ізольовано й не окремо, а сnільно , і наша госnо~ар.а діяль

ність nеребуває в залежності від рівнодіючої всіх цих сnільних впливів. 
Але для зрозуміння тих законів, ло яких визначається напрям рівнодіючоr ,є 

необхідним і~ольоване вивчення наnряму діяння тих основних факторів , з я~ 

ких ~е ё~ скла~ається; треба користуватись тим мето~ом , яки~ був nристосо

ваний в нашому ~икл~ді. 

Заnитання до 4-ої лекції: 
---~---------------------

І. Які основні nри~о~ні фактори вnливають на гослодарчу діяльність? 

2 . Якк~ вnлив на госnодарчу діяльність мас лі~соння і які можливо
сті має людина для зміни кліматичних умов ? 

з . Які обставини впливають на госледарську придатні сть rрунтів ? 
4 . Яке значіння річок і морей аля гослодарчоr діяпьности ? 
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~ е к ц і я n'я т а. 

ПРИРОДВО-ІСТОРИЧНЕ ОТОЧЕННЯ, ЯК J11ІІ'ЕРЕЛО ЗАПАСІВ ЕНЕРtІ Ї. 

Сили людини є обwеzеиі; людина значно слабша фізично 
від цілоrо ряду тварин, що заселюють землю. Роавиток сучасноr господарськоі 
культури ав'язани~ в тим, що людина навчилась 8ИКорстовувати й nристосовува
ти до своіх rосnоnароьких цілей ті засоби eнe~rit, які існують в n~ироді. 
Ширте використовування nриродних а~nасів eнeprir є сnуавою недалекого мину

лого. Дуzе noвri часи rоспоnарча діяльність базува~ась на вико~истанні ф1-
аичноr сили самої людини й сили домашніх тварин, та ~ на nyze обмеженому 
вzиваниі eиeprit вітру й води. Становище змінилось з часів nромислової уе
волюціr ХУІІІ віку е винаходом nарової машини, ще біпьше,в кінцем ХІХ віку 
в зв'язку а nоча~коu ширшоrо використання електрики, з'явилась моzливість 
використання для господарських цілей тих джерел захованої енерrії , які 
містить у собі мінеральне паливо, як рівноz енерrії nадаючої воnи. Через те 
аа сучасних госnодарських умов набувають пеnmорядиоrо значіння ті . властиво

сті природио-історичного оточення, які визнача~т• бідність або баrаУство 

йоrо дzерелами заnасів eнeprit й трудність або ле~кість їх використання. 
В ~учасиому світовому господарстві ма•ть п~рmорядие значіRИR 1 як 

nzepeлa захованої енеуrії; поклади wінерапьноrо палива: твердого- каwя~оrо 
вуrпя 1 рідкоrо - н~и. В ХІХ віці основне значіння налеzало кам'яному вуr
яю, з початком ХХ віку, а особпиво з часів світової війви 1 рідке мінеральне 
nаливо виступає все більш nоваzниu конкуре~оw каw'яноrо вуrпя. Розвиток тех
ніки веде так само до все бinьmoro еропту значіння тоrо дzерела енерtії,яким 
в падаюча вода. НатомісЦь два найбільші в світі дzерепа енерrії, якими є теn~ 
лота сокяшвіж nромінів і сила вітру,в сучасному rocno~a~cтвt ще waйze не ви
користовується. Сnроби І'икористо.ння eнeprir сонямних nромінів, як nopymyJtчor 
сипи, НР nішли далі плбораторних експеуиментів; енерrія вітру, з ornя~y на 

неста.~tсть вітрів, використовується в wіні~апьних розмірах. При цьому стано
вищі на раві основне значіння мають властивості приуодно-історичноrо оточен
ня, які І'Ианачають ~ого багатство заnасами мінеуапьноrо nалива й водною енер
rією. 

Світові вапаси 
----~т------~- ' кам яноrо вуrпя. , 

---------------- Кам яний вуrіль є наслідком ровкпа~у рослинности, яка ко-
ись існувала на з~млі, без достуnу повітря; в ав'явку з цим розкладом вуr1аь 
рослин nоволі nрибирав тверду форму, а інші скпадові частини іх /кисень, во
день 1 ааот/ nоволі зникали. Відсоток ~rлю в кам'яному вуrлі виноси~ь ?5 -
go, в антрациті він підноси~ься ~о 9Б , а в бурому вуrлі сnускається 40 65. 
При високому нагріванні в безповітряному пуосторі певні роди кам'яноrо вуrлю 
да»~ь кокс, який має більму теплотворчу вдірність, ніz кам'яний вуrіпь і я
кий відоrрае велику ролю ~ля всіх тих rалузів nuоwисповости, які виwаrають 
високих температур /металюрrія, цукроварство, хеwічна nромисловість ~ощо/. 
При коксуванні в кам'яного вуrля оаераують цілий ряд nобічних ~одуитів, які 
мають rocnon~pcькe значіння /r~з для освітлення, акіячна сіль, кам'яновугіль
не смола тощо/. 

Існуючі обрахунки світових заnасів кам'яного вуrпя мають n~ибливний 

характер з оrляду на неnовну дослідиенність заnасів ціпоrо ряду краін. На 
nідставі даних кіанароднього обслідування sanaciв кам'нноrо вуrля, які було 
"ереведено ~пн мі•народнього r~onoriчнoro конrресу в Торонто в І9ІЗ році за
паси ці тn.кі: 
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Світові кам'яновугільні заnаси до глибини 2.000 метрів . 

/ в міл.йонах тон 2 включаючи й бурий вугіль /. 

--лктуальиr--
Частини світу 

заnаси заnаси ------------------ --~---------- ------------
Америка Північна 

" Південна 

Азія 
Евроnа 

Океанія 

Африка 

Р а з о :м 

4!4,804 
2.08? 

20.502 
274.!89 

4.073 
499 

4.658. 627 
30.0!0 

I.~5V.084 

5ІО .ООІ 
Іб6.З37 

5? . З40 

5.0?З.4ЗІ 

З2. 097 
І. 279.586 

784. !90 
І70.4ІО 
57. 8З9 

------------- ------------- -------------
?!6. !54 6 . 68І.З99 7 .З97. 553 

дані наведеної ТRблиці носять, як ми зазначили, лише n~ибливний ха

рактер. З одного боку вони дають більші цифри, ніж цифри тих заnасів, які 

сnравді могли б бути госnодарськи використані. Прот~ найглиб~і коnальні 

вугля, які ТРПер існують, не nереходять глибини !.600 метрів . Коли z мати 
на увазі rлибину до ~.ООО мР.трів, то nоказані в 'І'аб.ІІиці дані на nідставі 

пізніших даних підлягають збільшенню. Так, в наведені~ нами таблиці для 

Совітськоrо Союзу брався на обрахунок запас кам'яного вугля в 292.000 міл . 
тон, в то~ час, як nізніші . досліди цей заnас nідносять до 486.000 мі~.тон. 
Таким чином н~ д~ні наведеної таблиці треба дивитись як на дані не остаточ

ні; дальші досліди nриведуть мабуть до збільшення окремих цифер наведених 
у таблиці. Проте наведені цифри дають мо~ливість орієнтуватись у розnоді
лі кам'яновугі~ьних багатств земної кулі. Ми бачимо, що кам'яновугільні 
nоклади зосереджено в nівнічні~ nівкулі : величезна частинR покладів кам'я

ного вугля зосереджена в Евроnі, Північній Америці ~Азії, в той час, як 

на Південну Америку, Австралію й Африку nриnадає мінімальна частка світо
вих запасів кам'яного вугля. З частин світу північної а1акулі найбільші 

заnаси кам'яного вугля має Північна Америка; nравда, значіння цих запасів 

ослаблюється тим, що nівнічно-американські заnаси майхе на.nоловину скла

даються з низько-якісного бурого вугля й мі німальної кількости антрациту; 
менші в абсолютних цифрах заnаси Евроnи « Азії розnоділRхться no окремих 
сортах кам'яного вугля більш сnриятливо; заnаси буроrо вуrля менші, нато
мість заnаси ~нтрациту. особливо в Азії, переважають nівнічно-американські. 

Заnаси вугля сконцентровані no окремих районах. На~важнішими кам'я
новугільними районами, інакше кам'яновугільними басейнами світу є такі: в 

Е вр о n 1: ·~а~нсько-Вестфальський чи Рурський, Шлезький, Саарський, ка
м'яновугільні райони nівнічної Фр~нції і Вельrії, Англі~ський і Донецький. 
Основне значіння ма~ть р~йони Райнсько-Вестфальський і Шлезький . Заnаси 
Райнсько-Вестфальськоrо району обр~ховуються в 2!3.000 мільйонів тонн, а 
заnаси Шлезького району/Гdрішній і Долішній Шле&~к/ в !69. 000 міл.тонн. 
Ці заnаси забезеnечують . здобич n~и сучRсному її рівні из дуже довrий час 
- згідно nереведених розрахуякі в н1.1. ISOO - 2.. ООО рокі в. Райнсько-Вестфа.ль
ськи~ кам'яновугільний nайон знаходиться в меzзх Німеччини, Шлеаький nісля 
війни війни наділено мі~ Німеччиною й Полвщею /більша чRстин~/; незначна 
nлоща Шлезького раІjону знR.ходиться в межах Челослова.ччини. Велике rосnодар

саке значіння має англі~ський кам'яновугільний район; заnаси кам'яного вуr
ля в Англії обр~ховується в 194.355 міл.тонн. Значіння англійських nокла
дів збільшується їх зручним nриморським nоложенням, яке дає можливість де
ШР.Вої морської nеревозки здобутого вугля. Для Сходу Евроnи має nершорядне 
значіння Донецький кам'яновугільний район. з~nаси вуrля s цьому районі оці
нюються на 60 . 000 міл.тонн; коли ці з~nаси брати, рахуючи лише на території 
України, то їх можн~ визнати зпдовольня~чими; навпаки, коли брати nід ува
гу цілу територію евроnейської частини CCCf. ,запаси ці треба вважати дуже 
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нєзн.ачними. 

В А з і ї головні кам'яновугільні ра~они зосереджені в Сибіру й 

Кита~. Cep~n кам'яновугільних nокладів Сибіру має основне значіння Кузнець
кий б~сейн у Захі~ньому Сибіру; заn~си ~ого обчислені дуzе nри8nизно, вони 

склада.~ть біля ~50.000 міл.тонн; розроблення цих аа.n:~.сів nочалося лите в 
останні десятиліття й н~брало порівНDючи більших розмірів лише з~ ч~сів со

вітсько~ влади. Багатим так само на кам'яновугільні nокл~ди є Іркутський 
район, де їх обрRхову~ть в І50.000 міл.тонн; розроблення тих nокладів nе
реаодиться в нr·зн'\чиих розмірах. ДуJІ:е з н~чними є ка.м 'яновугільні бя.гатстра 

внутрішнього Китп.ю; воFи досяNl))ТЬ згідно nриблизних дt\них .zto 99t).000 міл. 
тонн і cилa.zt!\JJTЬ Rо.ло І/7 частини всіх світових заnасів; треба оирім того 
мnти на уr-~зі, що Китайські вуглі в своїй nерева.жа))чі~ ч~стині це вуглі ду

же високої якости; nрот~ розроблення китайських к~м'яновугільних багатств 
у ширших розмірах є справо)) мRйбутнього. ДJугоряднс значіння :ма))тЬ кам'я
новугільні покла.ztи Північної Індії. Найбільш господ~рськи розвиненnкраїна 

Азії -Яnонія - має лише незн~чні nокла.~и к~м'яноrо вугля. 
В · П і в н і ч н ~ й А м е р и ц і головні з~ласи кам'яного вуг

ля сконцентров11ні ня. т~риторії Сnолучених Штn.тів. Вони обрл..х•ву))ться в 
3 . 838 .657 міл .тонн і скл~дR))ТЬ коло nоловини всіх світовихСзR.nасів; nроте 

nриблизно nолоІІИН$J. їх nрипадІ\є Hr.t. бури~ вугі.ль. Головни~ кам' яновугільни~ 
ра~он Сnолуч~них Штпті~ зн~ходиться в східній частині країни в районі Ана

лачських гір од штату н~-йор~ до Аб~л~ми. Т~к само в cxi.ztнi~ частині краї
ни зна.хо!lИТься східньо-ц"=нтр~льна . К"!А: 'яновугіль~:~я. груnа в mтатз.х Іліаой'с, 
Індіянn. ~ Кентуккі. На З$!Хід ол Міссілі в mтnт~".Х Айовз., Міссурі, НЕ:браска 
~ Канзас знАходиться західньо-ц~нтр~льн~ к~к'лновугільн~ груnа. Окрім того 
існу~ть nоJ•ла.ди н11. ni вночі біля о з І? ра Мі чі rан, в CкeляtttU горІ\х і ~а ти

хоокеансь!"ому побережжі. Розроб.rtr>ння K'lu' яновугільних бn.гатств у Сnо .. Іуче
них Штn.тах Америки nе"":>еJІодиться дуже інтенсивно й черРз те .ztеякі фахівці 
ставлять nит?ння про можлиБість вичерпання голоРних к11.м'яновугільних· р~~о
нів СnолучР-них ШтІ\тів з~ яких ІОО-!50 рокіn. Так с~мо значниkИ є КАм'яно
вугільні nоклади К~нади, які обраховуються Б 1.234.269 міл.тонн; як і в 

Сnолучених Штатах ці nоилади в зн~чній своїй частині склацаJJться з буроrо 

вугля; розрібка к~'яновугільних б~г~тстn зн~ходиться ' оrллду 
нn ро3кидпнність КА.м'яновугільних nокладів і не:онІ\чне заесдення кра.іни в 

nоріDнюючи обмежених розмірах і зосередженА головним чином в Брітанській 
Кол~мбії ~ Нові~ Шотляндії. Другі частини світу, як ми за.значn.ли вище, мn

ють лише обмежену 'ількість к~м'яновугільних nоклаціБ. ПрRвда, можна nри

nустити, що дР-ТЕІ .. ІJьніші досліди в цих ч~стин11.х світу збільш~ть наші дані 
про кількість тих кам'яновугільних багатств. які І'ІОНИ м~~ть. 

й П і в д е н н і V. А u е р и ц і існують поклади кам'яноrо вуг
ля в КолJJмбії /27 . 000 міл.тонн/, Венецуелі, nівпенніn Ьразілії, Арrеиwіні, 
Уруrваї, Чілі ~Перу; як розміри зr.-..nасів так і розрібка їх є обмежені. 

В А ф р и ц і головні КІ\м'яновугіmні nоклІ'\ди концеитууJJться но. 

території Південно-АфрикІ\нс~кого Со~зу. 
н~йбільш бАгатшою н~ иам'яно~угільні nоклади з чn.стин сЕіту півдРН

ної nіnкулі є А в с т р n. л і я; більm~ частина цих nокл~~ів ~находиться 
н~ т~риторії сRмої АDтр~лії. 

Світові зanr.Lcи 

--вЕtЕ~~------ Зріст господарського значіння нruфти є сп,~вою ост~нніх двох
трьох десятиліть. Розвиток здобуюпння мnфти з~галом розnочався в ши~mих 

розмір11х лише з nоло вини ХІХ ві rty; головний епос і б у-яитJ<у н~:~.d:"І'И був тоді 
вироблення з неї мат.~рія.лу для освітлення - гr-tcy. Наn'Dикінці ХІХ віку nе
реходять до ~оDих cnoca5iD вико~истання нафти. Ч~оnі рештки - м~~ут -
nочин~))ТЬ відоrр~вnти велику рол~, як рідке nпливо, під n~ро~иии котлами, 
особлиnо Е морсnлRвстuі, а сnеціяльно для ві~ськових кораблів. Винахід ви
бухових моторів і двигунів внутрішнього згор~ння ьикликає nотребу широкого 

ьживання Dиробі1! з нз.фти, nе!'едовсіu: бР.r.rзини, '!ЛЯ !1-втомолібів і а.віяці1:, в 
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дFигунах сіл~сько-господ~рського ~ проv.ислоnого призначення; навіть у мс

тал~рrrї на~~, як nали~иий матеріял nочин~є конкурувати s к~'яиим вуглем. 
Через те Р-іслявоєнні часи х~~актє9изу~ться ~х~ znaвo~ конкуренціє~ голоn
них "9ОМИслоnих дepzaF за оnанування світових даерел на~и. 

к~рq~иа·nєрmгляд зя~ход~ення головних світоРих поклnдів н~и є: 

В Е в р о n і; іс1~~ть nоклади на~и н~ Кnвказі ·оіля Баку, на Ап
шеронському nіnост~ові, в ра~оні Грозного й D :р~йоні ма~копу, D Ембенсько
му районі н~ касnі~ськоuу noбepezai, ~ Ферг~нській області; ма»ться також 

по~лnди н~mти НР. nіnночі Росії в ра~оні р.Ухти й нn остроRі СР.халіні . Го
ловні з~хідньо-еnроп~йські Поклади н~фти знаходяться Б ра~оні Кnрп~т у те
nеріиніх .ме:сР.х Польші й Румунії; зна.чнР.. ч~.стин~ цих nокл~ді D зосе9едаеиn. в 
MPJ:.'lX уІсраїнської національної ТР.риторі ї . 

В А з і ї м~~ться nоклР-ди нафти D ЬрітАнській Інзії в ра~оні Вір
ми; меИше значіння ма~ть нафтоносні ра~они в Ассамі~ Пендzабі; Нідерлянд

сьиn. Індія має багаті нафтоносні райони нn остоом.х :Ьорн~о, Суматрі ~ Яві ; 

в Uерсії нафтоносні райони анаходяться н~ nабереххі Персидськоt затоки, в 
Месапотnмії в долині ~ . Т:~ру й Ефрату /Мосул/; R Японії н~ остроRі Hinnoнi. 

Ваг.ато~ НР. нафтові поклади є А ·).І е р и к а, при чому ексnлуатація 
їх в більших розмірах nереводиться лише в Піnнічмій АкерІ.ці. В ПіІІНічно
~еrуиканських Сnолучених ШтР-тах зн~ходиться сім н~оносних районів: І/ А
nалачськи~ ~ mтвтах Пенсільванії, Н~-йорк, Західні" Вірrінії, Кентухкі, Те
кессі й схіаній частині Огайо; 2/ Ліма-Індіянськи~ в західній чвс~ині Ога~о 
~ ІП'І'І\Ті Індіяна; з/ Іллі нойськиf1 в mтn.ті Іллінойс і ri ВlІf"'ННо-звхідній час .. 
тині ШТRТу Індіяна; 4/ Центральний в mтат~х к~мзRс і Оклахома ~ в північ
ній частині дераRви Техас; 5/ Полудневий на побереzхі Мексікансьиаї затоки 
в штатах Техас 1 Лузіяна; 6/ Каліфо~нійський в ШТІ\ті Каліфорнія; 7/ Район 
Скеляних гір в штnті Уа**о)о{інг. R:анР.д~ м~є нN'·тоносні noкnRliИ в patJoнi Он
т~ріо; духе багаті на~оносн] г.окл~ци в ра~оні Онтаріо; дуае багаті нафто
носні nоклади в rонцурасі, КостАриці, rв~т~м~лі, Панамі, Болівіr, Еквацор!, 
Чілі М Арr~н~іні ; 

В А ф р и ц 1 на~тоносні nоилаци, яRі не є нале3НО дослідzвні,іс
н~ть в Алжірі, Анголі, на Золотому березі, на оСТ!)ОВі Ма.даrаско,рі . 

НnвЕ>~t:'НИ~ П f.J 9еrляд існуузчих світових noic.nrt.дiв нафти є тільки nриб

лизний; в міру збільшення наших знань і дослідів в ок!>емих частинах світу, 
дані n~o на~омосні райони всr: nоnовнюються. 

ОбрР-хунки існу~чих світових запnсів наФти ду~е nриблизні ~ неnовні. 
Подаємо тут один з таких nідр~хун~ів: 

Розподіл світових запасів нафти . 
--------------------------------

Крьїни 

с с с р 

Peпrra Евроnи 

Китай 
Яnонія й Формоза 

Персія й Dесоnотамія 
Ьрітан. і Нідерл.Індія 

Сполучені Штати Півн . А 
КанаJЖа 

Ме кс іка 
ПіядР-ННА Аме9ика 
Північна Афуика 

--зап&ёи-----иВФТи----
;-мrл:тоии- у-іrіёотках 
--------~-- ---~--~----
!.000 І5,9 

!67 ',5 
202 3,2 
І8І ~, 7 
8~5 ІЗ,З 

590 9,2 
.!.030 Іб,З 

!46 ?.,~ 

685 10,4 
І . 38О '~,о 

!Зб ~,2 

-------- ----------- ----------
Р а з о м 6.З23 ІОО , О 
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З цього обрахунку можна бачити, що nоловина відомих нині світових 

заnасів нафти nриnадає на Америку. В Старому Світі головні нафтоносні рай
они зконцєит9овані: на nівденному Сході евроnе~ської частини СССР.,в Месо
nотамії та Персії ~ Індії. Захіnня Евроnа є нафтоносними джерелами забеЬ

nечено~ дуzе слаб~. Треба мати на ~вазі, що є дані припускати, що в наве
деному nідрахунку н~ові запаси Сnолучених Штатів обраховані з надто ве-
лико~ обережністЕ. · 

Заnаси водноr 
--єиёрrІУ7 __ _ 

--------- Використання енерrії пада~чої води для госnодарських цілей 
сягає до цухє nавніх часів, ~ле з~іст значіння цього д~ерела енерrії від
носиться лише до кінця дев'ятнадцятого століття . Неможливість ширшого ви
користання водної енерrії булв зв'язан~ з тим, що вона р~ніше моrл~ вхива

тись лише на місці її знахоnzення. ·становище змінилося то~і, коли був зна~
дений спосіб nеретворення кінетичної механічної енерrії в енерrі~ електрич
ну; це дало можливість передачі водної енерrії нА значні віддалення ~ абіл~ 

шило значіння джерел водної енеurії. З ц~льшим пошир~ванням використання 
електрики для п~омислових і rоспода~ських ціле~ все більше зростає значін

ня в госnодарському zитті джерел водної еиерrії. 

Лк широко теnер моzе впиватись в ріжних галузях nромисловости вод
и~ енРрtія ілюстру~ть дані з !923 року по Норве rії, одній з тих країн, де 

використання водвої енерrії є ду~е nоширено. Згідно з цими даними,мотори, 

що пuиводяться в рух в о д н о ~ енерr іє~ , щодо кількости кінських сил 
складають в окремих галузях nромисловости до всієї кількости кінських сил, 

якими розпоряджає дана галузь промисловости, 7акий відсоток: в гіриицтві-
72,2%, в металюрrійній промисловості - 64,2~, в хемічній промисловості -
!4,2~, в вирібці олії й товщів - ЗО,2%, в газовиях і електрознях - 99,6~ 
в обрібці дерева- З7)5~, в паперовій nромисловості - 95,З~, в Обробці шкі
ри й кавчуку - 80,І~, в текстільній промисловості - 96,6~, в споживчій і 
тютюновій промисловості - 8!,2%. 

Джерелом водної енерrії є річні системи. Заnас nо~енці·•иальноr вод
ної енерrії, яку постачає дана ріка,стоїть в залежиості не лише від кіль
кости води, що вона має, але й відnрудкости її течії,че9е3 те ст~іwкі гір

ські річки постачають більше енерrії, ніж повноводні, але повільні річки, 

що течуть на рівнині. П~иблизний обрахунок запасів водноr єнерrії по окре

мих частинах світу е такий: 

----------------------
Час~ини світу 

Евроnа 

Азія 

Америка північна 

Америка південна 
Африка 

Австралія а островами 

--------~~----
Р а з о м 

Потенціяльна 

-------------45.000 
7!.000 
62.000 
54.000 

!90.000 
!7 .000 

-------~-----
439.000 

------------~--------~-
Використана в р.І92З. 

--~--~-----~----~------
І2 .ЗОО 
~.ооо 
ІЗ.700 

675 
!4 

2~0 

--------------------28.909 

Потеиціяльна ~ використана водна еиерrія в окремих вахніших дер
жавах світу nодана в слідуючій таблиці: 
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---------------
Д е р ж а. в а _________ ._ ____ _ 
Ніи:еччина 
Велика Врітанія 
Фрtнщія 

СССР /!920/ 
УССР /!9?.0/ 
Італія 

Польща 
Румунія 
Чехословаччина 

Австрія 

Швеція 

шва~царія 
Фінляндія 

Нормrія 

Есnанія 

ПотёНUІJ-ійкарИёта: 
яльна на в І92І ------- ~-·~~~-----с 1 

r;зso 

585 
4.700 
7.42~ 

425 
З.800 

'.ОО 

І.ІОО 

420 
з.ооо 

4.500 
!.400 
!.500 
5,500 
4.000 

!.ООО 
2ІО 

І.400 

І45 
40 

І.І50 

80 
зо 

50 
205 

І.200 

І .070 
!85 

І.З50 

600 

-------~--------

Китай 20.000 І,б5 
Яnонія 6.ооо r.ooo 
Бріт. Індія 
ФраІЩ.Індокитай 

Сіам і малайс•аі 

27.000 !50 
4.000 

. .пержави 
П1внrч.лмер.Штат 2,:888 
Канада 

Мексика 

Бразилія 
Арrентіна 

Австралійськи~ 

Еr'иnет 

Абіссінія 

Франц. Конrо 
ВелІr. Конrо 

20.000 
6 .000 

25.000 
5.000 

с 118 620 
600 

4.000 
З5.000 
90.000 

9.24~! 5 

2.4!8 
400 
250 

25 

0,25 

Наведені таблиці дають мінімальні цифри; вони обраховують лише ?5~ 

тої РНерrії, яку можуть дати ріки nри звичайному нивькому рівні води, на 
якому вода знаходиться не менше девяти місяців у році. Сучасни~ стан тех

ніки дозволяє використовувати водну енерrію в розмірах більших, ніж nока
зане. в цих таблицях. 

Ми ~ачимо, що розnоділ заnасів водної енерrії не є рівномірний. Ві

ля nоловини всіх заnасів її зосереджено в А ф р и ц і - передовсім в її 
рівникові~ частині в басейні річки Конrо. А~рика , яка має незначну кількість 

інших д~ерел енеуrії n~ревищус всі інші частини світу заnасами водної енер
rії. Проте , ці заnаси використовуються мінімально. 

А з і л, не зва~аючи на свої великі nростори,має водної енерrії ли

ше третину того, що має Афuика. Сухе nідсоння північної, центоальноr й за
хідньої Азії веде до того,.що головні центрИ водної енерrії знаходяться на 
сході й nівдні континенту- в Індії, Індо-Китаї, Китаї й Яnонії. Бикористан

ял водної енерrії в Аzії є веаначним; ширші розміри воно має лише в Яnонії. 

Що~о забезпечення й викорwютання водної енерrії в А м е р и ц і, 
то там вражає та протилежність, що існує міх Північною й Південною Амери

кою; nотенціяльна водна енерrіл в обох країнах має пова~ні розміри; nроте 

при максима.льному її використанні 11 Пі~нічніf* Америці, в Південній Jї вико
ристаnrя зт;аходиться ще в nочатковій стадії. 

Е в р о п а є частиноr світу, де має иісце максимальне використан
ня водної енерrії. Проте, щодо цього wіж окремими евроnе~ськими країнами є 
значні різниці. Найбільmу ролю використання вод~о'і eFepriї rрає І! народньо

му госnодарстві таких гірських країн, як Швеція, Норвеrія, Фінляндія й Швай
царія. В Норвеrії в 192З р. 94,8~ всіх кінських сил , які мали мотори в кра

їні, nриnадало на мотори , що користувались водною eнeptiez; в Шиеції в 1923 
р. Це~ відСОТОК ВИНОСИБ - 70,79 1 В ФіНЛЯНдіЇ В !9?.4 Р• - 4З,4, В Швайцарії-
89,5%; широке використевуБаннл водної енерrі1 має місце також в Італії й 
Франції, ~також в Англії й Німеччині, хоч ці дві останні дераави ма~ть і 
невеликі її заnаси. М.інімальнс використавує водну eнeptiz Схід Евроnи ~ 
Ьалканський півостров. 

А в с т ра n і я має найбільш обмежені заnаси во.Qної eнeprir, які 
1 використовуютьєя в незначних розмірах. 

Значіння джерел енерrії 
--цлR-rоёПодарёЬкоrо-ЖИття. 

----------·---------------- Tot\ с:·ематичний nеуегляд світових ааn~сів енер-
rі'і, що ~ого nодано вище, є ва.zливим. оскільки він nоказує ті моz.nивоет1 й 
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перспективи rоспоцарського розвитку, які для окремих контитентів і краІн 
даить властивості природно-історичного оточення. Ми бачимо, що даврепа е~~~ 
rії розподілено НР- рівномірно. Багато забезпечева всіми джерелами eнeprit ~ 
властиво лише Північна Америка; маючи багаті поклади кам'яного вугля, во~а 
концентрує коло третини світових запасів иа~и й так само забезпечена цае• 
релами водної еиерrії. Становище теnерішнього осередку господарської куль• 

тури европейського континенту в цьому відношенні гірше. Европа є біцнои .ва 

нафтові поклади, оскільки ще взяти на увагу, що поклади нафти, які існуит& 
в Е•ропі головним чинок зосерецаеиі на Сході Европи , в ті~ її частині, яка 

в1дцалена від сучасних осередків евроnе~ського господарського аиття. Пів
денна Америка й Африка є майае цілком позбавлені покладів кам'яного вугля, 
натомісць їх заступ~ють ті запаси еверrії, яаі в Південні~ Америці даить 
поклади нафТи й сила води, а в Африці сила води. Забезпечення Ааії цаерела

ми eнeprir, коли не мати на увазі її центральної частини а її величезними 

пустелями, є зад.вольняюче; багаті поклади кам'яного вугля, н~и, запаси 
водної енерrії за~еапечуить коаливість господарського розв~ку азійського 
континенту. Бідною цаерелами енерrії в порівввані з іншими частинами світу 

є лише Австралія. 
В світлі цих даних можна зробитИ висновок, що влас~ивості природио

історичного оточення не ведуть до заховання, як постійного стацv, існу»чоrо 
в світовому госnодарстві status quo , набуваного,з 'одного боку,на перевааа
ючому значінні ·:раїв уміркованої зони північної півкулі. Госnодарський роз
виток Евроnи, який привів до того, що Евроnа стала рішаючим чинником у сві
~овому госnодарстві був набув~виt на використанні тих запасів енерrії, які 

давали запаси кам'яного вугля; ми бачили, що в цьому відношенні становище 
Европи є сприятливе. Оскільки розвиток техвіки привів до зросту значіння 

рідвого палива й джерел водної eнeprir, оскільки вигодие стазовице Европи 

в nевній мірі nогіршилось. Та конкуренція, яку, особливо а часів европейсь
кої ві~ни, все бі~ьш чутливо відч~ває Евроnа з бок~ Північної Америки, од
ною із сьоїх nричин має те більш сприятливе становище, яке кае Північна А

мерика щодо забезпечення даерелами енерrії. Але можливості господарського 
розвитку набуваві на волоцінні джерелами eвeprir існують і для інших конти

нентів - в вони для Пів4енвоІ і Східвої Азії, для Півценвої Америки, а в 

дальшіq персnективі такоs і для Африки. Зріст госnодарського nозв~к~ й го 
подарськ'>го знР.чіння країн нової кольоні.зації, їхні амагання до rосподарсь
кого ~самостійнен~ є ~акоz тим фактом, з яким доводиться рахуватись у гос
поцарському sитті останніх десятиліть. В зв'явку в усім цик доводиться ра
хуватись у майбутнЬому з коаливостями nереміщення й аміни питомоrо тягер3 
існу»чих зараз господарських осередків; сучасву конфіrураціи краtн 1 конти-

. нентів щодо їх господарського впливу й значіння треба трактувати не як щось 
за~ершене, але як певний, підлягаючий вківак, етап світовоrо гесnодарського 
розвитку. Очевидно, що напрям світ~воrо rосподарсьІого розвитк~ не визнача

ється виключно одним фактором розміщення даерел енерrії, але цей фактор та
ко а аїдограє свою роJІІІ. 

~!~!~~-~=~-!!!!!!~ 
~. яке значіння мають різні лаерела еиерrіІ в світово~ господар-

ському аитті ? 
2. ях розnоАілеві світові запаси кам'яного вуrлв ? 
З. ЯХ розпоцілеві світові поклади нафти ? 
4. як розподілені с~ітові цаерела во~ноt еиерr1І ?. 
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Л е к ц і я ш о с т а . 

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННП І ИОГО ГОСПОдАР.СЬКЕ ЗНАЧІННЯ. 

Населення, як 

--~~~~~~~Ё~~~~~-~~~~~~~ Природно- історичне оточення, характеристикою якого 

ми заИм.<J..тrись вище , творить зовнішні умови , які ул.егшують або утруднюють гос

ПОl!Sдчу діяльність . Активним творцем того чи іншо го госnодарськ ого укладу Є 
сама людина з ;;· творчою рр~.цею; nри тому людина не ізольована, не ві докрем

лена, а об'єд • ана в колективах того чи іншоrо роду . Через те дуже важливе 
зрачіння -:л.я зрозуміння і снуючих у сві ті госnодарських відносин має ознайом

лення з розnоділом людности на земній кулі. То~ чи інший гос Радарський уклад 

залежить од гущавини населення; nоділ населення no віку 1- no статі виз начає 

ту кількість робочих сил , якоm розnоряджає дана груnа, а ві д цього за~ежать 
нож.ливості її госnодарс ького роз витку . Так самu ці можливості залРжать від 

расового й наці оналнного складу населення, оскільки ріжні національні й ра
сові груnи в залежності від свого культурного рівня , віп своїх nсихологічних 

властивосте~ характеризуються ріж~ою nродуктивністю nраці , ріжним nрис тосу
Ба.Fням до онnемих галузів госnод~рської nраці . Н;..~. гс.сnоrжарську СТ'9уктуру кра

їни має так само вnлив характер розселення людности - той факт , чи розnоді

лено воно рівномірно no території країни , чи скуnчено в nевних більших осе ·
рецках . Характер і тенденції nриросту населення - як nриродного , так і меха

нічного , шляхом іміграці ї та еміrра.ції - визначають темnи госnодарсько го роз
витну кр~~ни . Вивчення тих nроцесів , як і мають місце в розселенні людей , і 

тих заRонсмірносте~ , які тут вилвлл:ютьсл , з огляду на то~ багати~ і с кладний 
матеріял, з яким доводиться мати до діла дослідникові, сУ.ладає предмет окре

мих науконих досциn.лін ; ми в нашо~:.у виrtлзді виділимо лише ті головні момен
ти, ЯІ'і с н-еобхідні для зрозу?.:і нн.я структури с вітоRих госnодарських в іднос ин. 

Кільt~ість і гущавина 
--иі~~і~~іі-;~~~~і-і~лі . 

------- - - - ----- - ------ Поділ населення по окремих частинах с віту М його 
загальну кількість цає сліцуюча т~блиця /дnні І92З і 1924 років/ . 

-------------------------------------------~---------~------------------~--
Частини Площа Н а с е л е н н я Пересічна гущавина па І кіл . 
світу в їооо кл .-мІЛЬ~онІв _____ % ______ ЗаГ~ЛЬні--RуЛЬтуuнІ--РІЛЬнІ __ _ 

nЛОЩl nЛОЩ1 nЛОЩl -----------------------------------------------·---------------------------
Европа ІО . Обб 449 24,7 4З,О 85 ,0 ІбІ 

Азія 44.09З І . ОІ7 t>5 ,9 2?,7 34,0 І ЗО 
Америка ьз . 887 2І5 ІІ , 7 :) ' о ;} ) 5 4І 

Amюиrra ЗО . О27 ІЗІ 7,2 4 , З 9 , І 35 
Авс~ралія в . 9оО 6 0,5 І , О ~,з 20 

--------------------------------------------------------------------
Разом ІЗ? . ОЗЗ І . 8~І roo ,o І З,З 40,0 90 , 0 

Населення земної кулі розnоділено, як ми бачимо з ц1є 1 таблиці , ду

же нерівномірно ; густіmР з~селеннл мають Аз ія й Евроnа, тоді як інші части

ни сnіту ма:ють ріr.ке населення. 

При ріжницях гущавини населення no окремих частинах світу існують 

дуже значні ріжниці в гущавині насt:?лення в окремих частинах кохно го з кон

тинев~ ів . На земні~ кулі мо~на виділити три б ільші ~ три менші ра~они най

біль~ого скуnцення населеЕня: Західня й ц~нтр~льна Евроnа /без Пі р і не~сьио
го , Валканського та Сканді навського nівострові:'/ , Внутрі шній Китай і Бри -
таиськп Індія, за~ма:ючи nлощу ІО,~ міл . кв.кл. м~ють 920 міл . наседення , 92 
душі на І кв . кл. В Яnонії ) Схі~ні:х Штатах Північної Америки й в долішньому 
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Єгипті , н·•. тРриторії в O, 'J міІJ . кв.кл . концентрується 8! 1 ! міл . цуm , при пе
ресічні~ гущавині в 90 цу~ на RR.кл . 1 при чому в Яnонії цл гущавина дохо
дить до І4б душ на І к~. Разом в обох цих районах , які ск.лада11ть коло І/!2 
цілої площі зр·rної кулі, концентрується 6!% цілого населення. 

llиropи сучасного населення земної кулі є наслідок інтенсивного зрос
ту нас~л~ння на nротязі ХІХ віку . НаселGння Европи обраховувалось в !700 р. 
в ІІО міл. , :n !800 р.- в IfP :мі .л., а в !900 - в 406 кіл . Ціле населе.ння 
зе~ної ку~і n І8ІО році обчислювалось у 68~ міл ., проти І8~І міл. в !924 р. 

Щодо. рас·населення земної кулі nоділяється так : біл~х 920 міл./50,5% / 
монголів 6І5 міл./33 , 8% / , малайців 60 міл . /3 ,3% / , індійців 40 міл . /2,2% / 
неrрів ІІ6 міл. /6 , 4% / , невизначеної раси 70 міл./3,9% /. Серед народів 
білеї раси ti02 міл.nрипадає на з аХ,ідніх аріїв /германці, романці, славяне 
~ інші/, які є головними репрезентантами сучасної евроnе~сько-американської 
госnодаrус.ькоr культури; та.Rим чином ті народи, які закріпили своє господар
сьІсе панування на земній кулі, серед насе.ІJення r~· складають меНІJІість . Наці

ональний ТJозnоціл населення світу може бути зхарактеризований даними про 
кількість людей, які говорять тою чи іншою мовою. Важніші nоширені в сві
ті мови такі /дані І9Ч3 та !9~4 років/ : 

Кита~ська 435 міл. Малай-nол~незійські 60 міл . 
Індійська 230 Французька 45 " 
Англійська !63 І'І"алійська 4І " 
Німецька 9І Тібет.ансь.к і мови 40 11 

Есrанська 80 Українська 35 " 
Яnонська М коnе~ська 80 Португальська 32 " 
Російська ?О Туркенстанські мови ~5 11 

Старо-індійські мови 6() Польська ~2 " 
Африканські 62 11 

Щодо розподілу населення по статях , то тут іс нує рівниця міz Евро
по:ю й іншими частинами світу. В Евроnі nереважає кількість zінок нац кіль
кістю чо.ловіків ; в усіх інших частинах світу ми спостерігаємо nротилежне 
з'явище . В кінці ХІХ віку .Обра.ховувзли на !.ООО чоловіків таку кількість 
жінок: в Ев~оnі - !.024, R Азії - 958 , в Америці - 973, в Африці - 968 1 в 
Австралії - в·~~ . Та така nе!)евага, яку мали жію<и над чоловіками в Европі 
nісJІЯ с вjтової ві~ни особливо зросла в тих державах , які брали участь у вій

ні : в НімеччиУі ~ І9ІІ році на І. ООО чоловік nрипадало І.О26 жінок, а в 

І92І році вzе - · І.ІОО, ві~повідні цифри для Франціr за ті самі роки -

1. 035 і І.ІІ2, для Англії n Уельса - !.068 і!.О89. 
На розnоділі населення по вікових групах uи сnиня~ися не будемо 

через те, що вичерnуючих даних поза країнами евроnейсько-американськоІ куль

тури в цій сnраві не існує. 

Розnоділ населення 

--мІЖ-мІстом-І-сеЛом . 
------------------- Той великанський зріст населення , який стався в ХІХ в~ 
відбувався го.'Іовним чином завдяки Зlfіні розnоділу населення між мі стом і 

селом і його інтенсивному З!>осту в ~істах. Міста маІІть одмінну від сіл ві
кову структуру населення, концентруючи в nершу чергу групи ЛІІдности в nро

дукційному віці; концентрація нас~лення по містах і об'єднання там великої 
кількости робочих рук було імnульсом до інтенсифікаціr темnу госnодарського 
zиття й розвитку по містах nромисловости. На nочатку цващ~тих років на зем
ній кулі існувало І5 міст з населенням більш одного мілІона /5 в Америці, 
5 в Европ і, 5 в Азії/ й 53 міста з населенням nонад 500 тисяч /І2 в Амери
ці, ~5 в Европі, І2 в Азі ї , ~ в Африці ~ 2 в А~с~ралії/. Але ще в !880 р. 
було 4 міста з населенням nонад один мільйон і ra: міст з населенням noнan 
500 тисяч. Коли порівІ-'яти з nочатком ХІХ віку, то тоді американські міста 
знаходились в ембріонально~у стані, n Европі було лише 18 міст з населенням 
понад ІОО тисяч і найбільші міста тоді були в Азіr. 
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Розпопіл насРлення між містом і селом в окремих краУнах у 18~0 ~ 

!920 році був такий: / в відсотках/ : 

---------------------- у--в--5--о----------------у--9--2--о---------

н. р а r н и 

Німеччина З?, І 62,9 
Англія й Уельс 60,5 ЗУ,5 2~,0 ?8,0 
Шо тляндія 6? , 8 З2,2 24,6 ?5,4 
Ірляндія 89,9 ІО, І 66 , 5 ЗЗ 1 б 
Франція 5!5 ,6 14,4 5З,З 46 ,? 
Австрі я 94,2 5 , 8 З9 , 8 б0,2 
Швеція 9:J,З 4 , ? 69 , 5 ЗО,5 
Данія 90 ,4 9,6 59 , 4 40,6 
Норвеrія 94,? 5,З ?0,4 29,6 
Спо.лучені Шт я. ти П.А. 88,0 12,0 4(1 , б 5! , 4 

В се1..:и найбільших містах АвстралЕ в І85І р. жило !9,6% населення, 
а в І92І році - З?,4%. Збільшення населення по містах відбуіається в першу 
чергу через nриплив населення зовні . З більших міст лише в Лондоні ІІ852 -
І ~9І р./ в зрості населення відогравав основнуролю натураJJьний зріст са
мого міського н~селення; в цілому uяці більших міст основне значіння має 
виключно nриплив населення зовні : ~Парижі ІІ821 - !890 І nриnлив населен
ня зовні складав 64 , 2!% приросту, в Мюнхені ІІ8ІІ - !890 І - ?2,26%, в Врес
лау / 182! -!8~·,'/ - ?9,2ІІ. Розпопіл місько го населення по віку характеризу
ють дані :терикансь:·ого nерепису !920 ро~у. В Сnолучених Штатах Пів нічної 

АмерИІtИ на І. ООО мешк::tнці в Н!:'!. ОІ{ремі ві кові груnи приnадало таке число: 

---------------------------------------------------------
Вікова група в uілій кра]'ні в 28 б ільших мі стах 

Ло 15 років Зб5,З 29У , 5 

од І5 до 65 " боз , 5 об8,2 

65 років і вище 38,6 29,4 

невіп~~~~-~!~----------- ··~~~--------------!L~----
!. 000 . ! . ООО . 

Природний приріст -----------------населення. 
----- ------ Природний nриріст є результатом надвишr<и числа народжень 
над числом смертей ; природииц приріст віцбувається як через збільшення 

числа народжень , так і в нас~ідок зменшення смертности . З~гальні дані щодо 
nриродного руху населення в окремих державах дас слідуюча таблиця:Ідивись 
на с.лідуючі~ сторіrщіІ: 

Дані цієУ таблиці дають відомості про етап числа народжень і смер

те~ в nовоєнні роRи; ці дані nлq всіх кра1н, окрім ПnоніУ , відрізняються 

від відnовідних ~~них за довоєннйй час. Вони с ві дчать npo зменшення числа 
нарощїtень у scix Іtраїнах ; коли при цих умовах nриродвиtf приріст не спиня

ється цілком / Б більшості краУн темп приросту зменшу~тьсяІ) то це є ре
зультатом того , що в більшості країн поруч із зменшенням числа народжень 

має також місце зменшення виnадків смерти . Є природним ) що в результат і 

цих процесі1 у складі громадянства - тут перед~всім треба мати евроnейські 

народи - відоуваzпься зміни в структурі ~ взаємовідноrJР.1·~·і вікових груп ,

збільшується тч:тони~ тягар старmих вікових груn при одночасному зменшенні 
nитомого тягару молодших вікових груп. Це зменшення числа народжень для 

окремих ~раїн характеризується такими даними: Б Німеччині пересічне число 
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народжень D роках 1341 - 1850 на ! . ООО дуm бу.ло Зб , !, в !929 р.воно сnало 
до ~~,6; у ~ ~~нціr ци~рі FЗ]Од~ень ЗІ,О ь 1821 - ІВЗО р . ~. nротистоУть в 

1922 р. !9,4; в Анг.лії І84І- !850 р.р. uу.ТІо народ,;:ень З2,6, патомість D 

!922 :"· - 20,6; подіuниtІ об:;;Jаз ми ба.чю.r.о і'1 по інших евроnеt\ських і nозаев
роnеttських кра 1 нах /Авс'Грв.лія , Ьра.зі .тrія/; виняток з е вроrте~ських країн 
скш1.дає одна Румунія; 3 n;чще вроrтеtі\сь:<их :кра і:н зріст числа народжень сnо

стерігає•rься в Яnо ні У - при 25 , І народжень на І. ООО душ у І87 І - І 880 р. р. 
ь !92! році ми маємо З5,І н~роцхень . 

н.ям. 

-------------------------тна-Ї:ооо-мёmй~п~тБ-пuипад;є-иа-протязr-

І, .. ро У -
~ р n 1 н и ----~--- ---------- --------- ---------.. mл:юо1 ІІ народжень смеgтних надвиш:ка 

·------------------------- -------- ---------·- ~!:!!_~!~~- !!~Е~~~~~~ 
Нінеччин~ /1У20/ 14,4 25,7 
Англія й Уе~ьс /!92!/ 7,8 !Z0,4 
Фрющі.я /!922/ 9,7 19,З 

Есrтані.я /!922/ 7,5 зо,з 

Угорщинrt.;{І92у ІО,5 2\J' 4 
Ве,льгія 1922 . ІІ ,8 ~1,8 
г·оляндj . .я /!9?.-~/ . 3,7 25,9 
ПорТдо'І'1lлія /!920/ 8,6 . ЗІ, 9 
лnстрія /r~2j/ !3,4 ~:'.,З· 
Шнсuія /!919 rj І І 19,6 
Волгn.ріл /!919/ І5, 7 З2,6 
Швайц~ріл /!921/ 8 , 4 ~0 , 8 

Д':l~ія /1922/ 7,9 22 , З 
Норьеrіл /1922/ б,З 24 ,1 
Яnонія /!921/ 9,1 З5 , І 

Індія /1921/ ЗІ,4 
Сполучені Штати П.А./1'J20 2З ,? 

Арr~нтінз. /І92І/ 6,9 З2,6 
Трапсnа< ··;, /!921/ з,з ІО,О 

Існує різниця n числі народжР.нь ~:in r.r.іськи:м і 
Дослі .:щ ne!'e De де ні 

р о к и 

І88І - !890 
І89І - 1895 
!896 - !900 
І90І - 1905 
! 906 - !910 
191 І - 1~!14 

r: Нрусії 

---------:!і ста 

35 ,1 
З:L, З 

33,2 
ЗІ,? 
29,0 
25,І 

DІ<rtзують ЩОДО 

---------------~!~.:.~~}?~~~-
З8,З 
38,7 
З9,0 
З? , 4 
35,2 
ЗІ ,б 

цього 

15,0 10,7 
19,8 ?,б 

І?, 5 1,8 
16,4 13,9 
9.0,8 8,6 
1~,8 13,0 
ІІ,5 14,4 
2~,4 9,5 
І8,9 З,4 
12,8 6,8 
19,8 12 ' 8 
І2,? 8 , І . 

!І' 9 ІО,4 

ІІ,9 !~,2 

22,7 12,4 
29,9 !,5 
1З,1 10,6 
!5 , 5 І?, І 
6 , 9 З , 1 

сільських населен-

на та.кі різниці: 

145,2 
140,7 
1З6,6 

129, І 
ІІ7,6 

100,7 

179, І 
І8І, 9 
І8З,І 

І78, 7 
168,9 
І52,З 

То~ самий обр~з дають досліди руху населення в Шва~царії зR nеріод 

І89І - І920 р.~ . Стуnінь забезnечености вrтли~ає на число народжень в той 

сrтос і б, що з nіднесеннm.f ступеню заможности да.ної соцілльної групи число 

народжень зменщуєтьсл . Лослідv., що їх пгрезддгпо у 1897 році над числом на 
род:.tt:нь в дільницях різної замо~ности великих евроrтейсЬІtих міст, показа

ли, що на !.ООО жінок було народжень: 
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---------------------------------------------------------характеристичні 

дільниці 
Ьерлін Лондон Париz Відень 

---------------------------------------------------------
rr ::J:e б і ані І5? І47 108 200 
Відні 129 140 95 І64 
Замо;щі І14 107 ?2 !55 
.Пу;іtе заможні 96 10? 65 І5З 
Вагаті 6З 8? ьз ІО? 
Дуке бnгttті 4? 4З З4 ?І 

--------------------------------------------В середнему ІО2 109 80 15З 

Як ми вже зазначили , рівнобіжно з nониженням числа нttроджень від
бувається зментпеннл смертности насе.пеннл. НаМбільш вичерnуІJчі цані щодо 
цього існуІJть цлл Шьеції, де реrістрація руху нttсслення nровп.дилось з nо

ловини ХУІІІ віку . Згідно з цими даними, на І . ООО . ~ym було смертних виш:~.л
ків D І?5І- бО р . р . - 2?,4, І79І - І800 р . р . - 25,4 1 І84І- І850 р.р . -
20,6, 189! - І900 Р·? · - І4,9, І9І9 р. - І4,5 . Смертність неоднаково роз
поділлється між чоловікаюr н хінкаии; смертність серед иінок в евроnейсь

иих країнах і в Яr.он1ї серед чс.;уовініь є ІJИЩою; nри fІОзг.ляді смертности 
no окремих вікових гурnах встаноьлюєтьсл, що с~еnтність є особливо висо
кою серед дітей ло І року tt в ст;:>_рших вікових груnах. Зріст иу.ІІьтури nеде 

до значного зниzснчл дитячої смертности . Це ілюстuується такими цифрами 

для окремих дерznь: 

---- ·-----------------------н~Б:-я~о;па~<>~~іуь----

~ е р ж а D а ------Е~------~---------
хлоnцlв д1вчат -------------------------------------------------

Европ·. Росія I8ge-I905 2?5 242 
11 !909. 2б:> 228 

Німеччина /~р~сія/ !896-1905 . ~ІІ 190 
11 19І4 Ir/7 І49 

~ранці л 1896-I<J05 !62 1З5 
11 І913 123 ІО~ 

Анг.п:ія і Уе,JІЬС І896- І905 IG І 1З2 

" !915 І2З 96 
Іт::tліл !896-1905 І?б І 59 

" !914 ІЗ? І2З 
Шnt>ціл IS396-I905 I Of> 8oj 

" І9ІЗ 76 63 
ШDайца!)іл І8~)6-Н>О5 !52 125 

" НН5 ІОО ?9 

Д.ля смертности, та~ с.з.мо як і длл числSJ. Н['.родхень, вст.q,новлІJється 
з~ле~ність з госnодарським ст~ном дпної соцілльної груnи . Досліди переве
~ені n Пвnиzі нвп смеuтністю ь дільницях nіжно~ заможности да~ть таки~ об~ 
р:-1.3 /стуnі нь зnмо1'tнссти групи !tільниць·· nстnно 1\ЛіІЄ'Г~>ся відсотком мешкР--нь 1 

які неоnод11тковвно : чим білніmа Г:!)уnа, ти:.: менший відсото~ мешкань оnодат
ковано/: 

---гру~;------дь~~~~~-~д;:-н~~~;2нві;--й~~ІQ9;і8~~і 
дільниць кань н)i.ldu вмиun.є rнч- nмир~є n1чно 

меmtнз.нц1 в . но - • ---------------------------------------------------------------------
1 4~,9 ІІ,О 5,І 14,8 

ІІ 64,1 ІЗ,О 6,9 29,8 
ІІІ ?9,0 І6,9 ІО,? 4З,І 

ІУ 89 1 6 2~,4 І5,І 58 , 9 
заГnЛом ________ ?4~2---------їб:s ________ їо~?------------з4~4-----

:. ' 
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_Ііlсдо см:.ерсгности 11 м.і.с.а'і.:.й на. селі; TQ село,л~t'і:' дає більше число на
роджень, рівночасно цас меншу кількість виnадків смерти. При малому числі 

народжень у місті ~ більmіtt, ніж нrt селі см~ртності стає лсним неминучість 
nриросту насе.леннл міст зовні, яку ми підкреслили вище . Обрахун~и довоєн
них даних npo смертість у місті й на с~лі, зроблені в АнгліУ, дають такий 
образ: ·· 

Вмирало річно на І.ООО душ в АнгліУ ~ Уельсі : -
І9ІІ рік І9І2 рік І9І3 plK !9!4 plK 

На селі ІІ,4 !0,5 ІО,? !0,8 
По містах Іб,б 15,2 !5,6 Іб, І 

~!:~~!!~~!!!'!~-Р~~ 
насе.лсннл. 
---------- При нерівномірному розподілі населення на земній кулі nере-
сування населення з одної країІrn до дvугої чи з одного континенту до . дру

гого грають у рус і населенf-rя nоважну ролю. Особливо ве.ликР. господарське 

зн~чіння має ~міrр~ція з Евроnи до інmих~континентів; евроnейські еміrран

ти скрізь бул~ тим чинником, який ніс до заморських країн евроnейську гос
ледарську культуру ~ встановлював тіснішиV. госnодарськи~ зв'язок їх з Ев

роnою. В nерші ІіІ nоло вині ХІХ Е. з Европи вис r:лилось до 5 мі л. душ; емі rра-

ціл в другі fі1 nоловині ХІХ віку цослгала 25 мі.л. душ; в ХХ віці в nеріод nе

ред світовою ві~ною щороку еміrрувало G ЕвроnИ за океан до Р. міл.душ. Во
єнні nодіУ обме•или еміrрацію до дуже НRВРЛИКИХ розмірів. Після ві~ни за

океанські країни , а впер~у чергу Сnолучені Штати Північної Америки, стали 
на шлях обмеження в'їзду е вроrе~сь~их еміrрантів. 

В зв'язку з цим еміrрація в ост~нні роки значно зменшилась . Еміrра
ціл скеровується в nершу чергу в такі країни: Сnолучені Штати П.А . , Арrен
тіна, Бря.:зілія, Австраліл й Нов:> Зr>лянділ . З !90! до 1922 uоку до Сnолуче
них Штатів nрибуло ІЬ.44? тис. еміrрантів, до Канади nереселилось в цей 
самий nеріод З . б58 тис . , до АрtРнтіни - І.8Rб тис. , до Ьразілії - ! . 5?9 
тис., до Австралії- 599 тис., до Нової Зеллндії - -!4?,2 тис. Евроnейська 
еміrрація в зрості населення заморських країн складала дуже nоваzниИ чин
ник; так у І90І-ІО роках еміrраціл дала 55% всього rриросту населення в 
Сполучених Штатах Північної Аметшки; для років І9ІІ-І92І участь еміrрації 

в nuирості населення склацає 22,2%. Таки~ сами~ образ ми бач~ також і в 
Арrентіні; на роки І89І-І 9ІО уч~сть евроnе~с~коі еміrрації в nрирості на

селення складає 5?,9%; для пе~іоду І9ІІ-І920 р.р. - 2?,2%. Країнами, з л
ких скеровувалась еміrраціл, зага.льно кажучи, були всі евроnейські цержа
ви; nроте в окремі роки ~ nеріоци в цій сnраві окремі евроnе~ські держави 

ві.дограють рі жну ролю. Велику цифру емі rранті в цілий час дає Велика Бр і та
ніл з Ірляндією. Німеччина, яка в ХІХ віцt давала баг~то еміrрантів, в ХХ 
Fіці число їх значно зменmилг.., Н!lШОмість в ХХ віці починає зростати число 
еміrрантів з Росії к Італії . З великих церж~в НРВелику кі .лькість еміrран

тів дає Франція. Досить значно, порівнюючи до кількости населення, репре

зентована е~іrрація скандінаиських країн . Зпгальний розnоділ кількости 

еміrрації з окремих країн D роках І900-І922 дає така таблиця: 

~~~~~-~!!~~Y!l!_EE_!~~1~~!-!~!E~l-!_]E!~~-1291=1~Eg~ 
Велика Врітаніл ~ Ірллнділ 4.?0І тис . Швайцаріл 95,~ тис. 

Німеччина 428 " Австро-Угорщина з !68 11 

Франція ?О " Швеція й Норвеrіл . 5?З " 
Росіл І . ЗІ8 " Портуrя.ліл ?Об 11 

Італія 5. ?І? 11 Данія ІЗ5 11 

Ес nані л 2.ЗЗЗ 11 Ве.льгіл ЗІ5 11 

Щодо статсвого ск.лацу евроnе«ських ~міrрантів, то він виявллє nев

ні характеристичні о~облиnості. Еміrраціл ХІХ віку й nочатку ХХ в. аж до 
часів Ее.ликої війни характРризуєтьсл nеревагою чоловіків і малою кількістю 
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~інок і дітей. Післявоєнні яас~, nеріод обмеження еміrр~ції, по делких 
дРuжавах виявллє інші тен~Рнції: число еміruантів жінок зростає, а по де
яких державах !Англія, Німеччин~, ~аніл, Шв~ція в І9РІ р . / еміrрація жінок 
є більша, ні:~ чоловіків . Це пояснюється тими сnецифічними nолеrш~ннями,лкі 
були уділені еміrрантам чоловікам у заморських КDаїнах для дозволу на при
їзд з Евроnи їхнім жінкам, які там з~лиmились. 

Про профsсійниn склад еміrрантів з Европи можна г~ворити лише ду-
же nриблизно за відсутністю ничерпуючихі .одиоманітних даних . Еміrрація скла
дається з двох головних елементів - c€лffk і Dобітників. Робітнииий елементj 
в тому числі груп~ к&f.!.ліФікоs'3.чих nо6ітнИІ<ів, значніше реnрезентований· в е
:міrраці r до Сnолучоних Штаті в . Et~i rрз.ціл цо інших країн Нового Світу в . пер
шу чергу рРnрезентується· сілF>сьrtо-госnодарськими й некваліmікованими робіт
никами. 

Поруч з еміrрацією, якп має нn увазі nості~не оселення в чужі~ но
ві~ крRїні, існує також еміrр~ція сезонова, яка м~є на увазі виїзд до чу
:~r.ої краї.ни ЯІ'І. 11евни~ ро6очиfіt nеріод. Вирп.зну межу між еміrрацією сезоново:ю 
й еміrраціє:ю назавнди провести посить тяжко; сезонаві еміrранти, якщо їм 
щасти~ь улаштуватись в чу~ій кnаїні nевніше, лиш~ються там назІ'І.вzди; на
томість еміrравти, я~і мали н~ увазі оселитись зР морем н~завжди, при не
можливості уламтувптись і пристосуВРТись до нових умов, вертnють на сРою 
б~тьківщину. До війни одною з країн сезонавої РМіrрації були Спол7Чені Шта
ти, nри чому ~еликр число сезонавих еvіrрnнтів дnnал~ Італія; сезонсву 

сільсько-госnодаuську еміrр~цію nритягалn Німеччина. Після ві~ни аж до ча

сів кризи країною, n якій буз nоnит нq~біr.ьmе на працю сезонавої еміr~ації, 
була ~ранція; сюди сезоновї еміrрqнти n~ибували з Італії, Польщі, Чехосло
ваччини тощо. 

В крRїнах, які мають нерівномірне нnселення ь меzах своє! власної 
території,грає ролю внутрішнє перРселення. Більшу госnодарську ролю внут
рішні переселРння Бідограють в колишні~ ~осі~ськіИ державі V теперішньому 

СССР, а також у Сполучених Штатах Північної Америки. 
В и с н о в к и. НакреслеРи~ вищА в основних рисах образ розподі-

лу людности no земFій кулі й харак~еrуистика тих nроцесів, які визначають 
t\ого зміни, да.ють дуже лоьажний матерія.ТІ .ц.ТІя зрозуміння існуючих госnодар-, 
ських відносин і наnряму j"x ро::~витку . Людність Н9 З"'Мніf/1 кулі розподілена 

цуже не рі nномірно; nри чому цей нері вноr..tірни~ nоділ лише ь nевній мірі є 
яаспі~ксм не~приятливости для лю~ського заселення nевних територій; nідо
гравали тут та~о~ ралю історичні nричини, які сnрияли в ner· ,~ 1:~а!нах більт 
mouy розвит~у культури, а через те густітому їх заселенню. Ми бачили, що 

яа~більmе густо заселРні кnаїни nочинають виявляти теРденqії до зменшення 

зросту населення, до ~ого стабилізації, ці тенцРнції неминуче мусять викли

кати певне з ві ль нення темnі в господарського nо з витку. Цьом.у становищ.)· в 
старих на~більше зус~о заселених і наt1nищ~ rосnоцарськи розвинених кDаїнах 

протистоїть ціпкем відмінна ситуація в країнах нової кольонізації . Там має 

місце духе швидки~ nриріст населення, в якому веТІичезну ролю ві~ограє ев
роnе~ська кольонізація; в зв'язку з цим утворюються сnриятливі можливості 

цпя швидкого госnо1арськоrо постуnу цих ноеих країн. Намічаються отzе nев

ні тенденції для nеuеміщення існуючих нині світоьих госnопарських осерепків. 
"Fійна й nіс.ЇЇяіІоєнні обмеження nриnинили той nерерозnоділ населення 

яки~ ~ідбувався в світовому маштабі mляхои еміrрації . Ці обмеження досяга
ють найбільшого ро3витку в зв'язку зо світовою гослопарською кризою, коли 
вонм с утрудн~ні не лише у світовому маmтабі, але нqвіть у меаах Европи. 

Цікаво тут з ~дати, що деякі дослідники nояснюють гостроту ~ затяжність 
сучасаоj· госnодарської кризи саме тим, що став неможливим то~ nерерозподіл 

населення міz окремими країнами,_а в nершу чергу міх Старим і Новим Світом, 
який відбувався до великої війни. 
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Запитання до 6-ої лекції: 

І. Як розподілена людність на земній ку.ІІі ? 
2. Яки~ розподіл Расслення між містом і селом, ~ого nричини та його 

госnодарське значіння ? 
З . Як і тенденції вия:в.ляє природ ни~ рух населення ? 
4. Яке госnодарсьtсе значіння має еміrрація ? 

Л е к ц і я с ь о м а . 

т Р л н с n о Р т. 

Роля транспорту в 
--ёБІтоБому-ГоёПодарстві. 

----------------------- Існування сучасного світового госnодарства має 
своє І> nереду ,.овоІ> можливість широ'кого обміну між окремими госпоnарс'ІІВNИ 
й міа,,кремиии країнами з ріжними культурними~ природними умовами . Тіль
ки тоQі, коли цей широкий. обмін стає фактои , ~иникають національні госпо
дарства, які nізніше з~'язуІ>ться в єnини~ організм світового госnодарства. 

Широки~ розвиток обміну nовстає з розвитком транспорту. Завдання 

транспорту nолягає в тому, щоО nеремогти ті nерешкоди, які ставить ·nростір 

для nересування: люде~ і товарів; розвиток ~ого ~де в тому наnрямі, щоби 

створити можливості для nересування ЛІ>дей і товарів в кожному наn~я:мку при 

на~менmі~ затраті часу й мінімальні~ витраті коштів. Оскільки розвиток 

трасnоuту витворІ>є уиови для дешевого ~ швидкого nР.ресуваиня людей і това

рів. остільки можливості обміну поширюІ>ться ; зростає район і розмір збуту 
окремих товарів; здешевлення: коштів трансnорту веде до вирівняння: цін то
варів в окремих рР~онах і кра1нах; на ті товари, які є головними об'єкта
ми світов.ого обороту, створюються ціни, я:кі nочинають залежати не від міс
цевих умов, а від nоложення: на світовому ринку. Шоцо цього особливо харак-
теристичиtІ> в та еРолюція, я:ку пере~mли на протязі ХІХ століття: ціни на 

хліб . Ще в ХУІІІ столітті ціни на хліб в окремих районах в залежності від 
розмірів урожаІ> дуже хит~лись; nадаючи дуже низько в урожа.ні роки, в не

урожа~ні вони nідноси.лись в кілько разів.; винииа.ли брак хлібних nродуктів, 
велика дорожнеча, голод. В ХІХ віці, в зв'язку з розвитком трансnорту, хи

тання цін щодалі стає м~нmим, рівень цін . nочинає визначатись не розмірами 
урожаю в окремих районах, а розмірами світового уроzаІ> ~ світових заnасів 

хлібних продуктів. 

Роди тuанспорту й 
--пого-ІёторИЧИИй розвиток. 

------------------------- З дуже давніх часів розвиток трансnорту ~де в 
двох наnрямках- шляхом організації комунікації на сухоnутті й no воді; 

звідци два роди транспорту - с у х о п у т н и й і в о д и и й . В 
останні десятиліття до цього nриєднується: ще новий рід транспорту - п о-
в і т р я н и ~. Тим часом він має nідрядне значіння, але немає сумніву, 
що nеред ним у ма~бутньому стеляться величезні nресn~ктиви . Дальшу кляси
Фіиація траспорту моzна nеревести в залеанасті від родів шляхів, якими ко
ристуються nри ко~нікаціУ,й від тої сили, якої уzивавться. Отzе в сухоnут
ному транспорті ро~ізняється транспорт по rрунтових, бру~ованих і залічин
чих шхяхах; в водному - транспорт річний і морський. Разом а тик в сухоnут
ноному транспорті моzна виділити транспорт за використанням сили я~дей,до
маmніх звірят, механічних двигунів /залізниці , трамваr, автомобілі/. В вод
иому трансnо~ті - трансnорт аа використанням Л»дської сили, сили вітру /па 
русний/ і механічних двигунів /nароплави/. Не таако завваzити, що одна й 
друrа клясиФіиація міz соба» пов'язані; вивориставна nевної nоруmної сили 



r, 
-t.). - 4І -

в трансnоnті є зв'язано з існуRанням nевного роду шляхів. 

J{ypc ІО. 

Як ми зазначали вищР, ро:звито!t ~ранспорту tІіде в напрямі досягнення 
більшої скорости й в наnрямі здешевлення коштів nеревозки . Той поступ,який 

осягено в Rnпрямі прискорення nеревазу товарі~ і людей, є дуже значни~. В 

АФриці ще·~ ~enep при nеренесенні тоР.арів R~дьми носій у день nроходить не 

більше "0- ?.Ь клм. Публічні ді.ліжанси у Франції в кінці ХУІІІ віку проїзди

ли періодично 4 клмтр. :за годину, в !830 році ? клмт!J. і IJ65 к.лм. в І848 
році. Перти~ паратяг Стефенсона осягав на годину скорість лише iJ,::> клм. 
Теnерішні nосnішні nотяги nроходять зн го ~ину по!.rад ІОО клм. АвІJІомобілі 
розвивають швидкість, яка перевищує mвидк]сть nосnішних потягів . При иому

ніr.я.ції nовітрям mвидкість ня. годину може nеревищувати 300-400 клм . Ті са
мі зміни R швидкості комuні!tації ми бачимо тако~ і H:l Rодних шляхах . Ще 
в пeprni1~ чверті ХІХ віку подоро,_ з Англії до Нью-.Ирку т·яrлася коло 24 днів. 
Тепер nодоро& а Англії по АмРрики триває 3-Ь днів. Рівнобіжно зі зростом 

швидкости п~~·євозу зростає ~ здатність трансnорту до nеревазу більшої кіль

кости товарів. В той час, коли носій бере вагу коло ЗО кяr~.,коли веuблюд 

може н<сти ~00-~50 нгр. , наші найменші з:злізнич.і вагони везуть ІО тонн, а 
великі до 60~80 тонн; великі океанські nароnлави мають теnер навантаження 

понад ІО.ОСО тонн. Так само стRли значно деmевшими кошти nеревозу. В Схід
ній Аф')иці, nри nеренесенні вант~жів лю1ьми,пере1 війною nеренесення І 

тонни ванта.т.у на І клм. Rоmтувало !:>,3 зол.марRи; nри цих умовах доставка 
тонни вантажу з берРrа Інці~ського окея.ну до озера Тангя.н~~ка цо nроведен

ня заліз н_иці коmтувRло З. ООО ма!>. зо.іtотоrІ.. При Т11.!І:ИХ обставинах очевидно 

вицержув1.ти кошти ."(ост"І.нки v.ог.11и лиш::~ Н!lйцоро%Чі товари. Які зміни осягне

но що>tо коттів neunвoзy з завепенням задізниці, про це свідчn.ть такі циФ
ри: німРЦЬ1~і nередвоєнні тRрифи н~ масові вантажі хиталися в залежності 

від вантажу за тонну-к і ломет!J од І,25 цо 4,5 nфен. Коли брати пересічну 
оn.ІУату за тонну-кі лометр по зсіх родах ванта~у, то вона nеред війною скла

далз. в OnoJ-ryчP-:rиx Штат!1.х .!>.,О rт~т:. , в Німеччині З ,б пфн., в Австро-Угорщи
ні - 1, І nфн. При сьому мо~·:с ьІш~ трансnорт був значно цеmе вmиft од залізни

чого: rnpaxт нn х.л1о nри nP.l)P.Roзy ного з Пі внічно1' Америки по Евроnи nеред 

ві~ною виносив коло 0,2 nФн. за тонну-кілометр nроти 4 , 5 n~н. н~ німецьких 

ЗІ'І.Іlі:'!НИЦЯХ . 

HattcтRDimим родо:1 т пансnорту є перенесення тягарів і люцеЦ ное іями 

з nикористаняяІІ д.ля цього лю ·н~ько 1' сили. Майже на тій самі" культурні~ ста
ді! nочалось використовування водних шляхів. Етаnи , через які перейшов роз
виток су~оnутного тnансnорту це - пристосування для nеревазу тварин, вина

хід nозу, будова шляхів . В обсягу будови шляхів значних наслідків у~е до

сягла ~ИМСЬКа ім~еріЯj ·~а~-рикінці іМПР.рато~СЬКОГО реріоду ВОНа мала ЦО 
!40.000 клм. шляхів; ці mляхи за часів сеrеднєвіччя більшістю nри~шли до 

стану nоnиого занепаду . Розниток водного т~ансnорту йшов через етаnи буао

ви більш удосконал~них човнів та викорстання для rx руху сили вітру. Але 
тут слід завважити, що роз виток транспорту йшов дуже nовільно й ня.буває 

інтенсивних форм лише з часу заведення nаравого трансnорту. Пристосування 
сили nари в рансnорті викликало тут таку саму революцію, як винахід паро
вої машини в промисловості. На rротязі ХІХ віку , nочинаючи з другої йо го 
чверти, tрунтовно nерР.буловується ціла система я~ сухопутного так і морсь
кого тр~нспорту. Ьудова зР.лізниць ВР.о сить величезні зміни в госnодарське 

zиття. З часів ~еликої війни починає інтенсивно розвиватись автомобільна 
комучікація , яка nодекуди конкурує з за.лізницею. Після війни nочався роз
виток nовітряної комунікації. 

В світовому госnодn.'!)ському житті, не звnжа:ючи Н-<1. то ~ високий сту
nінь, на якому стоїть сучасни~ Т!J~нсnорт евроnе~сько-американського світу , 
існують всі poltи трансnорту, які Н!• rротязі віків витворились у культурно

му розвитку людства, почин~nчи з на~nримітивніших,і всі вони Бідограють 
neEFP. госnодарське значі~ня. Бідограє й до сього часу ролю перенесення тя
гаnів за· допомогою .людської сили . В Ките.~ число осіб зайнятих n!)енесенням 

7* 
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і перевозом тягарів і люде~ виносить баrато міль~он1в. В Яnоніі в кінці ми· 
нулого століття пе~енесен~я тягарів було на"Оільш поширеним заняттям nісля 
хліборобства; япоNська с•а~стика нараховує, не вважа»чи на конкуренцію ін· 
ших родів транепорту, до 100.000 ві~ників, що nеревозять люде~ н~ руwних 
возах. В Африці предмети експо~ту, як кавчук, слонова кість, nальмове мас
ло тощо приносяться до пристаней тисячами й десятками тисяч носіїв. Висло
вити в числах поширенвн цьоrо п~имітивного способу транспорту, оскільки вів 

головним чином ~оширР-ний СРред науодів низ~кого культу~ного рівня, дуже тя• 
ко. Моzна пnи~~скати, що пеuенесенняк вантажів займається більше кіа ІО між 
люд, а. 

. В ду~ широRих ро~міuах nеревів вантажів переводиться за допомоrою 
сили тварин. Для цих цілей вживають ~лен~~ і собак в північних областяхw 
коне,, волів і мулів в уміркованій зоні, ВР.рбл~дів на nівДні. Караванний 
транспорт на~більmе поmирени~ в Китаr, в Африці, передовсім у Сахарі. Не 
останнє rосподаuське значіння пересування вантажів твnuиниою силою мае ~ в 
культурних кuаїнаУ. Тут цей рі~ транспорту є додатковим до залізничого й 
водноrо й має своїм завnаникм окрім nерввозу на малі віддалення, розподіл 
вантажів, що пnиходять залізницеr чи водними шляхами, по rx безпосередньому 
призначенню, а також абирання їх до заліаничих станцій і пристаней для даль~ 

шоrо трансnортування. Транспорт аа допомогою тваринної сили в европеffсько

американськоWN·Світі в останні десятиліття, rоловним чином після великої ві 

ни, аазна . nоважної конкуренції з боку автомобільниго т~нспорту, про як 
мова буде nізніше. Одним з результатів цієї конкуренціі є те, шо кількість 

коней, сила як~х використовується пля nеревозу в останні десятиліття в uяni 
більш rосnодарськи розвинених кuаїн, no відношенні до числа п.двости nочинає 
зменшуватися. 

Господа~ська роля ~ значіння трансnорту з~ допомогою тваринної сипи 
Q ~oro nозиція в боротьбі з автомобільним рухом тісно зв'язані з с~~ном шля
х1в; примітивні небруковані шляхи здорожують трансnорт, утруднюють, а то й 
цілком nрипиняють ~oro в дощову пору року. ~облять иемоzпивим nерехід до ав
~омобільного трансnоuту , який nотребус піпшого стану шляхів. Як ми вазиа
Чали вище, удосконалені шляхи nочали будуватись ще ва часів Римськоr iкne
pir, але nісля упадку Римської імnерії в ро~витку nopozнoi сnрави настуnила 
дееrа nерерва. На евроnейсь!сому континенті поліПШАНі дороrи, які пізніше 
одерz&ли назву шосейних, почали найраніше будувати у Франції а ХУІХ віку. 
ПівиіmР- nоліптені mляхи ~а nрикладом Франції почали будуватись і no інших 
західио-европе~оьІrих країнах і Західня Европа в nеріод nочатку будувания 

залізниць мала вzе доси~ь uозвинену сітку nоліпшених rруитових шляхів. По
чаток широкого залізкичого будівництва на nеввай час заrальмував будування 

поліnшених rр~нтових rоляхів, але зrодом думка npo необхідкість будови ~оліn
шеw.Іх rрунтов~х шляхів, виходячи навіть а nотреб збіль~ения вантажообороту 
и~ залізницях, взял~ гору. В останні десятиліття будова nоліпшених rрунто
вих~~хt~ ~уаться ~ак~z nотр~f~~и розвитку ав~о~ільноrо ~раисnорту. 

Залізниці. ---------- З усіх родів сухоnутного транспорту ка~більшу rоспо~арську ролю 
відограють залізниці. Вони дають можливості nеревозити на далекі віддален
ня великі. маси ваитааів . Залізвичий транспорт має всю nepeвary перед тран

еnоnтом за доnо~оrою тваuинної сили : він є в nорівнянні а цим ос~аннім де
шев~, він дає можливіс;ь до nеревозу більших мас тов&рів і в короткий час. 
Так само залізничи~ трансnорт в цілому ряді випадків є вигідніший і доціль
ніший, як транспорт автомобільний , спеціяльно в тих випадках, коли в nотре
ба nеревазу більших ~ас ~антажів на дальші віддалення. Автомобільний тран
сnоют товарів успішно конкурує з валіаничим трансnортом, коли є nотреба nе

ревР.зения порівнюючи невел~ких мас товару на ближчі віддалення. 
Початок будувания залізниць відносять до І825 року, коли в Анrліr 

Стеmенсоном буля збудована перша залізниця, яка п~иводилась в рух паротягом. 

Але історія винаходу залізниці досить довrа. Трп основні чинники, які скла-



дають залізницю - :>алізничий mл.::rx, ур.v):омrrю:юча сиш1 f1t nDиміщРННЯ вя.нтахів 

і nаса?ирі Р - кож~"" Й має свою са!І.ост інну і сто..,ію. Почат~и ренкових mляхі в, 
які uу .. уваrшс.-ь з z:t~D"'Ba або каміння, ~~ожна зна~т~-. ~ стаuо~и!-lному світі, в 
Єгиr.1'і ~ Гр,..ції . В ХУ і :\УІ в.я. -oe~:~oni шляхи, збуІУовані з /1(nев'яних бру
сів 1 були ПО!t'И'!)РНЇ В НіМРЦЬ;."ОМУ гі ТJНИЦТВі - ПО НИХ nеТJ~ВОЗИЛИСЬ ТВЧRИ ~О 
злоьутою uy~o~. ВоFи пі~ніmе nР-оейшли до АнrліІ f1t там у ХУІІІ віці була 

зJJ9блена спроб'l З'lміни д"!рев'яРих брусів чавунними шинам~.; 110 цих шинах 
стали nусzсати в~rонРТ!<и, я!І:і rтривоцилt·.сь у р,ух кіньми. На. nочатку ХІХ віку 

в Англії такі кіРно-залі~ничі шляхи nочали використавуnатись та~о~ для ne
DeFІoзy ЛD..'!f'й. Після відкnиття в кінці вісімнадцятого віпу /І?69 ТJ . j nаро
вої маmини,почnлись с~nоби nuистосувати с~лу nа~и для зялізничої спраFІи й 

замі НИ'ГИ H!"'ll КіНСЬКУ силу . Нf~МбіЛЬШР R.'IR!IO:Ю 3 ЦИХ спnоб була спроба Стеrоен
сона, яки~ t:икоrн.став в сконструМованоL(,у ним паратязі 'tncr ід своїх поnерец-
ним і в. . 

::Іа.лі.зІ'ИЧ" будівництво, nочавптись в кінці дв<з.дцятих ронів ХІХ віку 
в АнгліУ, стало nuовадитись а великою інТР!-lсивніст:ю по всіх цержавах і час

ти~~х світу. Розnитоr з~лізничого ~у9івництвп ~ сучксниu стnн залізничоУ 
сітУ.и nоказують такі дані: в !840 90t1i Ш).nа гвгоnа залізничу сітку завцов
жии 2. 12~ клм. , з. яких н·> Ве.лt~ку Бріт'1ні ю П'9.1Па'!а.:r10 І. 348 клw. Mat\]I[E' о '!НО 
ч~сно з Англією в І~?" noui ~озnочал~ oy1ony залізниць Аиерика, ~е в І840 

nоці с5уло 4.?54 КЛіі. Загальн; ~t.ОЕЖИН'\ ІJn.лізІ•иць в світі, влас~иво в Пі8ніч
ні !І А !Рриці ~ Rвuопі виносила то !І і '7. 6? 9 кл1~ . ~ріст залізничого бу ці FНИЦТ ва 
з mістцРсятtх ~оків і~е таки~ т~мпом /в кілn~етрах/: 

І8б0 р. І870 u. І880 D.I8~0 р. І900р . I9I0ry. I9I3u . І92~р. 

Eвnona ЬІ.~б~ ІО4.9І4 I58.9d~ ?.?.38n9 ~8~.525 ЗЗ3 . 84і З4б . 74І 3?9 . ~9І 
Америка Ь3.935 93 . ІЗ9 І?4.666 331417 402.!?! 526 . 382 56? . ІО9 S98.8?3 • 
Африка 4Ь~ !.786 4.646 ~JЗ86 .?О.ІІ4 36.1;54 44.309 59 . 6?4 
Азія !.393 ~ . І85 Іо.28? 33?24 60.30! ІОІ . 9Іб ІО? . 9?2 І29.5ІО 
Австрnлія Зб? І . ?65 ?.847 !~889 24.0І4 3І . ОІ4 35 . 652 4?.682 ------------------------------------------ -------------------------Рааом 108.000 2ІО.ООО 3?2.000 бІ?.ООО ?90.000 ІО30000 ІІО2000 І2Іб000 

Як б'1'Іl:rt.o з ціє1" таблиці, вже в І92З році залізнича сітка складала 
І .2 І б. ООО к і ло:1.етрі в. А.лР аuсол:ютні цифnи не дають можливости уяснити соОі 
зя.оf!зпечені сть залі з иицями, - во~.;а виз на чається двоr.:а КоРфіці єнтами: довжи
ною з1.лізничоУ сітttи, яtfa rтрипацає Н'"' n<=>вну nлощу ІІОО нв . клм./ і на певну 
І<ількість меrттк"'нціn /ІО.ООО осіб/ . Гущавин:=t за.лізничої сітки в окТ'\емих час
тинах світу в 1923 uоці бу1а така : 

Довжина залізкичих шляхів в кілометрах . ---------------------------------------
на ІОО кв.клv.. на ІО.ООО мешканців 

Европа 4,3 9 ,2 
АмРрикq 1,5 28,Ь 

Африка 0,3 ~,8 

Азія 0 ,3 І,2 
Австралія О ,о 35L? 
ці лйй-свr.r--------------ї;ё- ··-- ··------g' r--

На пе!Jmому місці rто гуща~ині залі:зничоУ сітки стоїть Европа; Амери
ка~ Австuалія забезr.ечені за~овольняючР залізницями, коли мати HQ увазі за

безnечення на ІО . ООО люцности; н~тоиість, ззбРЗПРЧення залізницями , маючи 
не увазі nростір цих континенті n, особ тшво в Австралі ]" , є низьким . Всі ін

ші частини світу як щоцо своУх П?осторів , так і щопо споєУ людности забез
nечРні заліиицями дуrе слабо. 

Коли під залізничою сітУ-о:ю розуні ти систему з·• .. лі зниць, яка nоєднує 
~ зв'язує мі.JІt собою цілий континент, то така сітка залізниць існує лиmе в 
Америці t4 Pвuoni, nри чому гущавин[l цієІ сітки по окремих державах дуже різ
ниться . Гущав.·ша залі ~ничо ї сі Т!~И залР;хить як 011 госn о ца~ського й культурно-
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го розвитку окремих країн, так і від їх nриродного положення. Приморські 

країни, які в ширших розмірах можуть використовувати комунікаціІІ водними 

шляхами, мають меншу nотребу nошир~вати своЕ залізмичу сітку . На«краще за

безnечена залізницями з ев~оnейських держав Бельrія /З6,5 клм.на !ОО кв.клм. 
!4,5 клм. на !0.000 мешк./. 

Гущавина залізничої сітки в го.ловних евроnейських державах є така: 

• ~~~!~~~-~~~!~~~~~!-~!!~~-~-~!~~~:!Е~~~ 

У~.*яg. ніtе~~в~2в Yt . *~- lШm*gнВ~~ 
Німеччина !2,2 9,5 Евроn.част.СССР !,5 8,4 
Англія і Ірлянд . !б, О 8,8 Польща • 5) о 7,0 
Франція 9,? ІЗ,? Румунія 4,0 ?,І 

Італія б,? 5,3 Чехословаччина ІО,О ІО,З 

В ПівнічніМ Амеuиці більше забезnечення залізничою сіткою мають 

Сnолучені Штати /4,З на.ІОО кв.клм., З8,І на !0.000 МеJІк . ./. В Південній Аме
риці більшу гущавину залізничої сітки має Арrентіна й nівденна Бразілія; 
цілий водазбір Амазонки майже цілком не має залізниць. 

Африка не має жадної системи залізниць; nоодинокі лінії, що існують 
в англійські ~ і французькій Африці й Єгиnті, nоєднані між собою в невеличкі 
системи, які між собою не nов'язані; будова залізнИчої лінії, яка би перері
зувала ц1лий континент,знаходиться в стадії nроєктів. 

В Аз і ї більшу кількість залізниць має Яnонія й Брітанська Індія.Цен
тральна Азія зовсім не має заліаничих шляхів і через те окремі системи за

лізниць, що існують в частинах Азії ближчих до океану,між собою май~е не 
nов'язані. Австралія має бі.льmу кількість залізниць у своїй Qівденно-схід
ній і nівденно-західні~ частині; ці дві системи зв'язані між собою одною 
лінією, що n~оходить через nустелю . 

Коли nорівняти залізмичу сітку з nриродними особливостями окремих 
районів, можемо констатувати, що район nустєль /Сахара, Гобі, австралійсь
кі nустелі/ не обслуговується залізницями; так само не існує їх і в nівніч
них част~оtнах суходолі в. Натомість, рельєф місцевости не становить перешкод 

для будови залізничої сітки; сучасна техніка може nобороти труднощі зв'яза
ні з такою буцовою; на~вища в світі залізниця Ріо Мулаттоnотозі в Болівії 

проходить на висоті 4.840 метрів над рівнем моря, а найдовший тунель на швай
царсько-італійському кордоні в Альnах має довжину І9 . 80З метр . 

Важливою умовою безпосередньої міжнародньої залізничої комунікації 
є однакова ширина залізничої колії в окремих країнах. Тепер 74% всіх залі~
ни~их шляхів мають відстань між шинами І4З,5 сант. ; ця ширина була прийня
та при буцові залізниць в Англії ~ звідти nзре~шла на квнтинепт і поширилась 

no цілому світі. Більш широку залізничу колію мають !2% залізниць /СССР, 
Еспанія , Портуrалія, .Індія, Арrентіна, Австралін/.;вуzчу колію при«нято на 
!4% залізниць /Норвеrія, Греція, Ьразілія, Японія, більша частина афрікан
ських кольоні~ і ма~же на всіх позаєвропейських остравних залізницях/. Так 
само поширеною є вуzча колія nри будові рірських залізниць. 

Швидкість залізничого сnолучення залежить од сили паротягу, профі

лю ~ сnособу будови залізничого шляху, а також оц числа й довжини зупинок. 

В середині ХІХ віку швидкість залізничого nотягу була коло Іб клм. на годи
н;у.;в кінці минулого віку посnішні потнrи вzе їздили зі mвидкістю до 60 клм. 
Тепер технічно можливою є швидкість для потягів з ларовим паротяrом в 160 
кілометрів. 

Значно нижчс-ю ' є швидкість при перевозі вантажів; швидкість вантаае
них потягів не перевищує ЗО-40 клм. на · rодину. Коли при~няти до уваrи зу
пинки, витрату часу на . перевантаження тощо, швицкість вантажного руху nри 
дальших віддаленнях зменшиться дуже значно; в ра~онах з меншою гущавиною за

лізничої сітки вона не переви~є 8 клм. на rодину. 



- 45 -

При ве rшчезно~lУ ::>н.nнj нні ::а.1ізниць 1 lX вnливу на господарське жит
тя nершорядну ролю має та Ролітика, яку провадить щодо залізниць деDжаьа . 
Шоца.лі, то все rиprJзнime r< ~алі:зничій політиці перемагає nогляд про- необ
хідність удеuжавлення залізниць, nго неоохіцність провадить ціле залізниче 
госnодарств~ аерz~ві . Дер~авне залізниче госnодарство провадиться теnер у 

більшості перzав . Gриватне з~лі~ниче господарство, яке nроте піплягає реrу
люючому впливу деn~ави , заховується н Сnолучених Штатах, АРгліУ, Ф~анціУ , 

Fсnанії ~ Шва~дарії. В рунах П!Jиnп.тних а!<ційних комnаній, які репрезентують 
~ккордонни~ капітал, знаходяться залізниці збу~овані в господарсько відста
лих Ruаїнах, як нnр . ,П"рсія, Китай, Єгипет тощо . 

Для експлуат~ціУ зqлізниць ~ важливим розмір їх забезпечення паро
тягю.!И t\ р~/Хомим СК.'И.дом . Він є по окремих кра'інах д~r::;.е ріжноманітний . В 

НімеччиFі п 1925 році PQ ІОО клм . з~лізниць "pиnaдa.rro 63 га~отяги, 143 осо
бових ваrони, 1 . 482 то~аrуових; в Англії 75 nарот~гів, І57 особових ваrони, 

2. І98 товаnоьих; в Швайцарі 1' 38 т .. ротягі ь, ІІ4 особових вагони і 693 това
рових ; в Польщі І? паротягіn, 5І особових ваrонів і 548 товарових. Різниці 
цифр забРзnечення , які м~, бачимо no окреШ·1Х де р~;J.'ЕІах, l!иnливаvть з рі з ниць у 

ступені інтРнсивности товаr.ювого tA особогюго руху no оrtреиих де!_)жавах і сто
ять в з в' язку з nереьз.жаючиu ;{apart7epoм тих вантазі г, які перевозяться в 

цаній К!Jаїні. Такі кuаїни, як Анг.лія, дА дуr.е велику ролю відограє перевіз 

ка~.:) яного в,угля ) вант~пу ) rrкн~· за '1має багато місця, мусить нати більmи~ ру

~омиИ склад , ніж Шс~"цhрія, де ка~'яно-nнгільні перевози такої знп.чноУ DО
лі не грають . 

В зал1зничі~ госnо~орці о~танніх дnох д~сятиліть nомічаються все 

част іmі ~n~оби ПА~ейти на залізнАцях до викор,стовуЕання за~ісць пари елек

т~ичної PHeprii . Електро6іиація залізниць є з'явищем новішого часу, хоч 

сnrуоби в цьому нqпрямі nоч~лися ще в 18?9 !JОці. Намдалі nішла електрафіка
ція :_:~алі~ниць ";УСпол,учених Штатах і mви.цко nоступає вперед в багатьох дер

:;:агах ; в Fвропі ;.ш.І' далі ni m.'ta елеІtтроrоі к~~ія аал із ниць r• Швеці У, Франції, 
Швайцqрії, Італіі іНімеччині , nереважно в тих краінах , які є бідні нп ка
н ' яний вугіль . 

втомобільни~ тnанспоnт. 
--------------~-----~-- Вище нам уже до;сдилось говорити про найновіший 
pi.tt cyxon;9'тtюro •rр~нспорту - "'·вr;.оuобільниt\ трп.в~порт . · РозDитон tt0 ro · nідно~ 
ситься до L1nox останніх десятиліть. Досить снам1ти ) що ~; Сполучених Штатах, 

це це~ рід трансnорту наоув на~більmого розвитку, D І895 році було 300 ав
то:~обілі в усіх родів, в JfJIO 9оці - 46~.500 , а нn rточатzшх I·J2o ~o!fy Ух на

р::tховувалось HJ. 999. 43G . Hn. ко:;;ших тнІть меmІtанці в n Сполучt:)них Штатах при
падає один аvто~обіль . Ззгnльне число вnтомабілів у св і ті в !926 році було 
~5 . 9?3 . <J28. Як бr-J.чимо, ВР.личезна час·гина загальної кількости автомобілів 

пр.ш:lдає нn Сnолуче ні Штати. Кількість авто:юбілі в ус іх роді n, що приnадає 
н~ окремі епропАйські цер~ави,була в І9~б 9оці така: 

Німеччина 539 . 830 СССР 18.500 
:Велиіп. Ь~і·танія і 

І . 4?4. 5?3 Польща !8 . 300 
рля д1я 

РУJ1УНЇЯ ІЗ.400 
Франція 855 . 000 

ЧехослоDаччина 26 . 300 
Італія !89.700 

Є хврактеристичним роз~ оділ nотомобілів н~ приватні ~ nублі чні. В 
Сnолучен-111х Штатах власні сть н:l ~гтомобілі ti\ їх використання маtі\же ці.11ком 
знаходиться в руках nриІ~ІJ.тних осіб і привптних то вариств. В Европі наtіува
:ють nевного значіння аvтоиоб ілі, що н:з.ле"'ат :в публіч~им установам, хоч і тут 
nnиuатнР влас"ість і пnиnатне виноDистання їх перева~ають . Розnиток автомо

бі..льного руху приnів д~ стnорення реrулярного сnолучення автомобілями в 
nе~них н :прямках і ветапаnлення п~Dних ліні~ правильної комунікації за до
nоногою автомобілів . Лінії ці здебі.льmо го невеликої довжини ti1 зосереджу:ють
ся біля більших міст. Як ми nже зазначили ) nодекуди такі автомобільні лінії 
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вистуnають .nк '!<онкурент пля з!lлізииць . Так само ми Бzе nідкреслювали ваали

гість для розDитку tt rто:чирення автомобільного руху будування nоліпшених rpJ' 
r~унтових иляхів. ~огані mляхі v rосnода~ськv. nідсталих краї нах ~варять таu 
nonnaнy nерешкоду пля ро~ F•итку а.втомооі ль ної комунік~щі ї . 

Л е к ц і я в о с ь м а. 

ТРАНСПОРТ /nродовження/. 

Водний ~рансnорт. 
----------------- Комунікація no вопі може бути nоділен~.на два ропи: т~ан

сnорт no nнутрішніх водних шляхах і морсьFоV тр~нсnорт. Морськи~ і річни~ 

трансnорт рі::>'-''Ться між собою рі3ною вартістю коштів оn,лати зn. nеревіз; як 

~аr~льне uраьило ці коrnти нижчі в морському трансnорті, ніа в річному. Внут
рішні nо~ні шляхи для свого nристосут·ання для цілей комунікації вимагають 
інколи дуже склnцних робот і значної !1итnати коштів. Так само є різними ті 

засоби nересування, які nикаристовуються в річному ~ морському трn.нсnорті. 

Транспорт no внутрішніх -----------------------!:~~~~~-!.:!~~:=~.:. Річна комунікація DinorpaJІaлa. в історії .ь.цської куль-
тури nеличР-зну ролю. Пр~~ r.i дсутності й занеnбаност·і сухоnутніх ІІJІяхі в вона 
була єдиним засобом 3В'язку, який вза.rалі існував . m~ ~ теnер в таких рай
онах, як область Амазонки, nевні чнстини Китаю, рівникова Африка, ріки є 

головним, коли не єпиним, сnособом комунікації. 

Річна комунікація в JІ~ликій мірі залежить од nриnодних умов. Ріки 
можуть обслуговувати лише ті місцевості, через які воюі nротікаDть; наnрям 

комунік~ції визначається наррямом бігу річки, а можлияість ~икористання за
лежить од рівня води в ні~ і Бід того, чи НА nо1·рита її nоверхня кригою. 
Цими природними умовами в великій мірі обезцін~ютьсR великі ·водні · 
артерії Північної Азії, які стікають до Крижаного океану й які замерза~ть 
на значну ч•tстину року. 

При сучасному стані техніRи існує можливість nевного пристосуван
ня річних шляхів до nотреб комуніР"аці~·, nевного виnравлення ~ зміни тих 

nриродних умов, які ви~начають біr річки. Реrуляці~ні роботи на річках nе

реводРться внnnрямі nоглиблення їх rоарвате~~; більш рівномірни~ схил рі

чок, а також більш nості"ни~ рівень во~и осягають будо~ою спеціяльних гре
бель; близько nолоаені між собою річки, які належать до ріаних водних сис

тем,з'єднують за доnомогою nаналів; nереводяться ріаного pozy роботи аля 
того, щоби уможливити nереїзд через nороги. Роботи по уреrулюв~нИD річок 
набnа:rtи вели!fих роцмірі в з .сівцем ХІХ віку, коли ,з огляду на rrо'І'ребу nере
вазу в великих кількостях дешевих вантажів /ліс, кам'яний вугіль, камінь/, 
виникла необхіаність щиumoro використання воnних шляхів, більш дешевих, ніz 
залізничі. 

Міzнаuодньої статистики дояzини внутрішніх водних шляхів, яка б да
вала точні ци~ри, не існує. Це стоїть у зв ' язку з труnніст~ усталення са
мого nоняття судаnлавної річки - річка моz~ бути nристуnною nля nроходу в 

nеріод великої води, стає нгnриступвою, ко~и вода с~о~+•-визько. Через те, 
ті цифnи, які nодаDть ріжні джерела, міа собою різняться. Проф. Г і к м а н 
/Hickm~nn / в свойому універсальному атласі rrодає дані, які ми використо-
вуємо: 

Сполучені Штати П.А . 
ссе~ ./евроn.частина/ 
Німеччина 
Франція 

річки 

довжина 

4!.::>00 
39.000 
!1. 880 
6.850 

канали 

в клм. 

5.ЬОО 

700 
2.050 
::>.~52 



Італія 

Англ іл 

Румунія: 
Польща 

Чexoc.rro ваччина 

- 4? -

І . оОО 

2.350 
2 . І50 

І. 800 
280 

920 
::>.ІЗ? 

60 
200 

Поза Евроnою уреrульовані річні шляхи існують в Північні~ Америці 
й nочасти в Китаr . З евроnе~ських держав no nриродних умовах щодо річних 
шляхів nеребу~ає в гі~mих обставинах Південна Евро~а /Есnанія, Італія/ з 
малою кількістю маловодних річок. Натомість, в сприятливому становищі nе
ребуFа:ють н: ':еччина t\ Англія. Щодо каналі в, то найкраще розвинену сі тку 
каналі в мас Франція. В Нім;ччи:іі сітка каналі в розвинена менш~", 13.ле за!'Ідя:
ки дуУК.Г' вигідному розттодіду річок в Німеччині /Райн у Зах:ідніtt Німеччині, 
дунай НА півдні, Везері Ельба наnіРночі/внутрішні водні шляхи Бідогра
ють у нарQдньому госnодаnст~і ду~~ велику ролю. 

Піе.ля: Fійчи в ря.1і держав розnочато великі роботи по збудуванню 

нових водних шляхів. Рри цьому реrулювання річок зв'язано з використанняu 
воцноf ечерrіІ для uілей елРктро~ікаціУ . В Зімеччині nереводяться роботи 

по збудуванню каналу, який має з'єднати Ельбу з Везером і проходив биче

рез центральні держави . В Чехословаччині зді~снюється з'єднання Ельби з 

ДунАєм, чим осягається сполучення Чорного ~оря з Балтійським. В Польщі nе
реводиться з'єднанняВіслиз Лніnром. У ФранціУ підготовляється будова ель
заського каналу, що поєднав би Базель зі Стuасбурrом. В ІталіІ будується 

канал, що встановлює безпосередню Радну комунікацію між Міляном і Венецією . 

В зв'язку з реrулюР.з.нням і nоліпmеюrя:м внутрішніх водних ш.пяхів, по
мічається: тенденція збі.льmенн.я ямістимости суден, що обслуговують внутріш

ні во rtнi m.ІІ.яхи . Сере дня вантажо з діб ні сть суден внутрішньої водної комуні
ка~іІ Е Сnолучених Штатах з І809 тонн в І895 році nіднеслася в !908 році 
до 3.325 тонн. Вантажоздібність па~оплавів на Райні , що плавали між Кель

ном і Мангеймом,nіцнеслась з 800 тонн в І8?? році до 2.043 тонн в !905 ре
ці. Через те зріст річної фльоти R окремих державах виявляє тенденцію до 
збільшРНН.Я nитомого '!'Я:Г$=І.ру FІеликих суден. 

Вище ми за~начали, що оnлата nереРозів на річних шляхах ~ нижчою, 
ніж оплата nеревозів на залізницях. Для ілюстрації цього твердження nода

мо nриклад з ні!JецьRих відносин. Рі чниtл фрахт nри пере воз ці каr~ 'я но го вуг
ля з Рурського ра~ону до Ротердаму Р І924 році склацав І?% залічничого, 

при пРревозці кам'яного вугля з Гамбурrу до Берліну - Зб%, при пеuевозці 
з~лізно! :руди з Штетіна до Казеля - 50%. 

Взасмевідношення воаних і залівничих nере~озів в окремих країнах є 

.цуже різним. Воно залеж:.1ть як Рід розвитку залізничої сітки, так і від тих 
водних шляхі~, яRими розrоряд~ає дана Rpaїria. Відnовідні дані по окремих 

де!)~авах такі: 

пеuевезено р міл.тонн вантажів ~ водни~ 
р і к 

за.пізнич.mляхом 
ереВОЗlВ 

водним шляхоr.: ДО ЗаЛlЗН. 

СССР !924 І9,б 6?,5 28 , 9 
Німеччина І99 5 86, 9 395,0 2І,8 

Велика Ьрітанія: І9~?. !9,3 306,0 б,З 

Франція І923 З\1,9 20~,0 І6,2 
Румунія: І923 3,4 ІЗ,8 24,б 

Ьельrія І95>2 2~,3 ?9, 5 . 28,1 
Фін.пянді.я І923 3,4 8,3 4І ,О 

Сполучені Штати І924 І80,0 І. І?4, О І5,3 

Аналіза розnоділу окремих ванта~іn, я:кі скеровуються в nершу чергу 

для nерепраrлення Fодою, rказує, що голоrну учnсть у річних nеревоза~ бе

руть рантахі деШРВИХ продуІrтіР. і М"'ТРріяліР, які вимагають для свого при-
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міщення багато просто~у. Порівняння по вазі річних і залізничих перевозів 

у Німеччині в !924 році виявляє, що серед внутрішніх ~одних перевоЗ і в ос
новну ролю ві догравали nере.nози хам' яного вугля й коксу Т!:!. ріжної руди, 
які складали 59,?% no ~азі Есіх річних перевозів; Р той же час nеревози· 
цих родів продуктів по залізницях дали 40,?% заліничих переnозіР. Розумі
ється, не без вnливу на спосіб перевезу того чи іншого вантажу є місцезна

ходження ~ого; додаткові видRтки при перевезенні вантажу до річної nриста

ні мо~уть бути остільки великі, що вони роблять вигоднішим транспортуFати 
вантаж r.алівницею. Цим слід nояснити то~ факт, що такі дешеві масові ван
тажі, яп земля, камінь, ваnно ~цемент в заліаничому транспорті в Німеччи
ні в !924 році дають 19,4%, а Р річних 12,7%. 

В протилежність цо залізничого господарства, комунікація на внут
рішніх Іїодш~х шляхах зосереджена в приватних руках і peryлJJJJЧИЙ вплив дер

жави тут є дуже обме~ений . 

м_~Е_с_ь_к_и!_!Е_а_н_сп __ о_р_т_. 
Морський транспорт у ХІХ віці перебув иольосальні змі-

ни, які нацали йому цілком новий характер. Ще на початку ХІХ століття мор
ська фльота переРодилась у рух парусами; морські кораблі були незнRчні що

до своїх ~~змірів; океанські кораблі були обширом не більше 500 реtістро
вих тонн, а кораблі для евроnейського плавання не перевищували ІОО-300 pet. 
тонн, рух кораблів відбувався повільно й нереtулярно. В ХІХ віці застосо

вано пару, як засіб для приведення кораблів у рух. Перший пароплав збудо

вано англійцем Фу л ь т о н ом у 1807 році, а подорож на пароплаві ~e
pes океан була відбута в 18!9 році. З заведенням пар~ поволі морська фльо

та починає перебудовуватися з п~русної на парову; тепер парусні суда в мор
ській фльо.ті в порівнянні з паровими складають значну меншість. Заведення 
пари й викликане ним поліпшення механізму, який приводить кораблі в рух, 
привело до значного збільшення швицкости руху кораблів. Ще в сорокових ро

ках ХІХ віку найбільшою швиц~істJJ для кораблів було 8,5 вузлів/ І вузел є 
рівни~ !,852 клм . / або !5,? клм. Вже перед евроnе~ськоJJ ві~ною кораблі мог
ли розвивати швидкість до 25,2 /4?,2 клм./ за годину, а військові кораблі 
пересувались ще швидчс. Перехід до пари викликав також зміни в матеріялі, 
з якого будуJJться кораблі. До початку ХІХ віку кораблі будувались з дере

ва; на nротязі століття відбувся nерехід од дерев'яних кораблів до кораб
лів, збудованих з заліза~ сталі; в останній час, як нови~ матеріял в ко
раблебудівництві, стали вживати залізобетон. Нові матеріяли дозволили збіль 
шити обмір коvаблів . Середня вмістимість nароплавів у Сполучених Штатах у 
!926 році була 3.? 95 pet. тонн, в Великій Брітанії 2 . 419 per. то нп,~~ Франції 
2 . 2!9 тонн. Але ця пересічна вмістимість не дає уявлення про ті розміри, 
яких досягають найбільші теnерішні пароплави. Пароплав "Левіотан", який 
належить Сполученим Штатам і який раніше належав Німеччині /Vaterlanq/, 
збудований в І9І4 році, має вмістимість 5~.95? реt .тонн . Пароплав "Majeв
t-ic , збуцог.о.ний в Англії в !921 році має в:містимість 5655! ,реt.тонн, па
роnлав "Columbuв", збуцовани~ в Німеччині ~ !924 році, має обмір 32.354 
реt.тонн. З часів евроnейської війни відбувається в мореплавстві перехід 
од опалюв~ння к~м'яном вуглем до оnалювання нафтою . Нафта в порівнянні з 
кам'яним вуглем має більшу теплоздібність; запаси нафти займають в порів
нянні з вугле1.4 меньше місця; наванта2·ування нафтою ві цбувається mвидче, 
ніж навантажування кам'яним вуглем; реtулювати Qтоплювання легше nри вжи

ванні нафти, ніж nри вживанні кам'яного вугля. Ще в І9І4 році лише 2,?% 
світового тонажу складалось з кораблів, що оnалюRались нафтою, в той час, 
коли на пароплави, що вживалv. · .. з.м ' яниtt вугіль, припадало 88,8% світового 
тонажу. В !926 році ми вже бачимо, що nароnлави з нафтовим паливом склада
ють 28,2% сFітового тонажу, а па~оnлави з кам'яновугільним паливом 63,2% 
СР:ТОВОГО ТОНажу. ---------------------------------
х/ Реrістрова тонна є міра обсягу, яку не треба змішувати з такою мірою 
ваги; регістрова тонна містить ІОО анг.куб . футів і відповідає 2,833 куб.м . 
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Всі _l зміни ІІ конструкції !~орР.бліЕ н<>. гротязі ХІХ і ХХ Dіку :зроби
ли морс~чи« транспорт пристосоРаним по пеuеnозу великих мас тоD~ріп, який 

переводиться реrуллрно ~ швидко й при мінімальній небезnеці. В зв'язку з 
набуттям морським мореплавством характеру реrулярности , з двох організацій

них форм морського транспорту - мореплавства лінійного й вільного /Tr amp / 
- все більшу ролю nочинає відо гравати мореnлавство лінійне. При лінійному 
мореплавстві кораблі відбуцаrть рейси між певними портами згі дно з устале
вии·розкла~ом . Вільні кораблі відбува~ть подорожі в ріzні порти в залежно

сті від вантажів , при тому чз.с і напрям подорожі визначається наявністю ван-
таzів. 

Все далj ~дуче збілг!Пення розмірів і вартости морських па"!)оплавів 
веде до того , що морський трансnорт концентрується в руках великих акційних 

компаній і трестів; мореплавні підприємства належать до найбільших в капі
талістичному світі; велику участь в оргА-нізаці ї морсько го мореплавства в 

ті~ чи іншій форuі бере також і держава. 

Морс ькі фрахти різнятьсg в ід з~лізничих своєю рі зноманітністю й 
мінливістю . Твердо зафіксовані кілометрові тарифи , як це є на 3а.11ізницях, 

в nароплавстві не мо~ливі . Вони різняться від міс яця до місяця ~ від кораб

ля до корабJ1я. Н:о.11и брн.ти пер<:!с і чні .морс ькі фрахти й рівняти їх з залізни

чими , nиявиться , mo мо~ськ і ф~ахти значно дешевші ; при великих в іддаленнях 
морські фрахти в ІО-20 разів дешевші від залізничих ; так само морські фрах

ти в ~-З рази нижчі від річних : :tcл:v. сЛід:кувати за тими змінамJІ. , які в і дбу
лися в висоті морських фрахтів за ос танній час , мо~на :констатувати , що по 

віцновленні світової торговлі після війни фрахти встановились на висоті,яка 

значно перевищувала розмір довоєнних . Проте скоро фрахти почали падати tt ·· 
ще перед початком світової кризи в·о:Р-}1: були значне нziqi від довоєнних . 

Ko.Jtи світовий індР-кс світових мо"J?ських фрахтіІІ у І9І З році прийняти за ІОО , 

висота Фгахтів І924 року дає ІІЗ ,4, І925 ~ ІО2 , 2 , а в к в і~ні І 926 ро ку -
88 , 0 . Зяиzення фрахтів nоясн•ється надмірно~ к ількістю с вітового тонаzу в 
nорівнянні з тактичними оборотами міжнародньої торговлі . В зв'язку з о сві
tовою кризою ьисота фрахтів ~nала ще більше М ста~вякому знахоциться море-
плавство. став ~е ва.zчим. . 

Та роля, яку в і дограє мореплавство в госпо~арс ькому житт і й те ві д
ношення , я:ке існує мі ж ним і залі звичим транспортом , ілюструється такими 
даними . Більше 3/4 сві т о вого міхнародньо го товарообмі ну від~увається за до
nомо гою морського транспорту . Розміри світового товарообороту оці нювались 
у І 900 році в 90.~00 мі п.мар . , в І9ІЗ році - в І69.229 міл .мар ~ приблизяо 
на рівні І 9ІЗ року стояли оGороти с вітово ї торговлі перед початком світової 
кризи , якщо їх оціню вати в грошових знаках І9І З року . Цим розмірам світо вої 
торговлі , яка здійснюється в nершу чергу за допомогою морського транспорту , 

протистЬять такі дані з nочатку ХІХ віку . Англія в І 820 році мала вивіз вар
тістю біля 49 міл . ф . стер . , що с кладає поло вину теперішнього вивозу ШвайЦа

раці ї . Вивіз Фnанці ї в томУ ж potri nu і нювався ~ іля 20 І.Ііл . ф. стерл . • а Cnt'\
лyчeнuz Штат і в /І 82 І р . / біля ІО !.!іЛ .фун . стЕ'рn . Ui:tи!1 світовий вивіз тоді 
не був Оільший . ніж не !ОО міл . ф . стерл . або ~ ~іл . ма~ок. 

Є очевидним: що це·А зріст світових торговельних обороті в , який від
бувався в першу чергу при використанні морських шляхі в , мус і в викликати ве
лике збільшення світової торговельної фльоти . Це збільшення с віто во r торго
вельної фльоти в por.ax І892-І926 ілюструється такими даними , в яких взято 

nіц увагу кораблі вмістимістю більше ІОО ре r.тонн. 

Тонаz світоDої торговельної 
фльоти складає : в І892 

І902 

І 9І2 
І 922 

І926 

u. 24.582 . 003 
!'· 32 . 944 . 987 
р. 4В.ОО8 . І77 
р . 64.370 . ?89 
р . 64 .?84 . З?О 

ре І' • 'l'ОЯН-йРУ'І'ТО . 

" " " 
" " " 
" " " 
" " 11 

Я:к ми зазначали, переважаючим типом морсько го корабля в тепер іщкій 
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час є nароnлав; в І926 році зі світового тонажу на пароплави з кам'янову
гільним nаливом nрипадало 63 , 2%, Н"І. nароnлави з нафтовим паливом - 28,2%, 
на nарусні кораблі 3,2%, кораблі з моторами внутрішнього горіння 5,4%. 

. Розподіл участи окремих держав у світовій торговельній фльоті в 

відсотках вмістимости в такий:/ у відсотках/ 

---~-~-~-;-~-;-~------:::::::!:~:!:~:Е~::::::::::!:~:~:!:Е~:::: 
_______ :---------------~~Е~~~~~~-~~Е~~~~---~~Е~~~~~~--~~Е~~~!--
Брітанська Імnерія 46,І !4,9 35,0 І5,І 
Сnолучені ШтатИ 9,9 28,9 2!, 9 50,! 
Німеччина ІІ,О 8,? 4,9 2,3 
Франція 4,2 !0,5 5,3 ?,9 
Італія 2 , 9 6,3 5,3 4,3 
Есnанія І,9 0 , 4 І,8 І,8 
Голя~дія 2,9 0,6 4,! 0,6 
Швеція 2,2 2 , 6 2,І 2,! 
Данія І,? !,З І,? !,5 
Норвеrія 4,3 І5,І 4,5 І,? 
Яnонія 3,5 6 , 3 
Інші країни 9 ,3 ІО , 5 ?,4 І~,9 

р а-;-~-~------!оо:о ___ rаа:о----~--!оо:о-----їоо:о--

Як б~чимо з цих даних, приблизно-біля nоловини світової торговель

ної фльоти концентрується в Бріт8нській Імперії й Сполучених Штатах, n~и 
чому значіння В:щr'!'анської Імперії в володінні торговельною фльотою зменшу

ється. Є це наслідком не зменшення брmта~ської фльоти - вона az до часів 
світової кризи хоч,-.і повільно, але цілий час зростала - а результатом інтен
сивного зросту то~говельної фльоти інших європейських і nозаевроnейських 

дерzаБ. Історично Велика Брітавія була першою державою, яка витво~ила вели
ку торговельну фльоту; поволі це її nереваzаюче значіння ліквідується . З 

тих дерzав, що виділяються зростом своєї торговельної фльоти, треба визна

чити дв і nозаевропеttські держRви ·- Сnолучені Штати П. А. й .Японію ; є це ха
ракте~истичною ознакою зрост~ значіння в світовому господарстві nозаевро

nайських країн; З евuопейських дерzав щодо розмірів торговельРої фльоти кон
курують між собою Німеччина, Франція й Італія; nеред світовою вtйною Німеч
чина мала вира~ну nеревагу, але й тепер nісля відібрання в но ї т с.р г овельної 

фльоти, вона її дуzе швидко й енерrійно відбудовує . Торговельна фльота Іта

лії у своїй nереваzаючій частині збудована за останні І5-20 років; Італія -
зовсім молода морська держава. З інших евроnайських держав треба відзFачи

ти фльоту Голяндії й Норвеrії . 

!:2~2~!!!_!:!~Е~~~! 
шляхи. ----- Наnрями головних морських mлп~ів визнача~ться характером і 

розмірами міжнародньої т·оргvБ2Іі . Інтенсивність оборотів між nевними країна
ми й nевними континентами веде до створення й розвитку тих або інших наnря

мів океанських рейсів . Нижче ми подаємо дві таблиці, з яких одна nодає рое• 

міри оборотів окремих континентів в міл.мар . в цінах І9ІЗ року, а друга ха
рактеризує nорівнюючу участь окремих континентів в міхнародній торговлі. 

Привіз і вивіз no континентах в міл . мароІt у цінах І9ІЗ р. ---------------------------------------------··-----------
І9ІЗр . І920р. І92Ір. І922р. І92Зр. І924р. І925р. 

Евроnа ! ' 8.603 60.І?З 6~ . ІЗІ 68.ІЗ5 ?0 . 2?5 ?8.4?0 8З.І60 

АмРрика 33.624 39.І89 32.228 32.6?4 36.645 4! . 5?0 44.~4І 

Аз:я І?.ІІ8 І6.343 !6.530 !8.4?4 І9.269 24.ІЗЗ 26 . 6ІІ 
АфриRа 5.850 4.108 4.412 4.?82 5.108 6.539 6 . 8І9 

ABCTE~!t~----~~Q~~----~~~~Q-----~~!~~----~~~~§ ____ 1~!§1 ____ !~~§~----~~1§~-
p·a з ом 169. 230 І22.І94 ІІ9.456 І2?.654 !35.4?? !55.694 І66 . 320 
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ролю відограє яnонська фльота, з якою конкурує фльота Сnолучених Штатів. 
Порти, які nоєднуються морськими шляхами, зв'язуються залізничою 

сіт~ою з внутрішніми частинами контин~нту; дальmи~ розnоділ вантажів , що 
nрибули мо~ем , nереводиться ~о окремих nунктах континР.нту за допомогою за 

лізниць ; так само залізниці виконують функції збирання вантажів в nорти д 
дальшого їх nеретрансnортування морем . Таким чином для окремих тов~рі в зв 

ча~но має місце комбінація залізничого й ~орськог~ . транс~орту. 

Океанськ і канали 

--~=~~Е!~~------ В морські~ комунікаці ї величезне ~начі ння має зді ~снене сп 
лучення Антланті~ського океану через Середземне море з Індійським океаном 

за допомо гою Суецького каналу ~ Атланті ~ського океану з Великим за доnомо
гою Панамсько го каналу. 

Суецьки~ канал уnерше був збудовани~ в І4 столітті nеред Христом , 

але nізніше був засиnани~ nіском. Сучасна ~ого будова закінчена в І869 ро

ці; знаходиться ві н під контролем Англії. Значі ння f*о го nолягає в тому , що 

ві н скорочує ·,t~рський шлях з евроnейських nорт ів Тихо го океану. Це скоро
чення для сереhземно-морських nорті в доходить до бО% довжини цілого шляху : 
наnриклад , довжина шляху від Марселя до Бомбея скорочується Суецьким кана

лом на 58 , 0%, а з Трієста до Номбея на 60 ,?%; для більш~ віддалених евроnе~ 

ських і азійських nорт і в скорочення складає коло І/4 - І/3 шляху; од Лон
дону до І Qкагами шлях скорочrється на 24 , 2%, од Лондону до Сінгаnура на 
ЗІ, ?%. Вигоди , які дає Суецький канал для обороту між Жвропою , з одного бо

ку , і Азією, Африкою й Австралією , з друго го боку, ведуть до того , що кіль 
кість nереходячих через канал кораблі в виявляє тенденцію до безnереривного 

зросту . 

Панамський канал був за~ і нчений в рік nочатку світової війни . В то 

час, коли Суецьки~ канал скорочує віддалення для евроnейкьких nортів , Па
намськи~ канал в ідограє по~ібну ролю для американських портів. Він скорочу 
шлях між американськими nортами, nоложеними на Атлантійському ~ Тихому оке 

анах . м іж Східньою частивою Америки ~ Азі~ським та Австралі~ським nобереz

жями . Для морського переїзду з Нью-~орку до Іокагами Панамський канал дає 
с корочення на ЗІ60 мор.міль , до Сіднея на 4420 мор . міль, до Сан-Франціска 
на 8390 мор.міль. Свторюmчи сnеціяльні вигоди для Америки, Панамський ка
нал дає ї~ ряд нових шансів у боротьбі за чільну ролю в світовому госnодар
ському житті. Оборот кораблів через Панамськи~ канал безnереривно зростає. 

Розміри обороту , не зважаючи на коротке існування Панамсько го ш~иа.лу, май

же тотажиє з оборо-rами Суецького каналу . В !925 році через Суецький канал 
nро~ло кораблів загальної вміQтимости 26 . 9З4 тис. ре r. тонн нетто, а через 

Панамськи~ канал в тому самому році - вмістимости 22.835 тис.ре r. тонн нетто 

Окрім цих каналів сві тового значіння, слі д згадати ще канали , які 
.,сnолучують окремі моря t1 мають значі ння для окремих країн і ра~оні в • .До них 
:~алежить nівні чно-східні f* канал /канал імnератора Вільгельма/ в Німеччині, 
що nеретинає nівострів Ютляндію ~ сnолучує Північне море з Балті~ським. 

Усnішний розвиток мореnлавст ва вимагає належно улаштованих nортів . 
Порти nри сучасному розвитку мореnлавства мусять відnові дати цілому ряду 
вимог : мати зистачаючу глибину для достуnу більших кораблів , давати захист 
від ві тру, мати належне устаткування для навантажування й розвантажування. 
3вича~но, nорти для того, щоб задовольнити ВИМОl'В.М моТJР. nлавства, вимагають 
n7реведення робот щодо їх улаштування. Ці роботи в залежності ві~ того,о~~ 
КІльки nриродне nоложення пор~у є сnриятливим , вимагають різної затрати 
коштів. При несnриятливості природних умо в ці затрати бувають дуже ве~икі . 
З nорті в , .що визначаються своїм~ оборотами слід виділити такі: в Евроnі 
Лондон, ЛІ верnуль, Кардіф , Нью-Нестль, Гамбурr , Антверnен, Ро~ердак , Мар
се~ь , Ге~я , Трієст ; в Азії : - Шанха.~, Кобе, Коломбо, Сінгаnур , Гонконг ; 
в АмерицІ - Нью-йорк, Ванкувер , Ріо-де-Жанейро, Монтевідео, Буенос-А~рес; 
в Австралі ї - Сідне~ і Мельбурн . 
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~~~!!В~!:!~~ 
!~~~~Е~Е!~ -Повітряни~ трансnорт nочав nристосовуватись для nеревазу 
людей і ван•.·.J.жі в FІ щирших роз:.! і рах лише nісля велико ї в і йни. Значіння 
його в Т"'Орівнннні з інmю.~и родами трансnорту nокищо незначне . Проте не 

~оводиться сумніFІатись, щv в будуччині nеред nовіт~=nлавстРом ~д~ГИ5а

:ються великі nерсnективи . ПовітряниМ трансnорторт з усіх роців т~анс

порту дає максимальну швидкість пе9есування . ВикористовуDться пов]тря

ний трансnорт, у першу чергу цля перевозу люде~; за доnомогою літаків 

організована nовітряна пошта ; nеревіз вантажів у повітряному т~ансnорті 

•наразі грає nідрядну ролr.· . Нал~годження nравильної nовітряної комуніка

Цll вимагає улатлтування nевних повіт"Ояних ліній . Для цього треба вивчи
ти nовітряні течі j' в наміченому mляху й в з в ' язку з тим вибрати висоту 

льоту, треба мати відnовідні nристосовані місця для сnуску аnарат;у, оuі

єнтqційнD освітле~ня nри подорожі вночі, тощо . Такі повітряні лінії з 

реrулнрвими рейсами існують на вс іх контин,:;нтах, в найбільшому чис.JІі в 

Европі й Пі nнічніЧ Америці . :Кількість nовітряних лініtt швицко зростає . 
В !9~5 році рахувалось nовітряних ліній у світі 57.500 !t.лм .; з тоrо на 

Европу пnипадало ЗО . 250 к.:тм. 

Найбільш ~оширРНИМ тvnом літака є нев~ликий літак , який може 

перевозити 4 - 7 осіб, ~о~виваючи швидкість до І?О клм. на годину ; мо

же він nЕ>ревозити НОО- r .ooo кілог!Jам вантажу. Ро3виток повітроnлав
ства в останн1 ~оки може бути зхарактеризований т~кими даними по ок

ремих державах . У Ф.раm~і ї ІІ НІ25 році сt-ранцузькими пові троплавними то

ваuиствами було nєревезено І9.?о8 люде~, листів 890 . 5! 5 кілограм, поси
лок 949 . ІЗ5 кілограм. В Нім~ччИні в !9'.4 році було nеревезено ! 2.5?9 
лжде~, пош~оЕих надсилак ІЗ . G89 кілограм , газет І25бЗ кілограм . 

Повітряни~ транспорт за останні роки значно виріс, nроте, ролл 

його , як ми підкреслили вищ10>, nідиосно і нших роді в транспорту все ще 

лишається підрядно:ю. 

Заnитання до 7-ої й 8-ої лекцій : 

І. Які jснують роди транспорту? 

2. В чому nолягають вигоди морського транспорту Б nорі в

нян::rі з залізничим ? 

З. Як забезпечені залізничою сітко~ окремі континенти ? 

4. Які головні 'морськ і шляхи ? 
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Л е 1: ~ і я Jf. е n'.я та . 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І СВІТО~ИЙ РИНОК . 

Поняття сільського 

!:~~~~Е~Е~!Е:.:=.:.._ .В поточній иові термін сільсьІtе х•осподарствс. час'І'С вжива
ється рів!ІО2~Бчно з термін~м хліборобство . Під сільсько-госnодарським nід

приємством р ум]~ть найбільш поширений у нас рід його - хліборобське nід
приєм~ТВІ') . КоJ1и ма'І'И на ув аз і з.ясування відносин в світовому ~ ільському 

госnодарстві, доцільніше користуватись понят~·.Ім сільське госnодарствс в 

йогu поширеному розумінні . В заленнасті під ~риродних умсв і рівня госn•
дарського розвитку сільсько-гоелодарча дія~~ність набирає ріжних ~срм і 

зміату і в багатьох виnадках вона не буде ідентичною з хліборGбською діяль
ністю . Отже в дальшому ~икладі ми скрізь будемG користуватись nоняттям сіль 

ське госnодарство в його ширакему розумінні. Під сільським госnодарством 

ми будемо розу1tіти вс і ті галузі господарчої діяльности, завданням яких є 

плекання рослин і тварин та їх плодів і nродуктів . В цьому широкому рr.зу

мінню nоняття сільсьАого госnодарства до нього увійдуть не тільки хліборnб
ство, але також скотарство, садівництво, городницт~v, бжільництво, nолюван

ня, рибальство й лісівництво . Це розширене поняття сільського госnодарства 

більш відповідає відносинам в сrільському госnодарстві, не тільки в світово

му маmта~і,але~й в умовах нашої уміркованої зони . В евролейських умовах. 

сільсьRu-госло'дарське підприємство при своєму переважаючсму хліборобському 

характері разом з тим часто поєднує в собі, як другорядні галузі, інші ро

ди сільська - господарчої діяльности; сільський господар плекає худобу, 

має город і садок, пас іІ\у, і ни оли також ділянку лісу. Коли відносини в сіль 

ському господар.::тві брати в світовому маштабі, для певних країн nеревага 

хліборобської діяJтьсности в сільсько- госnодарському підприємстві одійде 

на задній ~лян; натомісць виступають, як головні галузі, в залежності од 

природних умоn і uівF.я господарської культури - скотарство, садівництво, 

городництво й т.д. 

2!~~Е~~~-!:~Е~~~~Е~!~~-~ 
~Е~Е~~~!-~~~~~~ Щодо самого свого характеру сільське госnодарство 

більш ніж яканебудь інша галузь господарчої діяльности nоставлена в залеж

ність од природних умов. Ця залежність виявляється в nершу чергу в поділі 

земної nлощі J:a продуктивну і непродуктивну . До непредуктивної площі від

носять ті зе!.,J;:і, як і не !-Іадаються цілком до сільсько-госnодарського вико
ристання; - гори, землі далекої nівночі, піски, болота; всі інші землі, що 

винористовуються чи можуть бути використані в сільсько-гоелодарських цілях

рілля , луни , ліси, пасовиська - зараховують де продуктивної nлощі . ПІ')діл 

на nродуктивну і неnродуктивну площу в більш - менш вичерпуючих даних мож
на подати лише для Евроnи; для решти континентів ми маємо тільки nриблиз

ні і уривкові матеріяли. З евролейських держав значними розмірами св~єї 

неnредуктивної nлощі виділяються ираїни, положені на півночі або гірські: 
в Н~рвеrії на непродуктивну площу припадає 70,6 % всієї nоверхні ;'І9І7/, 
в Евроnейській час•гині СССР- 45,3% /І9!.І/, в Швеції - ЗО% /І9І8/, в 
Греції - 55,! % /І9ІІ/ . Ррст~ nереважаюча більшість евролейських держав 
має лродуктивної площі 80 - 95 % всі~ї поверхні, отже сприятливі nриродні 
умови для розвитку сільського господарства. Оскільки є дані для других 
континентів, вони дають менш сприятливий образ. В Америці Сполучені Штати 

мають непредуктивної площі 5З,8 % /І9ІО/; в Канаді · недасліджена 39,2 % 
всієї nлощі, продуктивної 4,8 %, непредуктивної 56,0% /І9ІІ/ ; в Арrенті
ні на неnродуктивну nлощу припадає ~6,3% /!909/ІО/. В Азії азіятська час
тина СССР має 82,2 % недослідженої площі, яка в своїй величезній більшості 
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пгиnада.є на непродукти:9ну r.лощу, R'3. продуктивну шІощу nрипадає 17,8 % 
всі є j: n.ІІощі /І9ІІ/; Ьріта.нсьІt:З. І :ндія має 23,6 % неnродуктивно і площі 
/I·;-r!d/!9/; Яnонія має ?.0,5 % недослід....:еної nлощ:, nродуктивної 78,5% 
/!919/. В АФриці доелід3ена nівнічна частина - Алжір, Туніс, Мароко да
ють од 28,0% /Туніс в І9І8 . р . / до 68,8 % /Мароко в 1918.p.f непредуктив
ної nлощі . 

Розподіл земної площі на продуктивну і непродуктивну не є цілком 

ста~им; ро~виток культури п~вну частину не;.уодуктивних земель доз~оляє nе

реводити в продуктивну площу. Але такі зміни нося'1'ь частковий харктер , обій

мають лише країни вищої го~подарської культури і основного поділу не nору

шують. 

Значіння сільського господарства 

~=~~І!~~~~=~~~~~~~~~!~І~--~-~-- Значіння сільського господарства 5~значаєть
сл тим фактом, що сільське госnодарство в своїх ріжних галузях є г осподар

чою діяльністю, яка займає в світі найбільшу частину робочих рук. Лише про 

Европу і Північну Америку можна говорити, як про краУни, де інші галузі 

господарчnї . діяльности мають більше поширення . Лля Азії, Африки, Півден-

ної Америки і Ав~тралії сіль~ьке господарствс є основним родом госnодар

чої діяльности. Щодо Европи, т~ тут по кількості осіб зайнятих в сільс ько

му господарстві можна Риділити такі rpynи держав: 

В Великій Ьританії і Вельrії 
В Швайцарі1 і Голяндії 

В Данії, Ніl·!еччині, Греції, Норве
t' і ї, Чех~Jсло ваччині 

В Франції і Швеції 
В Італії, Еспанії, Австрії 

В Портуrалії, Угорщині, Фінляндії 
В Болгарії, Литві, Латвії, Естонії 
і СССР 

Відсоток працездібного населення 

нятого сільським госnодарством: 

од ІО до 20 % 

понад 

20 - зо % 

зо - 40 % 
40 - 50 % 
50 - 60 % 
60 - 80 % 

80 % 

за-

Сnолучені Штати в І920.році мали 33,2 % працездібного населення зайнятого 
в сільському господарст ві. 

Проте, те значіння, яке має сільське господарство по кількості 
зайнятих в ньому робочих ~ук, не відповідає ролі йо го в національному при

бутку : результати людської nраці оцінюються в сільському господарстві ду

же низько і через те участь сішьського господарства в національному nри

бутку є значно нижча, ніж роля його серед інших родів господарчої діяль
ности щодо кількости зайнятих в ньому робочих рук. Обрахунки зроблені в 

кінці ХІХ віку Мульг~лем /Mulhall /про ролю прибутку з хліборобст ва -
найважнішої галузі сільського господарства - в загальному національному при
бутку вказують, що роля ця менша, ніж мала б бути відповідно до к іл~кости 

зайнятої в ньому робочої сили. На nідставі цих обчиєлень,на приб~ок од 
хлібарабства в европАйських державах припадало од 9, 8 % національного при
бутку/ Велика Врітанія і 1рляндія / до 35 ,7 %/в балканських державах -
Ьолгарі ї, Румунії 1 Сербії/. Ці цифри не можна вважати Uілко~ точними , а 
nроте існуючу в госnодарськ~у житт і тенденцію - иизькоrо nрибутку, що 
дає сільське господарство, в nорівнянні з занятом в ньому робочоD cиnoD -
nоказують цілком виразно. 

~~-~ -·~-ь_к.~е-~2~~~!~Р~!~~ 
~!~!-Р~~~~~ ОсновиоD базою сільська - господарської nродукці ї в 

аовн~н~ приuодне оточення ; nроцес сільська - госnодарської продукції n~
~raє в тому, що людина підnорядковує і пристосовує це nриродне о~оченни 
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до своїх цілей. Вnлив .r·1дини на nрироду є чинником, що nідлягає nостійним 

змінам в nротилежність до природного оточення, я~е можна трактувати, як 

чинник постійний: воно змінюється дуже nовільно і ці зміни стають nомітни-

ми лише на nротязі багатьох віків . 

З'ясовуючи відношення між структурою сільського госnодарства в ок
ремих країнах і гущавиною населення, можна встансвити, що можливості того 
вnливу на nрироду, які здійснює людина, прозадячи сільське _·с ~n ц~ ~тво, 

є з~язані з гущавиноЕ населення : незалежно від культурного рівня h~селення, 

незалежно від ступеню його економічного розвитку - nевній гущавині населен

ня відnовідає певна система сільського госnодарства. В густо заселених Ін

дії і Китаї система сільськоrо госnодарства 3начно інтенсивніш~, Rіж в рід

ко -~асе:неній Австралії, не з ва:"=tаюч:и на те, що анr лійці, які мешкають в Ав
стралії, Іtультурно стоять вище, ніж китайська і індійська людність. 

Гущаьина населення вnливає на структуру сільськогп госnод"'.рства 

в nодві~ний cnor.iб. Поки існує натуральне госnодарство, визначаючин чинни

ком для розвитку сільського госnодарства є гущавина сільського населення; 

що густіше сіль.ське населення, то більше йому треба добути засобів поживи 

з землі, площа якої є незмінною; цього можна осягнути nри збільшенні nрс

дуктивности землі. при інтенсифікації систем сільськогv госnодарства; 

збільшення г;· авини на~елення nримутує людність nереходити од ловецтва дn 

скотарства, од скотарства до хліборобства, nримутує nісля nереходу до хлі

боробств~ міняти систеwи хлібо~обського госnодарства на все більш інтен

сивні. Коли nоруч з сільським господарством nочинає розвиватись nромисло

вість і зростати міська людність, створюється nоnит на сільська - госnодар

ські nродукти ~ боку тої людности, яка сільським господарством не займаєть

ся, витворю~ться ринок на сільська - господарські nродукти . Розміри і зріст 

міського населення визначають розміри і зріст Роnиту на сільська- госпо

дарські nродукти; таким чином, риноІt стає фаrtтором, який впливає на систе

му сільського господарства . Фактично Ререхід в хліборобстві до більш інтен 

сивних систем відбувається здебільшого під впливом ринку. 

Порjвнююче ще недаLно продукти сільського го~nодарства сnоживались 

в самому господарстві і лише в нев~ликій частині виходили на ближчий міс

цевий ринок. Ще незадовго до францу~ької ре~олюції францу3ьний економіст 

Т ю р r о /Turgot/ обраховував інтернаціона.льну торгівлю хлібними продук
тами в розмірі од 6,4 - ? міл. nодвійних центнарів, що складає менше ніж 

два відсотки теперішнього обороту. Більший оборот збіжжям в ме~а~ Евроnи 

починається з дpyror чверти ХІХ. віку, а масовий ввіз до Европи заонеансь -
кого хліба лише з його другої половини. Стоїть це в найтіснішому звязку 
3 тим удосконаленням трансnорту, про яке ми говорили, 3 ~ого nрискаранням 
і здешевленням, зі зростом йvго пристосованести д~ масових nеревозів. 

Ріжні продуцти Сlльського госnодарства nостуnають на світовий ри

нок в ріжній кільності і не у всіх продуктів сільсь~о - госnодарський під
nриємець одна1сову частину лишає для споживання в своєму госnодарстL і. 

Стоїть це в звязку ~ ниокою ріжних nричин . Re на всі сіУ.ьсько - госппдар 
ськ і npoдy"~<T't.i існує ча світовому рию<у однако вий і постійний nоnит. Оскіль 

ки головним спо~ивчим ринком для сільська - господарських nродуктів є За -
хідня Евроnа, поnит на них визначається в nершу чер~у вимогами цьог1 ринку. 

Серед сільське - господ~рських продуктів одні складають основн~й Jостійний 
елемент поживи, другі додатковий і несистематичний . На ті сільсько - гос -
nодарські пр ;укти, які становлять nостійний і основний елемент харчуван -
ня існує найбільш пастіАний і реrул~рний поnит, який лише в незначних роз
мірах п1длягає звуженню . Ця реrулярність і постійність nопи~у ~прияє знач
нішому виходу відповідних продуктів нв ринок - продуtщія їх набирає більш 
виразно торговельного х~рактеру і сільська - господарський nідприємець їх 

виробляє в першу чергу не для задоволення своїх потреб, а для задоволення 

вимог ринку. 

Основним продовольчим 361жжям для Західноі Европ:.,. є пшениця . На 
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протязі ХУІІІ і ХІХ віку в Европі відбувається дуже характер'-'.С'rична еволю -
ція в хар~;ув~нні на.селепня; все більше починає вжива'!':ись пшеничний хліб 

замісць житнього. В І?ОО році ?О %французького населення їло житній хліб 
і лише ЗО % n~еничний; тегер ~~тній хліб споживає коло І~ % населення . F:ci 
к~їни анrлійської культури - Анrлія, Канада, Сполучені Штати, Австралія -
споживають лише пшеничний хліб . Відбувається nерехід до nшеничного хл1ба 
в Німеччині, де перед війною його споживало коло половини населення. Заrа
лом обраховують, що пшеничний хліб головна пожива для третини людности. 

Сnоживанняі житнього хліба є більш nоширеним, окрім Німеччини,в Данії, Нор -
веrії, Швеції і Голяндії. Таким чином пшени·. є тим продуктом , який має ду
zе.широкий реrулярний попит. За пшеницею йде жито. З кормових хлібів біль

ший попит мають ячмінь, овес і куt(урудза. 

Виход на ривок оr.ремих сільське - господарських продуктів стоїть 
в зв'язку з способом і характером ор~анізації господарства. Певні продук -
ти в сільська - господарському підприємстві мають побічний характер і спо
живаються майже цілком в межах самого господарства. Такі сільська - госпо -
дарські проду~ти, як сіно, солома, звичайно на ринок не поступають, або 

за nевними винятками поступають в дуже обмеженій кількості і споживаються 
в межах ~амого господарства, хоч в кожному господарстві вони й продукують -
ся . З друrого боку,виход сільська- господарських продуктів є зв'язаний 
з типом і орrанізацією господарства; можлива така організація господарства, 

при якій більшість виробленого продукту споживається в межах самего госпо -
дарства. З цього боку дуже характеристичні ті відносини, які існують в куль

турі рижу - того продукту, який становить основну поживу на азіятському 

континеєті . lJ,я культура зосереджена в дрібних підприємствах, які nбслуго -
вуються силами самого господаря й його родини. При цих умовах більшість ви -
робленого продукту споживається в межах самого господарства. Тому то, не 

зважаючи на те, що в двадцятих роках біжучого віку світовий збір рижу об -
раховувавен приблизно в 2000 міл. подвійних центнарів, вихід цього продук 

ту на ринок був незначний - коло ~О - 60 міл. nодвійних центнарів . Так са 

мо вnливає тип господарської організації на зменшення чи збільшення тої 

частини продуктів, яка віддається на ринок в окремих країнах европейсько -
американської хліборобської культури . Яскравим nрикладом в цьому відношен -
ні може бути те становище, яке було в Сnолучених Штатах і в довоєнній 

Росії. В Сnолучених Штатах nануючим типом сільське - господарськог~ підп -
риємства було велике фармерське господарство розмірами ІОО - 200 гект . j 
натомісць в довоєнній РосіІ в хліборобстві відогравало велику рLлю дріnне 

селянське господарство nродовольчого типу розмірами 5 - ІО гект. Більшість 

витворених в російському селянському господарстві продуктів в протилежність 

до Сnол~.ених Штатів сnоживалась в межах самого г~сподарства і вихід й~гс 

продуктів на ринок був порівнюючи дуже незначний . З другого боку,вихід 
сільське - господарських продуктів на світовий ринок має своєю передумовою 
задоволення· потреб місцевого національного ринку. Там, де продукується 

певних с. - г. продуктів стільки, що їх вистачає лише для задоволення 

внутрішніх потреб, не може бути більшого поступлення їх для міжнароднього 

обороту. 

Ріжні ~ільсько - господарські продукти в ріжній мірі nристосовані 

до далеких nеревозів. Особливо це стосусться до продуктів окотарського гос

подарства. М'ясо, сало і т.n. ст~ли в ширшому розмірі поступати на світо -
вий ринок і вийтли за межі місцевого ринку тільки тоді, коли бул~ віднай -
дено засоби перевазу цих продуктів в замороженому виді . Молоко й те~ер ще 

nишається продуктом, який майже виключно обслуговує місцевий ринок. Таким 

чином, для цілого ряду сільська - господарських продуктів збільmеннн їх 
виходу на світо~ий ринок стоїть в звнзку з поліпшенням сnособів перевозу 

і віднайденням таких засобів, які б забезпечили Іх п~ревіа в невіпссвано 
1Іу вигляд і. 

Все, що ми говорили вище, стосується до тих сільсько - rocnnдap -
ських продуктів, які служать для безпосереднього споживання . Але сільське 
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госnодарство nостачає nоруч з цим nроцукти смакові, як чам, какао, каву, 

тютюнt тощо, і nродукти, які є сировиною для дальшої nереробки в промисло
вості - вовну, бавовну, шкіру, льпн, коноnлі, цукрові буряки тощо. Вихід 

,Цих nродукті в на світо ви'!. ринок зале~ить від іІнших умов, ніж вихід продук
тів nродовольчого тиnу. Всі ці культд~И носять виразно торговельний харак

тер і розміри nродукції їх дуже тісно зв'язані з хитанням госnодарськ~ї 

коньюнкту~и. Характер зв'язку кожного з цих nр~дуктів ~світовим ринкrм 

має свої сnецифічні особливос~і, зв'язані з особливостяки виробництва і 

nерерібки ко~ного з них; вони мають бути nринят і до уваги лише nри nзнай•,м

ленні з госnодарською роле:ю У-охного окремого ррnдукту. 

Приблизнv.й розn1діл значіння окремих сільсько - господарських nри

пуктів за ~Рріод І92І - ІО25 років в обnротах міжнародньої торгівлі харак
теризується такими дааими: 

8 % :загального оuороту міжнародньnї Хлібні nродукти тrр-

Цукср, кава, чай, какаr. 

Ри оа 
М'ясr> 
Молnчні nродукти 

Яйця 

Овочі, вин~, с~ирт, пиво 

Тютюн 

Бавовна 

Вовна 

СіірОВИЙ шовк 

Джут, льон, коноnлі 

Ьудівельне,ужитвове дерево 

Кавчук 

Шкіра і хутра 

,.., 
І % 
І % 
2 - 3 % 
2 % 
І % 
·r - 2 % 
І % 

23 - !:>5 % 
? % 
5 % 
2 % 
І % 

І5 % 

7 % 
І Сі~ 

8% 

2 - з % 
------------------------

48 - 5І % 

гівлі. 

Таким чином, на обороти в світовій торгі влі сільське - госnодарськими nрn
дуктами nрипадає приблизн~ коло половини загальних оборотів світової тор

гівлі. 
р,змір оборотів окремих nродуктів сільського госnодарства в абсо

лютних цифрах видно з слідуючої таблиці: 

І див . таблицю на сліцуючій сторінці І 

Як бачимо з цих двох таблиць, обороти ріжних nродуктів сільського 

госnодарства мають ріzні розміри і ріжні nр~дукти в ріжних частинах щодо 

свого загального вбору nостуnають на світовий ринок. Ио:а:на відріzнити се
ред цих nродуктів ряд таких, які у першу чергу в продукцією країн, що ле-
жать в уміркованій зоні; це хлібні прnдукти, nе~еважаюча частина nродук

тів животнарства - шкіра, nочасти хутра, переважна частина продуктів лісо

вого госnодарства тощо; їм nротистоять продукти сільського госnодарства 
nідрівнинових 1 рівникових країн, до яких налеzать чatt, какао, кава, риz, 
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--~------------- ------------ --------- ------ ------------ ------- -------
Пmеницл І200-ІЗОО І95 І5 !200-ІЗОО 201 16 
ZИ'l'O 450 2З 5 З50-450 І? 4-5 
ячмінь З? О 6! І6 300-400 22 6-? 
евес 65! з з 5 500- 700 !5 2-З 
кукурудза ІОЗ5 69 ? !000-ІЗОО ?2 б-? 
риz /2000/ 5? /2000/ 50 
картоnля І4?2 І? !,2 1ЗОО-І800 ! 4 І 
оливкова ол іл S,б І , 2 22 6- 8 !,2 !5-20 
чай ?- 8 З,8 50 ?-8 З)4 40-50 
кава І2 !2 !ОО !2-І? ІЗ !ОО 
какао 2 , 6 2,6 !ОО 4- 5 4 , 5 roo 
бавовна 46- 4? З2 60 З4-54 26 60-70 
кавчук 0,8 0,8 100 З-4 З-4 !ОО 
льня:не нас іння 28 І? бО 20-З4 І б 55- 80 
льняне nрядиво ?,2 5,6 ?8 4- 5 2 40- 50 
коноnлі ? 4 бО 5-6 · з 40-50 

кавчук, бавовна, сировий шовк, тощо . з nоданих даних можна встановити, що 

головну роhю в оборотах св іт ової торговлі відограють nродукти сільського 

rосnодар~тва уміркованої зони. Уміркована зона не тільки с головним спожив
чим ринком длл продуктів сільськ ого госnодарства, але в той ze час rx гv- . 
ловним nродуцентом . Райони , що лежать поза умірк ованою зоною втягнені в еві~ 
товий оборот лише в обмеженім розмірі . 

Продукти сі .льського господарства , що походять з ріжних його галу
зів, в міжнародніх оборотах відограють рі~ну ралю. Основне місце належить 
обороту хлібними рослинами . Обороти продуктам:І хивотнарського госnодарст

ва /м'лсо, молочні продукти, лйцл/ є нижчі , ніz о~ороти збіzжик; треба про
те зазначити, що обороти продуктами животнарськсг• господарства виявлиють 

тенденцію до інтенсивного зросту. Повахне мі сце займають обор~ти пр~дукта
ки лісової господарки. Як окрема група виділлються обороти продуктами, що 
складають сировину дл~ дальшої проиислової обробки /бав овна , вовна , льон , 
коноnлі, джут/. Значну . групу складають оборотисмаковими nродуктами, які/ 
nостачає підрівнииове і рівникеве господарство/чай, кава, какаn і цукорх 
Підридне значіння мають обороти nродуктами рибальства та мисливства і та
кими смаковими nродуктами, ик тютюн. 

В дальшому ми спинимось на умовах продукції і збуту окремих п~о
дуктів сільського господарства і розглЯдатимеме їх б ільш чи менш докладно 

в залежності від ваги даної галузі сільського госnодарства в світовому обо
роті і її значіння для нас з nогляду можливих інтересів українського народ
нього господарства. Ознайомлення з станом окремих галузів - сільського гос-

nодарства ми почнемо з короткого нарису стану лісової господарки і стану 

ринку лісових продуктів. 

--------------------------
хfв світовій торговлі обертається переважно не буряковий цурок, а цукор 

а цукрової тростини - продукт підрівникового 1 рівникавого господарст ва. 
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с. • .ЧtРЕМІ ГАЛ.VЗІ СІ.JІЬСЕ\.ОГО ГОGПО!ІАРСТВА . 

Найбільше заліевені місцевості в світі утворюють дві зс

ни . Це-зона nівнічних лісів, які займають північні частини Европи, Азії і 

Америки, і зона рівникоВІ·Іх .тrісіІ> в найоільm гарячих і вогІ<ИХ місцевостях 

земної кулі - в рівниковій Африці і південній Америці . Між цими зонами ле
жить тирока "нуга відносно бідних на ліс місцевостей, де лісу мало або че

рез те, ~о він знищений людиною , або в силу природних умов /степи , пустелі 
Залісиева площа на зеw.ній кулі визначається ~іжно; цифри, які даютD окремі 

дослідники, вагаються між !600 і ЗбОО міл . гект . Найбільше заліснення ми ст

річаємо в nівнічніа умір!ованій зоні, значно нижче в nівденній уміркованій, 

рівниковій і підрівниковіtt. Заліснення окремих частин світу визначається: 
таІшм:и даними: Eвpt-ra має лісової площі ЗО, І % всього суходолу, Америка 
~0,4 %, Азія І5,З %, Австралія: ІО,О% і Африка 6,8 %. Д.ІІ.'І країнуміркованої 
зони при сучасному стані техніки для покриття потреб людности в дереві 

визначається потрібною jІісова площа ЗО - З5 гект. на ІОО ме~канців. Виходя:

чи з цих норм,забезn,чення: лісом окремих европайських дер~ав виглядає так : 

Майже цілком позсавлені лісів Велика Ьрітанія, Ірля:ндія:, Вельrія: і Голя:ндія: 

вони мають менше ІО гект . лісу на ІОО мешканців. - Ьідні лісами є Італія: і 
Данія:, де на ІОО мешканців припадає од ІО до І5 гект. ~езадовольня:юче за

безпечені ліса11rи Німеччина, Франція:, Есnанія: і Швайцарі.Р.: з 20 - ЗО гект. 

лісової nлощі на ІОО мешканців . Задовольня:ючу кількість мають rольща, Ру
мунія, Чехословаччина і Португа.лі.я, де на ІОО мешканців nрипадає ЗО - 40 
гект . лісової nлощі. Ьагаті на ліс СССР, Фін.ліндія:, Швеція , Норвеrія, Лат
вія, Австрія, Угорщина, Ьолгарія і Югославія; вони ма.ють на ІОО мешканців 

більш, ні~ 40 гект . лісової площі. В цілому Евроnа забезnечена лісами більш 

ніж задовольняюче. 

Ексnлуатація лісів довший ч~с, поки лісова nлоща займала більші 

простори, nереводилась в хижацький сnосіб; ліс вирубувався без додержання 

певної системи і nляну тоді, коли вини!!ала в цьому rтот:9еба, про nоновлення 

л~су не дбали. В ХІХ.віці в зв'язку з nеступаючим винищення:м лісів , лісову 
госnодарку раціонал~зовано: користуван~я лісом nереводиться в той сnосіб, 

щоб на ужиток йшов и'Іиmе щорічний приріст лісового матеріялу) а оснrвна ма
с а йоr'о лишалась Нf':!поруmною; вирубаний ліс застуn!'Істься новими nосадками. 

Раціональна лісова госпо~арка провадиться в лісах Західної Евроnи. 

З ог.rr"•ї~У на не:.оі внемірність г.оді.r.у ліс :і. в no оrtремих: країнах і не
рівномірність попиту на лісові матеріяли, оборот ниw~ nровадиться u міжна
родньомJ-- маштабі. З' .явилися лісові матеріяли 1:а міжнародньому ринку досить 
д&вно. Ліс rтервісrіо nочав вивозит~сь в nершу черг~ для потреб корабельного 

будівництва. Вивозився ліс) що знаходився nоблизу рік, які давали можли

вість використанчя єдиного тоді існуючого вг., дного і ~.юрського трансnорту. 

З винищr-ннюJ лісів, що знаходились в районах, з яких вивіз був легкий) пи
тання трансnорту при вивазі лі~оnих матеріялів набирає першорядного значін

ня. При невисокій ціні дерева И його великій вазі,кошти nере~озу на вартос

ті його відбиваються дуже значно. В зв'язку з цим,наприклад, в наслідСІК 
труднощів, а то й не~ожливости вивозу лісових м~теріялів,ліси азіятськоУ 

частини СССР могли використовуватись дуже мало: в І9ІЗ.р . з призначеного 

до o.zrnycкy лісу в азіятсьF:і~ частині СССР оу.тrо одпущено лише 8,8 %. 
Світовий nоnит нг. лісові матеріяли має суперечні тенденції. З од

ного боку зріст наседеню. ; місьІ!ого життя, зріст 3а.л; '1ШЩЬ і розвито!< про
мисловости при І"евистарчаючіtt кільІ<ості лісів в цілому р .. rді країн ведJ-·ть до 
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ексnортує далі . Найголовнішуролю лк експортер лісових матеріллів відограє 
Велика Ьрітанія, яка нокриває прив~зеним деревом до 9? %своєї потреби і 
імnорт яко' n роки І909 - ІЗ складав пересічна 5 міл куб. метр. необроб

лених і 8,9 м. оброблених і наnівоброблених лісових матеріялів. Німеччи
на привезеним деревом покриває коло І9 %, а Франція коло Іб % своєї пот
реби, при чому Німеччина в першу чергу заявллє попит на необроблене, а 
Франція на оброблене дерево. 

На. світовому ринку існує попит не лише на продукти лісова): госпо-
дарки уміркованої зони, але також на продукти рівнинових і підрівнинових 

лісів. В певних, правда, незначних розмірах nоступають на світовий ринок 

лісові матеріяли з пород рівнинової зони, які завдяки своїм спецілльним 
властивостям знаходять пристосовання при виробі меблів тощо; це - такі 
породи дерев - як оріх, ебенове дерево тощо. Проте в загальному імпорті 

лісових матеріялів ці породи складають дуже незначну величину. Значно 
більше значіння має експорт такого продукту лісової господарки ~івникових 
країн, як кавчук . Кавчук добувається в рівнико~их лісах Південної Амеь;ики 

і Африки . Проте збір кавчуку з дерев, що ростіть в дикому стані,не міг 
задовольнити зросту світового попиту, який дуже інтенсивно розвивався, 

особливо зі зростом автомобільної промисловости. Через те в рівниковій 

зоні почали плекати У.авчукове дерево; розміри цих плянтацій тепер виносять 
понад 800. ООО гект. і збір ~:nвчуку з плянтацій значно перевищує збір кав

чуку з дерев в дикому стані. В результаті збір кавчуку з 59.494 лонrтонн 
/лонrтон'На = І, ОІ6 метр. тонн/ в І905 році збільшився до 4І4 . ?ОЗ .понrтонн 
в І924 .р . , при чому в І905 . р . з плянтацій постуnило кавчуку І?4 ло~rтонн, 
а в І924 . р. З8б?ОЗ лонrтонн. Нас лі дКОl.ІІ того бу.ло дуже різке зниження цін 

на кавчук - в Анrлії ціни на кавчук спали з І9ІЗ до !924. року втричі. 
В зв 'язку з розв:иткоІ.ІІ навчукових п.лянтацій райони ексnорту навчу

ку пер~містились. Поки на ринок йшов кавчук з диких дерев, головним екс

портерvм його була Бразілія, але тепер кавчук вивозиться з тих місцевос
тей, де існують плянтації кавчуку : Малайський півострі в, Суматра, Ява, 

Цейлон, і тільки після них іде тепер Бразілія, недавній головний достав

ник кавчуку. Найбільшим імпортером кавчуку є країна найбільш розвиненої 

автомобільу~~ промисловости - Сполучені Штати. Евроnейські ринки грають 

nідрядну ралю. З них найбільшим є ринок анtлійський, за ним ідуть ринки 
Німеччини, Франції і Італії. Обороти з кавчуком дають коло І% оборотів 
світової торговлі. Експорт кавчуку доходив в середині двадцятих років 

до 5 - 6 міл. подв. центи . річно, з яких nрипадає на Мала~с~кj ;Р~жави 

2,0 - 2,5 міл. подв. цент . , на Нідерландську Індію - І - І,8 міл. подв . 
цент, Цейлон 0,4 міл. подв. цент . , на Б9азілію О, ' міл. подв. цент. Спо
лучені Штати привозили кавчуку в І925.р . - 4 м . подв. цент., Анtлія 

895.000 подв . цент . , Франція 45?,000 подв. цент., Німеччина ЗбІ.GОО подв . 

цент. і Італія коло 90.000 подв. цент . 

Запитання до 9-uї лекції : --------------------------
І. Які умови впливають нв розміри виходу на світовий ринок окре
мих сільсько-господарських продуктів ? 

2. Яка участь окреиих родів сільсько-господарських продуктів в 

оборотах світової торговлі ? 

З. Які головні риFки для пuивозу лісових мвтеuіялів ? 
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Х Л і б •О р О б С Т В О . ------------------------
Хліборобська прод~ція 

--!=!!=~~Е!Ё~~-----;-~!-:Х даних, які були подані вище, ми знаємо, що хлі бороб
ство є на~б~ ,1ьш поширеним родом господ.11рчої діяJІьности на. цілій земній ку
лі. Cal:lr1;·t. своїм харак1'еl)ом::::.·.-т:~с~~:имає на увазі культивування рослин, 

кількість і рід яких міняється в залежності від властивости пnиродного ото

чення . Грот€, ЛИШ" частина тих крА.їн, в яких п-ро вадиться хлібоТ)обст в·о, втяг

не на в світовий оборот; з другого боку, і Б тих ираVнах, хлібороб~тво яких 

включено в світове господарст~о, н~ всі хліGоробські рослиниМ не в одна

кові~ міnі є об'єктами світового обороту. ~и вж~ в~щр бачили, в яких не
зка~них розмірах є rредметом міжнароднього обміну риж, яким становить rо

ловни!~ об'єкт харчування для r.r-·личез ної чА.стини людности а:\іятського кон

тин~нту. Оскільки ми маємо нА. увазі озна~омл~ння з відносинами в світово

му господя~стві, оu'є~том нашого огляду в п~ршу чергу є ті кu8їни й ті рос

лини, які наю':'ь більш€ значіння Р сьітовому обороті. Рослинами, які в сві

товому го~"одарстві віцогрRють більшу ралю, RK ми ьачили, є ПРР~•овсім nше
ниця, жито, ячмінь, ов~"'с, кукуруд2а м почасти лише риж. На уиовах вироб

яицтвв й збуту цих nроду~тів ми в ПРрmу ч~ргу концентруємо наrоу увагу,спи

нлJ>чись прп цьому neprдonciм нп. хліборобстrі тих rtраїн, які :н'язані з сві

товим риrшом. 

Дані прс роз"оділ посівної ~лощі ~ збо~ів rоловuих хлібів в ! 929 р . 

no оКрРмих чнстиРах світу дають та:ш~ обря.з .j в тисячах/: 

-~~g~~~::::~-;;;;~- ;:~~;~- ~;~;;~ ;;~:;;о- ~~~;~-- Ї~~~;;~ ~~~~~~- ;;~~~-t 
1 аЗ1ят . 29724 !9!?87 21931 2079ІО 8083 ?07!6 І88б7 ІббІОО 

Півн . Аме'Р.ИК 35625 зо-~239 1?49 !3989 7847 887?>9 2І~55 221917 
АзіЛ1с/ .. І3864 9ri467 5874 5!95! !:>37 2378 
Піnн . АфuИІ~а 1177 33859 2 ~О 3575 ?5038 359 314! 
Півд . Амери~ 7930 60500 650 6600 1083 !2050 
Пі вд. Афр~ноз. 430 ЗЗЗІ З? 4r.IO 278 І49З 

о;:::~:м Ї2~;~:irr;~;;; -~;g;;;- ~;;;о~~-- 3?~:~-- 4;;~~; ;;ri;~- -;~;~~-
Засіви й загальний збір куr·урудзи в НР9 р. були такі : 

Европа 

СССР 
ПіFнічна Америка 
Азія Х/ 
Північна Африиа 

Південна Амєоика 
Пі вд~нна Афрюfа 

0Іtеанія 

Загалом 

-ж~ьрз-Rит~ю, Туреччини, 

посівна nлоща збір 
в 1000 гР.:rт. в rooo к Ri нт. 

І2 . І4З 

З.542 

4З.І6З 

~ . 6 ! 0 
1 . ~оо 

10.100 
З.900 

!?~) 

7 ·J . 700 

! 79.!55 
40 . ~54 

685 . 600 
ЗЗ.858 

~І .З80 

1?9.ЗОО 

З3.400 

~-138 
1.!4Ь.100 

Ірану, Сірії, Палестини й СССР . 
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fТода'{і ТуТ д'Ніl М" ЮТЬ ЛИ!І!Р. nрибЛИЗНИtt Х.'lр~ктер ; 6р:1 кує В НИХ ДЯ.НИХ 
длFТ значної час'Т'ини Лзіj:; та·· самС' не є по t!-'~ми .цані по Афnиці Океанії й 
ПівдеRній Америці,оскіль~и TRM засіся~ плоша туdільноУ ~ю~~ост~ узrляднена 
лише частинно . П~?т~ , ці дані дають роз~о!іл звсівноr n~ощі й результати 
збору гологних хл1б1в в усіх f{раїнах світу, які бі.ТІьm або :~&енm втягнені в 
світовий обо~от. Наведені цифри n~рш за все вказують на те , що головними 
nродуцентами зоі~?я є Европ~ й Північна АмР-рика. В цих дьох частинах світу 
ко1щентрується головна частина засівної nлощі й зборів ус~ ~'яти голоьних 

хлібів. Інші частини світу в хлібній nродукції ві.r:ограють nідрядне значіння . 
Разом ·З тим існують поважні відміни Е значінні оІ<ре1шх частин світу . При 
абсолютно досить nРпиіих розмірах посівноУ rлощі в Азії участь її в nоста
чанні евітоnого ринку мас лиmе о6ме~ені розміри з о~4яду на велику в ній 
гущавину нассл~r~ня й велику ЧЕ·рез те sмістимість ьнутрішнього ринку. 3 цьо
го боІ<у більше значіння для свіТ\) вого господ.r_,рстнr. має х.лі бороост во ТТ і в ден-

ної Аt4І?риr·· и І;І Австралії, де насе:те :-тня рідке ttr п;є хліборобство nровадиться 

в ~epmy ч~ргу в ціля:.: r-кспорту . Африка дає незн<tчFі розміри за.сіuної пло
щі « за існуючих т<J.м nриродних умо ;:;· ~о ::.'Іивіст:ь nоmt.рення зя.сі вноі: площі до
сить обме1lена . ~ огляду Ра t!e, зчачінн.я аф'JИ}{анського хлібу па світовому 

ринку дуNе неn~ли~е . 

Зв~ртRє на с~бе уsагу розподіл ку.1ьmу~и голо~них хлібів . Він є нас

лідком ЯУ. rтрироднюr, таR і ІІОСrодарсь!fих причин. Межі культури КО)ІrНОГО хлі
бу встАновлю ться перш за ьс~ природними умовами; ко~не збі~жя має nевні ви

моrи щоао тепла, ьогкости) r~унту і т.ц. і оскільки nевни~ ра~он цим вимо~ 

гам хліборобе ЬІtо1' роалини нє• мо:.vе ~ад о вольнити, ості.льі~И поширення її в цьо
му pRt,j-oнi є немоллигим. A.ne з цр;)rгого боку госrол:-~.рсьtсі умови - розміри nо

nиту й висота цін н~ neuниn рід збі7~Я, організація хлі6оробського підnри

ємства і т.д . - тчЕ са~о мають свій вnлив на розrтоділ окремих культур . 3 
навг· де них виrr.: даних, м:-і мо •·:·е~.іо !tоFстатувати, що бі.льш-ІІеНШ рі вномірниtі роз
nоділ ку_льт.):ри головних хлібіь :~&И знаходимо в Еврог.і t1 nочасти в Північній 
Америці ; інші частИРИ світу мають значно більш яскраво виявлений хара .. тер 
оцяобічности розnоділу культури; гол~Fна частина засівної nлomi приділяєть
ся в них nшениці, що n на~uільшіt1 мірі є евітоnим хлібом. 3 інших хлібів 
жито є в першу чергу евролейським хлібом; його засіви зайиають лише незнач

ну плешу D Північні~ Америці, а по інших частинах світу майже ціnком ві д
сутні. Засіви ~івса ~онцентру~ться головним чином в Евроnі ~Північні~ Аме

риці ; в інших частинах. світу це'і хліб поширений мало . Більш рівноJ.«ірний nо
діл м~ють засіви ячмDню; є хара~теристичним , що засіви цього хліба є nоши
реною лtс у тих частинах світу, де складу яких уві ходять Rраїни а холодним 

кліматом:, так і R тих, ю-:і являються районами з гарячим підрі nниковим клі

матом /північна Епроnа ~ Африка/. Куи.урудза є, в rtepшy чергу, американсь:сим 
хлі бом. 

Коли спин.ятись над ро:що.аілом культури голо в них х:лі б і в детальніше , 
й брати на УІ'агу розnоділ К.)'Льтур НР липте по частинах світу, ал-·- ~ по ок

Р'"МИХ державах, тоді мо.".на намітити такі рR.~они nерева,:"аючого поширенчя 

культур головних хлібів. Країн~, які, в першу чергу, скл~даються з районів 
ПіDніч·-tої t:t Середньої Европи з більш суворим і вогким підсонням,утворюють 

три груnи pa~oнjn, де nерева~ають культури вівса, УИТа ~ячменю. До цієї 
груnи районіD налf'~ать : І/ в і вс ян о .:.. л _ ч мен ні країни) де площа 
засівів nід цими двома хлібами ;, найбільшою. Сюди налеJІtать Норвеrія, Вели
к& Ьрітанія й Ірляндія; 2/ L і вс я но - ж и т ні країни - Швеція, Фін
ляндія ~ Данія; З/ ж и т н ь о - в і в с я н і країни- Голяндія , Німечин 
на , вельrія t4 Австuія. Країни , які щодо своїх кліматичних У!І.ОН заtь.tають не
р~х:одоРе становище, від nівночі до полудня утворюють дві групи районів. Ло 
них увіходять : 4/ ~ и т н ь о - n ш е н и ч н і країни, до яких належить 

европе~ська частина СССР. Є ясним, що европемська частина СССР може бути ' .. . 
трактована, як один район лише умовно, в зв язку з сво1м великими розм1рами 

й різницею nриDодних уиов не nівночі й на півдні; ~/ п шени ч но 
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Е і в с я н і краї ни , по них налr:пvать азіятсьІtа частина СССР , Франція, Ка
нада й Швайцарія . Країни з більш яскраво виявленю~ півдАнним типом клімату 
складають три групи р~·~оні в : о/ n ш е н и ч н о - к у к у р у д з я н і кра
їни - сюди юз.леrать Італія , Арrенті нR, Болгарія ~ Угорщина; 7/ к У. к у 
руд з я но - п m е ни ч н і країни- Сполучені Штати , Єгиnет, Югосла

вія , Румуні.я і 8/ п ш е н и ч н о - я ч t! е н н і країни - Есnанія, Алжір 
і Туніс. 

Головну рол:ю в продуІщії окремих хліСі в ві дограють ЕБ!JОПа й Америка ; 

голоІ\НV1.; СПОJ!"ИБчим хлібним ра~оном є гус '1·о заселені R1Jаїни Західньої Евuопи. 

Через те на ст~ні хліборобства цих д ьох конт~н~нтів н~м доведеться сnин~тись 
у п~nmy чергу . Хліборобство цих двох континентів має мі~ собоЕ дуFе велик і 
істотні н 1 1міни, які є наслідком н~ лиш~ природних, але перш за все історич

них і соцілльних уw.ов . Різниця умов проду:rці'і хліба в Fвропі, частині світу 
давнього заселення tA давньої хліборобської кольонізації , і Аме:оиці та інших 

частинах сгіту нової кольонізації , мала й має величезний вплив на розвиток 
і доqю евро~rйського хліборобства . Можна бАз nрибільmАн~я сказати, що пи

тання взаємовідносин мі;<-" е вропейським і зао JtЄ>анськИ!..: хліборобств ом з тих ча

сів, як заокеанськиа хліб став поступат и н~ нвропейські ринки - з другої nо

.110Dини дев' ятнnдцятого піку, було t\ є центрfіЛЬним. для ьияс:нення стану й ро з

витку хлібороuства. Через те на~ поведеться сnи~итись на умоDах хліборобства 

в краУнах і старої й ново1 і<о.льонізrщії й птюслід~-:увати ті взаємовідносини, 

які уклались мі~ хліdоробством тих і других ир~rн 

~~~~~-Е~~~~::~~ 
евроnейського хліборобства . 
--- - ------------- - ---- - ---- Розвиток хліборобства в Fвропі по окремих кра-
їнах виявляе ряд особливостей в зв'яз1су з відмінними природними умовами й 

своєрідним господарськи~ становищем иожноі окремої держави. Через те ми ок

ремо виділиио умови розвитку хліборобства на Сході Европи й спинимось в на

mо~у дпльmоиу ви~ладі передонсім н~ хліборобстві Західньоr Европи; при цьо

му, н першу чергу, розглянемо стан хліборобства головних евро лейських дер

жаu - Англії, ФранціУ й НімРччини . Наш виклад буде охоплювати , в nершу чер

ГіJ' 1 СТЗ.Н ХЛіборобства ДО Світ о DO 'і Ri ЙНИ. Те ста но ВИЩР. 1 В ЯКОМУ.tОПИНИЛОС Ь 

rпі боробство nісля війни V. в я кому зн~ходиться в теперішній час, буде скла

дати тему ок-рнмого нарису . 

В стані евро~е~ського хліборобетна треба розрі жняти два пері о ди: 

становище ·~!ого до з'яn.ленРя па-ро!'Іого транспорту й становище , в якому воно 

оnинилось після з ' явл~ння паравого транспорту. Заведення ларового транспор

ту викликало в ев~опейському хліборобстві глибоку кризу , яка при8ела до nов

ної його nеребудови. Вплив паравого транспорту починає позначатис ь на евро

nсйському хлібn~обстві приблизно з nолоFини ХІХ віку. 

До за~сдення порового транспорту еnропейське хліборобство розвива
лось при т:'ІЯ вності з "Оо стаючого nопиту на хліборобські продукти в з в' язку з 
загпльним зростом нАселення й ~ри умовах майже nовного вичерпання запасів 
вільних земель . При лі дсутнесті зручних і деmе вих засобі в для пере вuзу хлі 
боробських проду1щі в Іtо·.-·на країна мусіла дбати про задоволення своїх nотреб 
nродуктами власного хліDоробс ьного господарства. Хліборобство евроnе~ських 
країн мало передовсім зерноЕи~ характер і розви валось nри умові nостійного 
зросту хлібних цін, який був рr:зультатом збільшення поnиту nри вичероанні 
зап~сів ві льних земель . 

, Ціни rоловного хліба - nmениці - на nротязі дев'ятнадцятого віку 

дають такий образ /див. таблицю на слідуючіМ сторінці/ . 
Перша половина цієї таблиці вкRзує , що на nротязі першої половини 

ХІХ віку хлібні ціни йшли вrору . В зв ' яз ку з цю4 високим рівнем хлібних цін 
Англія на nочатку ХІх віку сама ниробляла всю потрібну для СІІого сnо~иваиня 

nшеницю : пересічни~ річний довіз nшениці до Англі ї в період І60І-ІО р . р . 
складnв лише 0,3 міл . ква.рт; ще в п ' ятдЕl~я:тих роках ХІХ віку Англія nродук8-
вала сама 3/4 пот'9ібної для неї пшениці 1 тоді як в кінці Х ІХ віку вона n ,~ ...... s ... 'i..,........._ 

~~ 
g ,,. 
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возила більше '?./'? вс1є1 споживаної r:п;тР,РИЦі, а власна Г'!JодуІщія г.оFР::>ИІЧ1лn 
менше ніЕ ІІЗ пстр<:би . ·. НімРччині н~ гротязі ціло:· пe"jmo1 пологини ХІХ в. 
БИБі3 ХЛібі Е Jli=;_)ЄBv:щyD::lFI ЦО f:із . 

Розnиток пароного тuансnорту витво~и? мо~ливість привозу дешевого 
~лібу з тих ~"j~їн, яRі иали ще запаси ві~ьних земель - спочатку зі Сходу 
Евроnи, пі :"І ніrпР. з-з'1 океану. Де ше ви~ приr.озни~ хліб н.".. зg,:tідньо-Р r.ропе~сь
ких рин~ах етаn конкуру~ати з дорогІт Н'1ціональним хлібом. НаслідFи цієі 

конкуренц11, .. і nриг.е.rщ до рr>конструІщі і західньо-европе~сьІсого хлібороб

ства.в другі~ половині ХІХ nіну, по окр9мих країнах рі~няться між собою о 

зв'яз!(:у з тю~ станоnищеt.':, яке заняла в цitt справі державна влада . В Англії 
владн стала Hrt ШЛЯХ ЗНИ:І":РННЯ мита HfJ Х1іб, а l\ ІН4) році nepet'rm.тra ДО систе
ми віль"ої торговлі; т"lн:им чином хліборобсrгро було зr-tлиmено на сво]' в.11асні 

сили ~ через те n~ryenopo~, я~и~ відбувся в англіаському хшібороастві,має 

наft6ільш радикqльри~ ~а~акте, . В Німеччині, ~ранції Мінших державах держав 
на ~лада в період, коли хлібні ціни виявили тенденцію до ~ни~енна,nnиnшла 

нn допомогу н1ціональному хліборобстЕ~ ~ляхом завАдення мита на пnивозний 
хліб. '1ерез тr: '-fаслі '!КИ з ниженнл хлі t них цін цля х.лі боробства цих країн не 

були такими катастрофічними, як в АнгліУ, і перРбу~ов~ хліборобства в цих 

Іtраїнах, хоч і пішлп. вонr~ Р. тому самому наnрямі, не набрал:1. такого радикаль 

ного характеnу, як в цій ост~~ній . 

Наnрям пере~уцоРи зех~дньо-европейського хліборооrтва , якn віцбулас 
у др,угій поло~ині дР.в'ятнадцятого віку, полягає пе!Jедовсім у зменm·J~:ні за

сівної площі nід зерновими хлібами й заміні ЗРрноnих хлібів культура~и nро
дуктів, на ЯІНІХ зниження цін відбилось в менmіt\ мірі. Цими ~ульту!)nми були 

культури, які rтостР.чали продукти д.лн потреб ско·таrуства, !1родуl<Ти. городниЦ
тва, садівництва, а тако~ певні т~хнічні рос~ини. Розвиток rтромисловости ~ 

міського жи~тя в другій половині ХІХ віку витворив в ~ахідні~ Гвропі зріст 

поnиту н~ такі сільсь~о-госгодарські продукти, на які раніше це~ nопит був 

незначниР /м'ясо, молочні продукти, птиця , яйця, ~~укти, цукор, спирт і т. 
д./. ::tросла от~е з:tсівна площ~ під культурами, які були потрібні для годів
лі хуцоби, nід технічними рослинами, гід го~о1ин~ми ~ садовими рослипами 

коштом зменшенця культу~ зерноFих. Е Англії nосівна площа під пшеницею в 
I8<j0 році виносила І . бІ5 тис. ГР!{Т. , а в ННО році вона впала до 7:51 тисяч 
гект. Зернові хліба в ІВ?З-75 році займали 5?,!% всієУ рільноУ площі, nри 
чому на овес - кормову культуру зв'язану з скотпрством - припадало 14,6~ 

ТJі~ьноі площі; в ІdІІ-1З році на зернові хліби припадало вже 48,6% рільної 
площі, при чому на овес - 20,J~. Рівначясно з ЗМРчш·няам засівноУ плоші під 
зерноRими хлі.· "\МИ R період з І8?3-75 portiв до !•ІІІ-ІЗ років зросла площа 

зайнят:з тrаuтоr:лею tt кармоРими сіІТЮlМИ травами; збі.ІІьшилSlсь глоща під плодо
вими С"дами, ягодними плянтаціями, !"остійними луками 1.1 па.совиськами. Що змі 
11а розподілу ~ультур в АнгліУ НР була ч~слідком з~н~гаду хліборобстяв під 

вnлиRом заок· внеької ІtонRуреІЩії доРодить то~ t"·ш~т, шо на протязі цього пе
ріоду загальні розміри сільсько-господарськоУ nлощі, яFа nеребуває в екс

nлуатації, не тільки не зменши.ІІись, R-ле виросли) навпаки, та nлоща, яка бу

ла під паром, в І87З-?5 p . D. є мt:>нmою, ніж площа ! <.НІ-ІЗ роІ<ів, ~о свідчить 

про nерехід до більш інтАнсивноr системи госгодарки. nопібного 'оду тенден

ції, правда НР такі яскраві,з протекціоністичною по1ітикою пля зернових кул 
тур ми бачимо в Німеччині й 'і?раІЩії . В Німеччині з !8?13 по 19ІЗ роки зрос
тає площq зАсівів під вівсом, корнеnлодами, в першу ЧРргу, карто~.І'ІРЮ ~ цук

роlІm~ буряком; збільшується культура коnмових траР; розміри засівів пшени

ці з І900 року починають падати; коли Німеччина,єдина з европейських держав, 

збільшує в кінці ХІХ віRу засівну площу під жи'І'ом, то це є рез,>•льтатом не 
ненормального ходу еволгці1.хлі6оробських відносин, але лише нА.слідком пев
ноУ урядової nолітики - випл~~и в з~хованій Формі продуцентам жита урядових 

субсидій. Ті самі процеси, яУі характеристичні для НімАччини, ми спостері 
гаємо в розвитку фuанцузького хоіборобства . Так само змеf~уєт~сл тут засів

на плоша під зерновими культурами: ~ 1882 році воFа складала бО,З% цілої 
ріллі ,а в І9І :. · рg.ці· сnала . .цо .58, 7%зроr.тає площа корнеплоді в і кормових трав 
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Подібний xnpai<'""P.p має ево.пюція хлібо-ра.бс.т.в.е. і по інших західньо - европей
ських д~ржавах. В другій nоловині ХІХ. віку у всіх евролейських державах 

за винятком держав ni вденно - східної Fвт'опи /Угорщина, Румунія, Сербія, 
Болгарія/, засівна nлоща nід nшеницею має стаціонарний характер, або вияв
ляє тенденції до зменшення. Скотарсько - торговельний наnрям, якого набра

ло західньо - r.nроnРйське хліборобство в другій половині ХІХ. віку йде 
поруч з .zнrneк.o nосунутою і яскраЕо висловленсю tloгo інтенсифікаціr.!'; відбу

вається n~рехід до nоліnшених більш інтенсивних систем хліборобства, уро

жайність окремих хлібів підноситься, відсувається в широкому м:аштабі nрис
тссовання до сільське - госnодарської nродукції удосконаленого знаряддя 
і сільсько - госnодарс~ких ~ашин, поширюється вживання штучних угноєнь. 
В сільське - господарські підприємства вкладається, в зв'язку з переве
денням no.тrinmPHHя, великі капітали ; коли зважити , що висота земельної рен

ти в Західнj~ Гвроnі є значною і що земельна рента так само впливає на со

бівартість хліборобських продуктів, м:усима прийти до висновку, що собівар

тіств тих сільсьІ<о - госnодарських продуктіn, які nостачає інтенсифіковане 
західньо - евроnейсьІ<е хліборобство , не мож"' не стояти високо . 

П~вний виняток в Західній Европі силадає хіба хлібороб~~ео піF.~ен

но - східнього r.ута }'вропи. Угорщина, Румунія, Болгарія, nочасти Сербія 
базувала своє хліr)оробство на використанні своїх багатих урожайних rрунтів 

і низьких Jtomтax виробництва, з в' язаних з низьким ку.ІJьтурним pJ внем і ма
лим рівнем потреб місцевого робітника і селянина. Там розвивалось зерно

ве господарствп і Угорщина і Р~~унія були найбільш nоважнmди в Західній 

Fвponi f>Ксnортерани пшени~і. 

Треба мати на увазі, ще змальована нами еnол~ція західньо- евро

пейського хлібороб~тва відбувалась в умовах nостуnаючої індустріялізації 

Західньої ~вропи, зросту міськJго населення і зменшення сільська - госnо

~арської людности - отже при умовах зросту поnиту на всі сільська - гос

подарські nродукти, в тому числі і в першу чергу на зернові. Оскільки зер

нова продукція західньо - європейських держав лишилась стаціонарною, а 

то й зменшувалась, nотреба західньо - європейських держав в привозному 

хлібі зростала дуже інтенсивно. Коли ми візьмемс ситуацію за останній 
передвоєнний І9І:_:1/І4 рік nc головному хлібу - пшениці - то сконстатуємо , 
що серед е вропейських держав лише Р~Аунія 1 Угорщина і Болгарія мала пе

ревагу ексnорту пшениці над її імпортом . Найбільший дефіцит по пшениці 
/перевагу . іJ.І;tорту над експортом/ мали так і держави: 

Анrлія з Ірляндією 50 . З8З тис. подв. цент . 

Німеччина 20.ЗЬЗ 11 '' 11 

ФранціІі І4.8Зб 11 11 11 

Італія ІЗ. ?83 11 11 11 

Бельrія І2 . 8?9 11 11 11 

Австрія rj. 430 11 11 11 

Пmенични« дефіцит інших держав ви~~овлювався в нижчих цифрах в зв'язку 
з меншоr кількістЕ населення в них , або з тим, що в них населення сnсжи

вало, окрім nmеничого,також і житній хліб. В кожному разі всі західньо 

европейські держави мали дефіцит головних зернових хлібів, не зваzаючи 

на високий рівень розвитку свого хліборобства. 

Хлібні дефіцити Західньої Европи, яка в силу 

цьсго є найбільшим і найважнітим хлібним ринкоr1. св іту, понриваються хлі
боробством Ісоаїн но вої кольонізації - Пів нічною та Південною Америною 
і Австралією - а також і тих хліборобських величезних веме.льзиж nросторів 
на Сході Европи і Азії, які обсднуnались в довоєнний час вРосійсьній ім
nерії. Умови хліборобства тут і там є між coбoJD ці,ТJком відмінні ; так само 
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кардинально різняться вони в ід умов хліборобства в Західній Европі . Розг

ллду стану хліборобства в країнах нової кольонізації і в колишній Російсь
кій Імnерії ми nрисвлтv~о два окремих нариси. 

Роз виток хліборобства в країнах но всї ко.ТІьонізаці ї нерозривно з в' я 
заний з заведенням паравого трансnорту. Розвиток західньо - европейського 

хліборобства базувався на задоволенні все зростаючих пr.треб внутрішнього 

ринку, який творили міста і велика кількіс~ь нехліборобського населення. 

В країнах нової кольонізаціУ, спеціяльно в той період, ~оли засівна площа 
т~А почала інтенсивно зростати - в другій половині ХІХ . віку - ширший 

внутрішній ринок був відсутній цілком . ·Більш місткий внутрішніfіі ринок ст
ворився з країн нової кольонізації лиш в останні десятиліття ХІХ . віку 

в східній ч~стині Північно - Американських Сполучених Штатів . Таким чином, 
хлібаnабство країн нової кольонізації ро~~ивалось в neumv чергу на осневі 
зовнішнього ринку . Канада виво3ить 53% свого врожаю, Арrентіна вивозить так 
сако - 53 , 3%, Ав~тuаліл - 39,4~. 

При цих утовах розвиток хліборобства в Іtраїнах нов~ї кольонізації став 

можливим тільки тоді, .коли napo вий транспорт роз в' язав ті завдання, які 
стояли для поборення тих величезних простсрів, що відділяли райони продук

ції збіжжя в країнах нової кольонізаці ї від споживчих районів Західньої 

Fвропи . А щоб уявити складніс~ь тих завдань, які мусіли бути полагоджені, 

навР.цемо такі дані : віддалення від г~лсвних західньо - европеfііських пор
т ів до північно - східніх nорт1в Північної Америки складає коло 3200 міль, 
до портів Арrентіни коло 6200 міль, до портів Австралії !2000 міль. А це~т
ри збіжжевої продукції в Сполучених іІІтатах віддалені від nортів на 2000 
і більше кілом . , а в Канаді на ЗООО і більше кілом . · . 

. Базуючись на задоосленні потреб зовніmньоrо ринку, хліборобствс 
кра~н нової кольоніз~ції мало до свого роЗпордяження дуже значні запаси 
Більних земель - те, чого захілньо - еврогеИському хліборобству в країнах 

старої Іtольо.нізації бракувало майже цілкоІl. ~апаси вільних земель, особ-· 

ливо значні на початках йоГ) інтенсивно~о розвитку, не вичерпані ще й до 

сього часу. Коли в зв'язку зьзбільшРнням населення запаси вільних земель 
в Сполучених Штатах існують тепРр вже в досить обмежених розмірах, запаси 

їх по других країнах нової КО.'rьонізації лишаються ще в значних розмірах . 

Обчислюють, що в Канаді сільська - госппдарська і засівна nлоща могла uи 

біти збіJtьшена в З - 4 рази, як би того вимагали потреби европейського 
ринку; що в Арrентіні с можливим збільшення засівної площі під пшеницею 

вдв ічі nроти те~еріmньої, що існують можливості збільшення засівної ~ло
щі в Австраліїх; і Новій Зеландії. 

Маючи до свого розпоряд~ення запас вільних земель хліборобство в 

країнах нової к~льонізації мало можливості інтАнсивного і швидкого поши

рення своєї засівної nлощі в розиірах цілком неможливих для евроnейськс-

гс хліборобства. НижченаведРна таблиця дає відомости npo зріст засівної 
площі під пmеницеL ~ країнах нової кольонізації за період І870 - І910 років: 

Розмі~и засівної площі під пmеницеF Е тисячах гект . ----- ---------------------------------------------
~~-~-~~~~~~--------~--!~ZQ ________ !~~Q ________ !~~2-------~~Q2 ______ !2!Q ___ _ 
Сполучені Штати ?б~б 

Канада ))t) 

Арrентіна ~·з 

Австралія 26б 

15372 
958 

446 

14603 
ІОІJЗ І 
8І5хх 

1005 

І7І96 

І7ІІ 

3250 
14ЗІ 

І8487 
3587 
5837 
2273 

х/Можливості поширення засівної площі в Австралії обмежуються не браком 
вільних земель, а засушливістю підсоння. 

хх.{888. рік. 
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·. ~і цифри стану~~ ще більш яскравими, коли пригадаєм~, що в цей 

ПРріод в з~хідній Евроnі площа засівів під пшеницею, за винятксм Угорщи

ни, Румунії, Болгарії і Сербіі, зменшилася . 

Ьазуючись на використанні нових щой:!f' введених в сільська - гос
nод~рєький оборот.земель, хліборобство країн нової кольонізації має екс
тенсивний характер. Екстенсивність хліборобства країн нової кольонізації 
характеризується бага~ьома ознаками. Сільська - господарська площа вико

ристовується в обмежених р~змірах. Навіть в Сnолучених Штатах, де, як 

nобачимо нижче, хлібсробствr в східній частині краЕ вже переходить до 

більш інтенсивних форм, в І<1ІО.році сільська - господарсБка площа під 
фермами складала 8'~9 міл . акрів, а з них оброблених лише 479 міл. ак

рів . Склад культур дуже одманітний , при виразній перевазі культур зерно

вих. Урожайність окремих хлібів є нижчою, ніж в Західній Европі. Так, 
наприклад, середній збір пшениці з одного гектару виносив в Сполучених 

Штатах 9,4 подв. цент., в Канаді - ІО , О, в Арrентіні - б,І, в Австралії 

9,2; в той же час середнjй збір пшениці з одного гекта~у в !9!0 році 
в Німеччині був !9,9 подв. ·.ент . , в Анrлії- 20,5, в Франції - !0,5, 
а в Данії навіть - З6,7. Угносння зе~лі поширено ду~е слабе або не іс

нує зо вс ім. Ця стr:.уктура хліборобства для тих умов, як і визначають роз 
виток хліборобства в країнах нової кольонізації, є найбільш відп! відноr. 

Зерновий напрям хліборобства є нормальним, оскільки хліберебство працrє 
для зовнішнього ринку; зернові продукти уяв."!яrтr то вар найбільш присто

сований до далекого перевозу, на який існує масовий попит. А при великих 

запасах вільюtх з!:'мель є так саме нормальним здобувати більш і збори хлі

бів шлqхом екс~~ нсивного поширення засівної площі, ніж піднесенням уро

жайности т~х земгль, яr.і вже перебувають в експлуатації; це дає еконо

мію на вкладаннк капіталу і праці. 

~Рре хід де більш інт~нсивних форм сільського господарства спос

терігаємо лv.··· в східній і nівдРНН" - cxj дні й час'l!ині Сполучених Штатів . 

В зв'язку з зростом населення і зросттм промисловости в цьому районі , ут
ворився місткий внутрішній ринок на продукти сільського госnодарс.тва. Че
рез те на півніЧН) - східньому побережжі Атлантійського океану розвинулось 

інтенсИJ~не сільське госnодарствс з mироl(ИМ виробом продуктів скотарєтва . 
В південно - східніх держава розвинулись nромислові культури nідзвrрот

никового типу, мі • якими головну рол~ грає бавовняник. 

Пр:v. : Р:r.атенсивному характері хліборобства країн нової кольсніаації, 
воно, nроте, характеризується nрикметож, яку ми звикли уважати ознакою 

інтенсивного господарства. Це - широке nристосовання сільське - госnодар
ких машин з ~ирокою замінок сили тварин силох м6ханічних рушіїв. Машини 

пристосовуються на всіх стуnенях хліборобського виробництва. ~оширення 

машин є наслід:r.ом браку робочих рук; тільки за допомогою машин існує мож

ливість при незначній гущавині населення в країнах нової кольонізації 
оnанувати ті великі nлощі землі, які завед~но до сільсько - гссnодарської 
експлуатації. 

Ві~мінним від західньо - европРйськсго є також тип сільська - гос
nодарського підприємс тва в країнах нової кольонізації . Пересічним типом 

сільське - господарського nідnриємства в країнах нової кольонізац11 є 
фарма великих і середніх розмірів, при чому вся земля об'єднана в одній 
ділянці . С~"редні розміри фарми в Сnплучених Штатах коло !50 акрів /бО гек./ 
jередні розміри фарм ~ростають в напрямі на захід; таким чином в районах 
найменш інтенсинного господарства Далекого Заходу зустрічаємо найбільші 
~рми. Більшість американських фармІЗрів є власниками своїх фАрм. РС'вмі-
ри фа.рм: ~ Канаді ще більші, ніж в Сnолучених Штатах; вони маrть !ОО - 200 
акрів /40- ЗО гект./, nри чому в західніх nровінціях Канади так сам~, як 
і в Сnолучених Штатах, середній розмір фарми збільшується. Так само, як 
і в Сnолучених Штатах, більшість канадійських фармерів мають св~ї землі 
на праві власности. Інакше є справа в Арrентіні. Земля там в більшості 
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знахС'диться в руках ве.:ю~их земельних власнижів, які віддають її фармерам 

в аренду . Чере3 те тут відсоток орендованих, а НР власних фарм, є дуже 

високий. Розм.ір окремих фірм є дуже зна.цний . Згідно з ПРредвоєнними дани·
ними сРрРдній розмір земельного володіння в Арrентіні 500 гект . - в де

в'ять разів більше ніж в Сполучених Штатах.і І\анаді. Для Австралії наі

бі.:тьш типовою хліборобською ~рмою є сtв.рма розмірами 40 - 200 гект . Та
кv~ чином, розміри зР.мельного забезпечення, яке має хлібороб в країнах 

нової ксльонізац11 не може навіть йти до порівняння з тим забезпеченням 

земле~, яке має хлібnроб в европп~сь~их країнах . 

Хліборобст Jо країн новсї кольонізації, побудоване на тих основах , 

що їх ми змалювали вище, використовуючи заnаси земель, ще~~ н~·були· Ехлі 

боробській ексnлуатації, собівартість своєї nродукції мало значно нижчу, 

ніж хліборобс~во західньо - Р.Вроnе~ських країн. Не зважаючи на ксшши пере 

nозу заокеанського хліба на далекі европейські ринки, які лягал1. на його 

ціну, не зважаюч и на митні бар'єри, що ними пробувала більшість держав 

відгородитись, заокеанський хліб привів до зниження авропейських хлібних 

цін і викликав переворот в еврсnейському хліборобств~ . ЛИШР в останні пе

редвоєнF. і роки в зв'язку з стабилізацією хлібнаге експорту до Еnропи зі 

Сполучених Штатів, яка бу,"а результатом збільшення внутрішньогс попиту 
в цій країні, між евроnейськ •1М і зао кеанськюл хліборобством встановилась 

певна рі І новага і евроnейське хліборобство знайшло~ здавалось, можливесті 
розвитку, при яких заокеанська конкуренція йому не загрожувала. Але под і ї, 

щn прийшли в зв'язку з світовек війною, цю рівновагу порушили і створили 

в сьітовому хліборобстві нову коньюнктуру. Про це буде мова в окрем~му 

нарисі. 

Говорячи про заокеанську конкуренцію для европейськогn хліборобст 

ва, ми проминули одну країну, яка відограє на европе~ському , головно анr

лійському ринку певну ролЕ. Цієк країноЕ є Брітанська Індія , яка займала 

перед війною серед експортерів пшениці шосте місце. Роля цієї країни, як 
ексnорт~ра є і буде підрядно~. Можливостей розширення засівної площі 

при ду~е густему заселенні країни і використанні всіх вільних земель тут 

не існує , а необхідність задоволення місцевих споживчих потреб мусить при 

вести до все цалі йдучого обмеження індійського експорту . Той експорт 

хлі6ів, який є, базується rоловним чином на дуже низькому рівні задово
лення потреб місцевого населення . 
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Л е 'к ц і я о д и н а д u я т а. 

ОКРЕМІ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОдАРСТВА. 

Х л і б о р о б с т в о /далі/. 

o!~-~~!~~F~~~!!~-~~ 
!!;и:~E!!_~~l~~~!~_21gP. Ті велич~зні території, які раніше налеzали до 
Російської iunepiї, а нині входять до складу СССР, щодо умов розвитку хлі
боробства займають особливе кесце. В складі їх є райони, які мусять бути 
віnнР.сені до країн старої хліборобсьRої колонізації; nоруч з тш.а в uежах 
СССР знах~дяться великі простори, хліборобська кольонізація яких відбулась 
на nротязі останніх десятиліть і господарське опанування яких.ще ке є за
кінченим і до цього часу. З другого боку, є велика різниця в тих умовах, в 
яких відбувається кольо~ізація нових районів аа окnаном і в uежах СССР. За 
окР.аноu при кольо нізації нових просторів творяться господарства середніх 

розиірів, яtti досить забезnечені капіталом і через те мають можливість ко
растуватись мо~ерним сільськ о-госnо~арським знаряддям. На просторах СССР 

Іольояізацін нових просторі~ відбувалась головним чином творенням селянсь
ких господарств, З ~"МЄ.ТJ_!,Нfl ПJ1оща яких з нач но oy.JJa нижча ніж у фермерських 
rосnоцарствах за окn аном і які до того були дуже слабо забезnечені каnіта

лок. Коли кольонізація нових nросторів за океаном є прикладом кольоFізацій
ної ·діяльности баr~тих країн, кольонізація в межах СССР є прикладок кольо
нізаційної діяльности біано ї країни. 

Території, що знаходяться в межах СССР, виво3ом своїх хліборобських 
nродуктів були пос тавле ні в тісніrnи~ зв'язокз зо вні~н1и ринком nриблизно ко

по nоло вини ХІХ століття. Виняток серед них є лише Україна, хлібароство я
ко ї ~ає з зовнішнім ринком дуае давній зв'яз ок. Початок більш інтенсивних 

ав•язків територій СССР зо світовим ринком привів до зросту в межах СССР 
аnсівної nлощі, який зnсчатку відбувався шляхqм використання .нових аємель 

у nолудНР Бо-східній частині Евро"ейської Россії, а пізніше шляхом кольоні
зації просторів Сибіру, Стеnового Краю й ДалР.кого Сходу. з~сівна площа в 
uezax СССР з ? 5. 749 тис. дес. в !901-5 ро!1ах зросла в ННЗ році 40 88.043 
fИс.дес. При цьому в Евроnейській частині СССР засівна площа зросла з 64.756 
тис • .пес. до 70 .0 88 тис.дес.; цей зріст відб~·nався голов}Jим чино'' коштом Виж
иьо-Волзького району /зріст за цей nеріод 22~ І:й Степовоr України/аріст 
14~ І. При nо вільному порі ВНІ)ЮЧИ а рості засівної площі в :.н·жах европейськоr 
частини СССР,зріст її в азіятській частині йшов дуае інтенсивно: а !0.933 
тис.дес. в !901-5 році вона виросла до !7.955, давши приріст аа цей час на 
6~. 

КольоРізаційні можл~вості n межах СССР, як ад~ється, досить значні. 
хоч докладного обслідування всіх припатних для хліборобської кольонізації 
аемель в азіятській частині СССР не пер~ ~едено, а tcHYJ)Чi щoJto цьоrо ··окремt 
nідрахунки міz собою дуже різняться. Проте не підляrає сумніву, що ті uоа
пизості, які таи існу2али , були використані іs-за б1дности країни лише в 
~а~ обмеженому розмірі. Збільшення засіеної площі ~ кольонізація нових про
сторів нос~ли в значні~ мі!>і стихійний характер і первводились селянами, 
RKi 1 nричини гострого arpapнoro перенаселР.ння в ра~онах старої кольоніsа
ціr, йшли на нові землі, н~ маючи ані потрібних каnіталів, ані необхідних 
анань для ведеюrя госпоаарства в нових районах. Розвиток хліборрбс'І'ва в но
вих ра~онах гальмувався відсутнісТІ) шляхів - як rрунтових, так і валіаничих 
- які б уможли вили перевіз збіаая .по світових ринків. В резупьтаті всіх цих 

обставин хліборобство на території СССР стояло на ниаькому рівні розвитку. • 
В ~айонах староr кольо~ізації, де економічні обставини вже викликали яеоб
хі.qн~~т~ .. перехоцу ,tto більш інтенсивних форм госnодарства, цей nерехід від
б,уванся г велиюооr труднощаки й nер~;tбоями. В раnонах ново\' кольоиізаціі хлі-
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Ооробсь!tе госnода.рюво.инл носило nримітивниИ хижацьки11 характер. Тернторії 
1 

щь входять теnер до сл~дау СССР, дuють максю~альні цифри для то~ земельної 
площі 1 яF.а знаходиться nід зерновими культурами; отже хліборобство uає най
більш яскраво виявлений зерновий характер; в евроnейській частині СССР на 

зеuнові кул.,тури nрипадало 90, 4·~, а в азіятській - 93, З% цілої ріллі, '!О~ і 
як у. заокеанських І<РЕ1їна:r ноuої::иtільснrів~.ці:ї максІШальний відсоток для зер

нових культур ·виносить у Сполучених Штатах лиmе . б5 1 І%. Урожайність окремих 
хлібів у СССР в поріnняяні з іншими країнами стояла дуае низько; так nе~е
січни~ урожай пmениці, що по евроnейській частині СССР в 1910 ~оці з І reк-

. тn.pst виносив 7,5 nоztв.цент.,- був нижчий, аніж урожай Сnолуче~х Штатів 
/У,4/ і Нанади /ІО,О/, не кажучи вже про европе~ські краrни. Коли •r- цих 

~:ов розміри ексnорту збі~~я з тервторіf СССР перед війною аростали, то це в 
першу черrу є результатом лише еастесивноrо nоширення засівної плоші. Слід 

nроте означити, що в зв'язку 3 то» великою роллю, яку відоrравало з nролух
ції збіжжя на територіях СССР ~рібне селянське госnодарство nро~овольчоrо 

тиnу, ЧР..стина yposal', яrса вивозилась на зовнішіІій ринок, не була ІJ,yze знач
ною: ексuорт пшениці виносив коло 20% урожаю; жита з~. вівса З% й ячмен» З5~ 
/nередовсім українсь~ий продукт/. Та й та кількість збіжжя, яка вивоаилась, 
йшла на ринок у зо.значених :розмірах в значній мірі завдяки дуже ниаькШl ио'D
м~м сnоzиванин хліба місцевою людністю. Очевидно, що в окремих частинах ссёр 
D зв'язку 3 ріанорі~ніст~ nриродних і rосподарських умов у стані хлібороб
ства існУ»ТЬ nевні відміни; це, в першу чергу, торкається Укра~ни. 

Як загальний висРовок стану хліборобства на територіях СССР. треба 
nідкреслити, що та роля, л~у ві~огр~!али ці територіі u с~ітовому обороті 
хліборобських nродуктів, була значно меншою, ніж належnпо в зв'язку з nри
родними їх можливостями. 

Х л і б н а т о р г о в л я. 

Організація хлібної 
--;о~ГОВЛІ:--------

--~------ Розглядаючи ~ови,D лких nеребуває хліборобство в краrнах 
старо~ й нової кольонізації, ми встановили, що в одних країнах є аначні лиш
ки хліба, а в друrих дуже ве.nиний поnит на ньоrо при невистарчВІІчій nродук
ціі хлібних · nродуктів в самих країнах. Ці аоставини сприяють роавитку широ
кого обміну хлібними продуктами в міжнародньому маmтабі. Міsнароnнл ж світо
ва торговля вимагає дуже ск .падного організаці йноrо апарату, тим бі.льпrе, що 
продукція хліба в окремих країнах знаходиться в руках величезного числа ви

робникіn, розкиданих по цілій країні, а іноді зн~чно віддалених один 011. од
ного. Отже хліб, зібраний з великої, часом, ториторіі, иусить бути сконцеи
тровл..ний в rолоеніших тррrовельних пунктnх. Зібраний окремими партіями хліб 
мусить бути nриведений до такоrо стану, який відповідав би вимоrам централь
них сnохивчих ринків; він мусить бути нааеzно очищений, з дрібних партій 
різносортного зерна мусять бути утворені великі парті~ односортноrс абіzzя . 
Далі, після очищення І сорту~ання, хліб мусить Оути переховRний до того ча
су, коли рівень цін на центральних ринках sкaze на існуванн~ ка ~ліб най
більш інтРнсиюного nопиту. Тоді ввликі · nартіt заrотовленоrо sбizzн ма~ть 
бути довезені на ринки збуту й там має віnбутись Іх npeдua. Коли аваzити, 
що в світовій торговлі обе~твєтьсн величвана кіль~ість хліб~их прод~кт1в, 
що ці nроду~ти раніше, ніz дістатись до рук споzивача, часте мусять бути 
переве8ені на віддаль декількох тисяч,а то« десятка тисяч.кілометрів, ста
не ясним, яка складна органіsація вимаrаеться для нормальноrо функціонував
ня хлібиоr торговлі. Для цього вю&аrається існування и~~Р.а~о о~rаиіаованоІ 
комунікаційної сітки.' Повинна існу~ати сітка rоловних, м~rістральuих заліа
ничих шляхів чenes які хліа можна б було яо~~рецжувати D rоnовніпrих торrо-' - . вельиих nунктах; сітка головних шляхів nовинна доповню~атись сіткою nід r8-
них шляхів і r:пунтових шляхіІІ, які б. 7.пеrmували 3осер~дження хліба на окре 
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ки~ станціях голов~ої маr іст9алі. В nунктах більшого скуnчення хліба мусять 

бути опеt!іяльні установи .длн г,ер~?~·;овуІ.ання , очищення й сортунання хліба -
елсl\атори. Оскіn::f.ки пе~е~і:о хліб~~ до головних спо1tивчих ринків переводить
ся морськими mляха~и, НР.обхіпно існування налеино nристосова~о r торrовель
~ої ~"ьоти , відпо~ідно уnорядкованих nортів. Цілий цей організаційний апа
рат н~ тільки мускть бути н~пеzно зорганізо nаниИ, але він мусить функціоцу
nати так, щоб ttoro nослуrи коmтувилt.f дP.meno,- iнt\кt:re накJНі.дНі виnп.тки пл:r:уть 

в~~кv~ тягарем на ціну хліоа й утруднять для ньо го моиливїсть конкур~нції 

на світових споzиuчих ринках. 

Не всі держ~ви , що ексnортують хліб, Зfідовольнлюч~ розв 'язали ці 
с~ладн1 організаційні ва~дання хлібної торrоDлі. Прикладом впалоrо Ух роз
в'яз~ння може сяуzити Пів~ічна Америка; н~томість хлібна торrовля ка тери

торіях, що нині увіходять до складJ СССР , була організована дуже примітив

но й нез~довольняюч~. 
Сnрави організації хліб~ої тоуго~лі в Північні~ Америці, в великій 

мірі ускааднялась тим , що голо~ні хліuоуодні райони а Сnолучених Штатах 1 
КаРоаді розміще~і r.либоко на :~онтиненті, досить далеко від мо~ських nортів. 
Віnп.:а..лення головних центрі~~ хлібної Гf.)оду:щі ї в Канаді - nроІІінці ї :Маніто
ба, Саскачеван 1 Альберта - від блиачих на cxoni експортних nортів є коло 
3.000-3.500 rc11u . В Сnолучених Шта't'ах головні nrзt:-ничні ря.~они віІІ.аалені ві~ 
nоуті~ на яких 2. 000- 3.000 клм. Сnрава доставки хліба no nортів у Спо~уче
них Штатах і Канапі розв'язана, з одного боку , завпики ен~рrійному залізни
чому будівництву, а з другего боку,- спеціяльно в Сnолучених Штатах, зав
мки доцільні~ 1сомбі нації трапсnорт:І хліба з плі з иицями 8 трансnортом його 
no внутрі~ніх водних mл~х~х. Ос обливо flАлику ролю відогра~т• перевози по 
систР.мі Великих Озер . Щопо .ц~шевости тугиспорту в Сnолуче них Штатах, то їі 
WQж~a і~струват~ тим фактом, що перевіз ~оіжzя n Сnолучених Штатах перед 
вВtПОJ) На Ві.ЦЦ3.Лf'ННЯ !.::>00 КЛ!.: . RОШТ.УВЗ.'В ДЛЯ nуд8. nmf НИЦі 7-10 KOn. -саме 
стіЛЬ!Ш, скі.л!->КИ коштунетто на Украrні nідмати хліб 8 близьких nриІ'Sереzних 
р.І\йонів. Не дорожче коmту"є пер(·Во8ити хяіб тaRoz і в Канаді. Щодо nерехо
м.ння , очищеqня t:t сортування збіжжя в Америці , то це nереводиться шляхом 
у.n<~.mтув~ння сист.,ми ~лР~Рторі в. Ел•'вn.тори в Сnолучених штатах існують двох 
родів: І/ л 1 н і я л ь н і е~еватори, які знахопяться в місцях nродукції 
х.nіба , головним чином, на з l'.лізничих станціях . Серед цих елеваторів є досить 
з нач Ре чv.сло коопера.тивРих . .Лініяльні е.ле fla.•ropи є R~" Dе.пиких розмірі в, їх 
завдання - ne рехо вувrJ.•rи збіжжя .ТІИШЕ' н11 .І·:ороткий час . Наперецодні війни чис
ло лініяль~их елеваторів цоходило цо !6 . 000. 2/ т е р м і н а. л ь н і еле
ватори оосередrені в голо вних пуикт~х торговлі хлібом, як ЧiRaro, Мінеаnо

ліс, JІ.улута, Сан-JІІІі:. Ух завдання- переховувати збіжжя довший час. Це є 
аеличеані будови, в яких можна вмістити сотки тисяч центн·r>ів. Всі операції 
зі збіzа.ІDІ, як роавантзzув.зРнл, звІls;ува'f'ня, чищенРя й сортувз.uня , в елева
торnх nереводиться за цопомоrо11 уцоскочал~них маиин. Ции досягається макси
мальна безеnечність nри n~реховуванні. На nочатку ХХ віку таких центральних 
епеватоnів у Сnо:rrучених Штатах було nонад 400 й вони могли одночасно вміс
тити ко~о третини всієї зібрана~ там nm~ниці. Так само зорганізована елева

тор~а сnрава в Канаді. Хоч там е~еваторна система nочала розвиватись nізні
ме, ніz у Сnолучених Шта't'ах, але системою місцевих /лініяльних/ е.певаторів 
Кn.нада ва.оезnечена навіть кр::\ще , ніж Сполуч'='ні Штати , nри чому особливо роз
винена в Канаді система коопР.'Т;)ативних елевато'І')ів. 

Значі ютя елеваторі в nоляrає в тому , що вони є rrублі ч~ими установа
ми, які s~нs .,в 'язані nриймати хлі б на переховування; nереданиfІ' до елевато
рів хліб зиеособлІІється - ~ласник його ма.є nрвво одержати з е.rrеватора не 
т~ С.І.Ш '' збіzzя, !'!;О І'Іін здав, але тarry caw..y к ілья ість тої самоr якости. На 

nерРданий до ~леватора хліб власник ~ого од~ржус сnецілльний документ /вар
рант/, в якому ЗR.:ншчено кількість і рід зLІо.ного до елеватору хліба . Тоді 
Іrродаz XJJiбa• пере!'о1щтьсп m.ляхом nростої пере1щчі 1.1а.рранту ; та.!tий сnосіб 
npoд3zy хліба має велику nерР.в~гу н nорівнянні 3 nродажем н~ nі4ставі араз
Хі в; в оста~ньому випадку можливі 3.ІІо вживання, міz тим nри nередачі ва.рран-
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ту ва якість і кількість хліб~ дає r~рантію публічн~ установа. Варран~и о
держуються на біржі• nри рuз RИТІ(у хліб!'Іого крР..циту влllсник варранту uоие 

пі.ц 3'•.ста:ву варранту одерzати nозичку в банку ~ не продавати хліба az .цо то

го ча.су, доки про.ца~ну ціну .цл.я сее5е він буде уважати невиrі.цноІІ. 

Щоб ц11 систему nеревести в zиття, само собою, є неоьхідними дві умо
ви: щоб була загsльно nри~нята клясифіиація збіжжя й щоб вільські rocnoдapi 
цієї кл.ясифікації додержувались, nереводячи засіви. В Північні~ Америці ці 

умови викону11ться; там встановлені nевні торговельні тиnи хл16ів, і фермери, 
сіючи хліб, тn~рдо доnержуються прийнятих сортів. За додержанням існуючоі 

клясифікації хліоів слідкує сnецілльний орган державної влади - хлібна ін
спекція. 

Останній етаn у хлібні~ торговлі це - nеревіз хліба в nортів країн

nродуцентів до ~ортів країн-консументів. Очевидно, що висота морських фра~
тів npv. nеревозі nівнічно-амери!tанського х.ІJіба. до !"ортів Ляманшу, центру 

сnоживчого ~вроnейського ра~ону, зв'.язанв з віддаленням до цих nортів. Ос

кільки це віддалення е менше ніz віцдап~нн.я від nівденно-американських і ав
стралійських nортів і більше, Ріж віддалення від черноморських nортів, то в 

nершому виnадку nевнічно-~хериианський хліб nоnадає в більш сnрия~ливе, а в 
npyгouy випадку в менш сприятливе nоЛожАння . Проте треба зазначити, що інші 
витрати, в в' яз~.ні з транr.портом вантажі в морськи• •ляхом /nna~a за наванта
жування, nортові збори, забезпечення і т.д./, перед війною в чорноморських 
nортах були вищі,иіа·nnівнічно-американських і це вело до того, що ниачі ви
датки урівноваsували біпьm n~сокий фр3ХТ з Північної Америки до nортів Ля

манту . 

Організація хлібної торговлі, с~еціяльно щодо забезnечення елева~о

рами, у двох других вАликих ексnортуючих країн - в Арrентінп й АвстрапіУ -
стоїть на нижчо!ІУ стуnені, ніж в Північній Америці, хоч уже й в цих країнах 
сnостерігаємо ряд осягнень в організації цієї сnрави . Але особливо незадо

воль~я~чоІІ була організація хлібної торговлі в колишні~ Російській Імг.ері~. 
На nерРШКоді розвитку хлібної торговлі с~ояло насамnеред неаадовольня11че аа

безnечення шляхами , особлиDо майже nовна відсутність nід'їздних шляхів і по
JtіТ'шених rрунтових доріг. Існуючі з~лізничі шляхи могли бути використані в 
ціп.ях nе:ревозу хлібних вантаgів зовсім неnовн(). в зв' язку з тою ~арифною nо
літикою, яка була в колишній Російській Імперії . Систем~ тарифів на n~pe~ia 
хліба,. що існу.вал~ доnший чаg J\ Восіі, ~ ,утрудняла, з nричини високих onлa'r, 
вивіз на закордонні ринки сибірського хліба ~ штучно з~енmувала кільRіс~ь 
хліба, що скеровува~сь чер~з чорноморські nорти. ЗRлізничі шляхи були не 
1%осить забезnечені рухо~ .. ::&м складом, а станції Fe мапи вистачаJ)чоr кількости 

nриміщ~нь для nереховування збіжжя. В зв ' .язку з цим, nід час сезону хлібних 
nере~озів на залізницях скуnчувапось багато невіцnравлених хлібних ваитвzів; 

часто хліб цілmtи тиzнями леz~в на станціях ni'I голим небо~, чекаючи черrи 
нn відnр1.1вку. 

Функції збирання дрібних nартій хліба nеребувала в руках вепикоrо 
числа дрібних nосередників, .які оnерували ~vze обмеzеним каnіталом і цілком 

н~ дбали за якість хліба, а інколи навмисно його засмічували. Звідси веяика 

засміченність хлібів, що вихоnили з колишньої Росії,а це nриволило ~o·'roro, 
що хліб , яки~ йшов звідти, на світових ринках розцін11вався в кілька відсо'r
ків нижче існуючого на дани~ момент рівня цін. Орrаніз~ція елеваторноr сис
теми в РосіУ була в nочатковій стадіf. ЛишР. в І9ІО році Росі«ський Иерsав
нuй банк розnочав виробляти nпян буnови елеваторної системи. Ппян цісr бу
до2и був викоRани~ пише частково. н~ І9ІЗ р . було механічно уря.цzених еле
ваторів на залівницлх ?5 з вмістимістІІ 27 міл.пудів, в nорт~х Іб 8 вмісти
міст» Іб,5 uіл . nуд. Ця кількість елеваторів nри 600 міл.пуд. nересічноrо 
щорічного ексnорту хлібn з імnерії була цілком кевистача:ючою. При цьому 
Україна й Кубань, які даnали 2/з ціпого ексnорту хлібів, були забеаnечені 
гірше, ніz інші р~йони, а в nляні будови елевато~ної систем· їх було від

сунене н~ другу й трет» черrу. Внутрішніх елеваторів на Україні не було ао

всім. З nортів nоріБНІ)»Че добре були забезnечені ~леваторв.ми лише Миколаїв, 
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Ноnоросійськ і Роста~. fлсватор , що був в Оц~сі) функціонував нез ацовольня

юЧІ? j iFmi чорюн.(ор:::ь!tо-азоnсьRі nорт-и є>rrепп.то~іn не м~пи ::"ІОвс ім. В зв'язку 
З НРЗРаЧНИМ J:H'311ИTROM €'ЛР.Dаторно]" СИСТР.МИ дуже НеЗJlДО БОЛЬНЛ))ЧР. була ПOCTS.D

Лeri>'.. r~ Рос ії cnpa.Da ХJІіб ного крРдиrrу. Вс і ці Нf!доладності в орrп~rіза.ції хліб

ної тоuговлі 13 ко.JІиmній Росії цут.tr:? ут!)уnняли становище Т:"І.моmнього г.родуцен

та Х.!Jіба й ослаоляли стано nv.щr> ~ого nepen з аокr->ансь!~ИМИ 1сон~урента.ІІИ . 

Райсни є-ксrrорту 
--го:Лоі3нйх-хЛПJ ін. 

----------------- Головними об' є1tта.ми хлібної торговлі, .RI( ми Fже вище за-
значали , є такі реди збіаF.л: nшениця, жито, ячмінь, кукурудза й овес. Серед

т-rі розміри ексnорту вс іх кр.з.'ін в 1 909-ІЗ роках дrtя цих році в збіжжя склада

ли такі числn: nmРНИЦЯ' 195 міл.nодв.цент.,хито 23 міл.rто.цв.цент.,ячмінь бІ 
міл .rrодв .цент ., овес ЗЗ міл.подв.цент., ~УКУ9Удзв 69 міл.nодв.цент., а no 
вс і х n 'яти хлібах - S 8I міл .nодв.цент. Розnоnіл екс порту по окремих крз~нах 
по n'яти головних хлібах і Р.г.олюція цього ро~поцілу в nередвоєнни~ час ма
лює тnка таблиця: 

Вивіз n'яти голоьних хліб і ь у ·u іцсстках. ---------------------------------------------
р о к и 

Рус-
с л 

А~р~н-
на P~r.1~-

вo.fi!"f-
р1я 

Сnо л~-
чен 

штати 

Німеч- 1яст- Кана-
чина ДЗ.Я ла. 

AsiтtJa-
НІ 

Інші 
f~t!-x/ 

І888-І892 Зб,І 3,2 ІІ, І 21,8 2)? 4)9 0,8 І,9 17' 9 

І 89~-І89'7 38, 0 6 , 8 !3, 2 24,3 !) 9 І,4 І, О О,? !2,7 

! 898 ... 1902 28,3 8 , 5 10,4 34,8 2,? І ,8 І,~ 0 ,9 !0,7 

І90З-І 907 З5,б Іб ,? 12,4 І4,6 з,з 4)! ~,І І.7 9,5 

НЮ8-І9І2 35, І !6,7 ІІ,8 !0,2 5 '·~ 3,3 3,2 2 ,7 11,3 

х/ голо ~н~ч чином цouoF.PHD Апсть;о-Уrоощин~ , Туреччина) А.лzір 1 Туніс. 

. 
В цій таолиці зв~r~~є ня с~ое ув~ rу велика роля в передвоєнному ек-

сnорті головних хлібів Росіnсьної :млерії. Не зnахаючи на несnриптл~sБRй 

стан с~ойо го хліборобетна ~ н~заповольняючу оргзмізацію с во~f хлібноr тор
гов.JІі., H~D. Яf(ИМИ ми вище спиня.лиеь, участь колиmньої Росі\: в світовому ек

сnорті хлібів була дуже значною. Завдяки значному російському вивозу ) Е~ро
nа, коли їі брати цілу, n зн~чній мірі з~б~зn~ченR своїм хлібом і аалеzн1сть 

її щ~до цього від заокеанських країн булв неяелика. Виrляд:: на моzлив1сть 

дан .Евроnи в цілому заховати nевну незалР.жність од заокеанських країн. nе
рР.д Dе.ІJикою nНіною видавались тим більше оnраn,д.з.ниии,що найбільший небезnеч
ний конкурент д.ля евроnейськог о хлі ооробства - Сnолучені Штати - nоволі в 
зв'язку з зросrrом LІРутр11!!нього ринку зменmум.в сnій хлібний ексnорт. 

Щодо о~rремих х.ліб і n, то райони іхнього ексnорту на nіnставі ~аних 

остf\ннього nередво є чного І'ІІЗ-!4 po!ty , уяvляли такий образ. ДЛя n m е н и-
ц і ексnортуючими країнами буJrи в EDponi: Російсьtш Імnерія /44 ,4 мі л. nодв. 
цент . / , Румунія /І2,4 міл.nодв.цент./, Угорщина /2,3 міл.nодв.цент./, Бол
rарі~ /З,2 міл.nодn.цРнт./. З заок~а.нських краІн n ексnорті пшениці відо
граІІали ро.лю: СnоТІуч~ні Шта.rrи /29,4 міл.nолв.цент./, Kaнa.zta /~1,2 міл.подв. 
цt>нт./, Арrентіна /9·, 7 мі л.nоnв.цРнт./, Австраліл /!4,4 мі.п.nо.,в.цРН'І'./, 
Ьрітанська Індія /8 ,І мі л.nодв.цент./ . Поза цими країнами, nменицл йmла на 
світовий :ринок в обмеж<>них розмірах ЩР. з Алжіру ~ Уруt4В8.7З, Проте, D.JІЯ уяв

лення ~ійсної nолі окuемих ексnоuтеuів nшениці тnеба мати на увазі не лише 
ексnорт пшениці в з~рні, але також ексnорт ПШР.НИ~НОЇ муки. Серед евроnейсь
ких ~ксnортерів пшР-ниці духе nоважну ролю мав експорт mnРничної муки в Уrор
щині , яка більші сть свого збіж:<1:я вивозилз. в обробленому виrля.ці /8,7 міл. : 
по.цв. цент./, наrrомість в інmих е вроnейсьrtих ексnортері в пшениці ексnорт nmе
нv.чиої м;;ки м:.>.D незначні розміри /Ро~ іл- !,5 мі.л.nодв.цент., Румунія- І, В 
~іл.nода~ц~нт. , Болгарія - 0.4 міл.nодв .цент./. Се~ед з аокеанс ьких кuаїн еж-
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спорт пшеничної муки грав ролю ~ Сnолучених Штатах /ІЗ,? міп.nоцв.цР.нт./ і 
в Канаді /5,З міл.nодв.цР.нт/, мениу- в Арrентіні /0,8 міл.nоав.цент./ 1 в 
Брітанські~ Індії /0,8 міл.nодв.цент./. Астрапія вивозила nшеницю лише в 
зерні. 

Другим сnоживчим хлібом є z и т о, обороти яким у світовій тoproв

.rrit ІJ.уже обwеsені. Головними експортераІlи zита бy.rra Німеччина /5,1 міJІ.ПО.ІІІІ. 
цент./, яка окрім '!'ого вивозила посить значну кількість zwrньo\' муки /З ,О 
мі.rr.подв.цент./; значну кількість zита в зР.рні вивозила Росія /5,0 міл.nодв. 
цент./; натомість вивіз zитньої· муки з Росії був невеликий /І,о мі.rr.подв •• еиr 
З інших ев~оnейських . Rраїн вивозили zито - Угорщина /2,4 міл.лодв.цент •. · в ее 
ні й І,О мі.rr.по~в.цент. r. муці/, Румунія /лише в ЗРрНі 0,5 міл.подв.цент./ і 
Болгарія jо,,з міл.nоп:в.цент. r. зерні/. З за.о !t"анських країн . ~ жито виво
зилось у дуже обмежених розмірах із Сnолучених Штатів /0,5 міл.подв.цен'І'./ 
і Арrентіни /О,І міл.nодв.цР.нт.J. Таким чином, zито треба вважати майже ви
ключно євроnейським хлібом. 

Щодо районів постачання двох головних споzиnчих хлібів, 'І'О ми ба

чиuа, що в nостачанні пmениці віцограв~ли в~ли~у ролю як к~аїни заокеанські, 
так і країни полохені на південному Сході Евроnи. Коли мати на увазі, що ек
сnорт лщениці е колишньої Рос і ї голо вним чином с!сладався з РИспорту України, 

Дону й Кубані, ми будемо мати в Евроnі район, яки~ охоnлює Угорщину, Руму

нію, Болгарію, ціле північне побереzвя Чорного моря az по Кавказ; цей район 
і був основним доставником пшениці для Західньої Европи. Конкуренція заоке

анських к~аїн з евролейським хліборобством б~ла nередовсім конкуреkціею а 

цим районом, . з кра'і нами Чорноморського басейну. З тиж цифр, що ІІИ наводили 
вищ~ длл n'~ти головних хлібів, можна бачити, що в часи передвоєнні ці кра

rни своє ~начіння на світовому ~инку успішно захо&ували. Шодо я ч м е н z,~o 

голоDниu Р-Кспортером його буаа Російська Імnерія, властиво Україна /43,4 
міл.nодn.ЦРНТ./. Всі інші країни як n Европі, так і зR океаном експортува~и 
цей хліб в обмеженій кількості; серед них були Угорщина /З О міл.nодв.цент./, 
Румунія / 4,! міТІ.nОІJ.D,цент./, Волгарія / 0 ,4 міл.nодв.цент./, Канада /2,6 
міл.nодв.цr>РТ./, Сполучені Штати /І,? міл.nоцв.цент./, Арrвнтіна /0,2 міл. 
поцв.цент./. Серед ексnортРрів а і в с а більшу ролю відоrравали Росія 
/5,З uіл.nод~.цент./, Німе~чина /З,8 мі л.nод в .цент./, Румунія /2,6 м1л.по4В. 
цент./, КанаІJ.а /5,8 міл.подв.цент./ і Арrентіна /3,5 міл.nо4в.цент.j. Для 
к у к у р у д з и в nередвоєнний час найбільшим експортером була Арrен'І'і
на /35,4 міл.nодn.цент./; в Евроnі найбільmr> кукуруцзи вивозила Румунія ' 
/ІЗ 1 4 міл.nодn .цент./, Болгарія /З,З міл.nодв.цент./ й Україна /4,5 міл.nодв. 
цент./. 

ОкрР-мо від ринку головних евроnейсько-американсь!'ИХ хлібі в стоїть 
ринок риху, яки~ є головним nродуктом сnоживи на азіятському континенті. 
Китай, який стоїть щодо nродукції риау на першому місці, не тільки не виво
зить риzу, але в зв'язку а !еликою гущавиною населення nримуmений його при
воаи~и. Так само nотрРбує привозного риzу Яnонія.Гол?вн~и експортереми ри
~ є Брітанська ІнІJ.ія /серецні~ вивіз за І9ІО/І4 роки 24,9 міл.подв.цеит./, 
Індо-Китай /4,9 міл.nодв.цент. за той сами~ nеріоц/ і Сіам /7 1 9 міл.nодв. 
цент./. 

Головні споzивчі 
----r--r--------~~-~~--E!~~~~ Вwістимість окремих країн, як ринків для аб~у хлібних про-

дуктів,вианачається кількістю в них нехліборобського населения й розміром 

сnоzивання оRремих хлібів, який засвоєний в даній країя1. 
В зв'язку з роаuірами національної nродукції окремих хлібів, існу

ю•і nотреби задовольняються з місцевої nродукції, або частинно з місцевої І 
закорІJ.онної, або виключно з закорnонної. Маючи це на увазі, країни, •кі е 

споzивчим ~инком аля хлібних nро~ктів, wоана nоділити на '!'ахі: І/ країни, 
lJ.P. в зв'язку а великим розnитком nромисловости й міського аитта відсоток не
хаіборобськоrо населения є дуsР. значний і де в зв'яз~ з тни поnи'!' на хліОо-
робські продукти є дуzе великий; 21 кра У ни, д~"' в силу nриродних умов nро
~кц1ІІ n~вних хліборобських nродуктів є невеликою й де в зв'яsку з цим 1 
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бі"ьmи~ попит на ці брак~чі продунти. 

Треоа проте завnа7ити, що цР.~ nоділ nровести цілком послідовно с 
тnsко; як ми Оачили, деяким країн~ довалиться зменшувати продукцію nевнкх 
хлі О і n, не~але~чо 11ід сприятливих nриро аюfх умов 1 коли ця npoJtY!<цiя а гос
nодарського погляду стає RР.Бигідною. 

При визначенні вмістимости певного споzивчоrо ринху ~р~аа так само 
брати на увагу розміри того переднього споживання окремих хлібів, які при
падають на душу населР.ння. Розміри споживання міняються на протяві часу й 
nід ~раїни до країн11 та тісно зв'язані як з nобутовии укладом, так і з uа
теріяльниw станом насР-.nенин. Які caue існують щодо цього ріzниці в окремих 
країнах 1 D ріzні nеріоди- ілюстр~ть такі дані. В Росіі на одну дуmу .на
селсння річно споsиnалось .в 1904/5 - !908/9 роках - 66 1 8 клrри пшениці й 
94,! кгм. zита, а 1909/ІО - І91З/І4 р.р. - 83 11 кгр.nmРНИці й ІІІ,І кгр.хи
та. В Великій рітанії з Ір~яядією в роках 1909/ІО - І9І3/І4 споzива~ось 
І62,5 кгр.nmениці при nовній відсутності ВР.ИDання zитньоrо хлібе; в той ze 
nеріод середнє сnоживання Франції було 223 1 5 кrр.пmениці й 29,7 кrр.zита,а 
в Данії- ІІ2,З кгр.пmениці й 22І,8 кгр.жита. Ці ілюстрації вк&вУ»ть, що 
вмістимість ринку визначається не лише розмірами нехліОоробськоrо населен
ня, а тісно зв'язана в цілик госnодарським і культурним укладом кожної ок
ремої країни. 

Щодо розмірів nривозу окреиих хлібів, еnропейсь;~і країни йшли за 

таким порядком. П m е н и ц і в останньому перРдDоєнному році - І9ІЗ-І4 -
на~бі.пьmе привозили Велика Брітанія в Ірлянцією /5О,З міл.поцв.цент./1 Ні
меччина /20 13 міл.nо~в.цент./, Франція /14,8 иіл.подв.цент./, Італія /ІЗ,? 
wіл.nодв .цРнт./, Вельrія /12 ,8 иіл . подn.цент./, Голяндія /4,1 ~tіл.nодв.ц./ 
ШР.аЙЦ~рія /4,9 міл.~одг.цРнт./; icнyn~D ок9ім того довіз nшениці до сканді
навських країн. де nриродні умови для культури nшениці бу~и явно несприят
ливі, і по Есnанії. З nозаеБроnе~ських країн nmеницю цоnозили Яnонія /І,? 
wіл .nодв .цент . / , Туніс /0,2 ~іл.пол~.цент./, Єrиnет і Чілі /0,6 иіл.nоцв. 
цент ./. 

Ринок для z и т а, в зв'язку з обме~~ними розмірами його споживан

ня, був мало вuістимий - обмежувався він лише европе~ськими країнами, при 

чому розміри nривозу жита були незначні. Жито nривознла Австрія /З,2 кіл. 
nодв.цент./, Гадяндія /2,9 міл.по~в .ц~нт . /, Данія /2 ,2 міл.подв.цент./, 
RорвРrія /І, 8 міл.nодв.цеFт./, Бельrія /І,6 міл.nодв.цент./, Швеція /0,9 
wіл. nодв. цент .f. 

З даних щодо n~ивозу двох · головних сnожиРчих хлібів мnzемо конста
тувати, що обороти nривозу жита бу.~и незначні; оскільки в zиті існувалв nо
треОа, вона nокриnалась nерсдовсім власною продукцією. Інакm~ стоїть сnрава 
а пmсниц~ю. Обороти nривозу ПШQНИці були дуже значні й головні імпортуючі 
країни покривали свою потреб~ в пш~ниці в значній мірі коштом закордонного 
імnорту. т~к, ВР.лииа БрітР.нія покривала власною проду~цією лише n'яту части
ну своєї nотреби, Німеччина коло З~ nотреОи, Вельrія п~иблизно 2~, Швай
царія коло І~ й ли~е Франція й Італія власною продукціе~ за1овольняли ко
ло ЗО% своєї nотреби. 

Ринок я ч м е н ю складали nредоuсім Німеччина /~7 ,8 міл.по~в. 
цент./,А Велика Брітавія з Ірляндією /10~2 мі.п.nодв.uент.f. В менших розмі
рах nривозили ячмінь Фр~нція /І.б міл.подв.цент./, Бєльrія /3,2 міл.поцв. 
цент./, Го.пянаія /2,9 міл.nодn.цР.нт./. З'ясовуючи ·ринки споzивания ячменю, 
Н~<> требз зnбувпти, що цей хліб має подвійний ужиток. Ячкінь уаивається для 

rодіnлі худоби; nоруч з тим існують nевні сор~ и ячменю. які вжи~аються для 
бровnnства. з~~чний nривіз ячиен~ до Німеччини знахо~ить свое пояснения в 
тому, що Німеччина Оаrато свого ячменю зуживає на nотреби броварства, при
возячи замість того плп годівлі ху~tоби ячмінь з закордону. 

Для привозу в і в с а відоrрRв~ли значіння такі держави: Велика 
Врітанія /8,5 міл.nодв.цент./, Франція /5,9' міл.nоцв.цент./ 1 Бельrія /І 
Wіл.nодв.цент./. Го.~яндія /І ,2 міл .nодu,цеит./, mвайцарія /І,? wіл.nодв.ц./; 
в МР.нmих розuі~ах nривозиn овес ще тако~ ряд інших держав евроnейських. 
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Щодо ринків к у к у р у д 3 и, то їх складає Белина Вр1тан1а /20.2 
міл.подв.цент./, Німеччина /7,5 міл.по~в.цент./, Франція /5,? и14.nодз.ц.j 
Бельr1я /4 ,0 міл.подв.ценrr./, Голяндія Іu,б міл.nо.цв.цент.І, Данія /З,З 
мі л. nоцв. цент./; в мr~нших кількостях привозять кукуруцзу інші европейські 
дерЖ!\ВИ. 

Оскільки ячмінь в значній своїй частині вхивається для годівлі ху

доби, а овес і кукрудза майхс ~иклmчно для цього, ринки цих трьох кормових 

хлібів міх собою тісно зв'язані . Всі ці т~и хліби nривозяться країнами, де· 
розВИНF>НО СКОТарСТВО іИТ':'НСИБНОГО ТИРу, ДЛЯ ГОдіВЛі Худоби, ПрИ ЧОМУ OllИR 
рід корму часто засту~ається другим і один х~іб, т~ким чином, буває конку
рентом для другого. 

Говорячи npo сnоживчі ринки для головних хлібі в , не можна не зга

дати npo ті центральні nункти, куди nостуnає хліб для розnоділу по окремих 
дрібнішив сnоживчих nуннтах. Оскіль1(И хліб на евроnейські спо11tивчі ринки 

постуnає майае вик.тrючно морськиv шляхом, цими ЦF>нтральними пучктами є nор

ти, nо.лоиені tfa Лямаmпі 1:t нп. Середземному морі. Приблизно ЗЗ% хліба, що по
стуnає D Европу, ро3ванта~ується в англі~ських порт~х - Лондохі й Ліверnу
лі; !7% в німецьких портах- Гамбурзі й Ьремені; Приблизно по ІО% uриnадає 
на Антверnен і Роттєрдп.м. Решта збі~жя, що nриходить до Евроnи, розподіля

ється міх серед~емно-морськими портами - в першу чергу, міR Неаnолем , Ге
нуєю ~ Марсе.лем. 

Л е к ц і я д в ~ н а д ц я т а. 

ХЛІІЮРОБСЬКА ПРОДУКЦІЯ І 

ПІСЛЯ СВІТаВОЇ 

Вnлив війни на стан 
----~--~-~----------

ХЛІБНА ТОРГОВЛЯ 

ВІЙНИ. 

ХЛlбо"ОоОства. 
-----•------- Зміни, які викликала світова війна в стані хліборобст-
ва, nоляга~ть в основному в с лідуючому . 

Світова війна, деворганізувавши ціле світове госnодарство, не мог
ла,очевидно, не вnлинути в дезорганізуючий сnосіб на стан хліборобства.По

н:лина~ня величезної кіль~~ости nрацездатного населення до армії викликапо 

брак робочих рух; використання всіх nільних каnіталів н~ nотреби війни nри

вело ~о обмехе ннн вкладів у хліОоробські nідnриємствR. Але особливо відби
лось на стані хліборобства nO!)ytnPHHH в аnараті світового обміну; хлібороб

ство краj~н Західньої Евроnи з інтенсивними системами госnо.!tарства стратила 
можливість набувати сільсько-госnодарські машини ~ штучне уrноєнн~ оскіль
ки вони привозились з-за кордону. Ті країни, які користувались закордонним 

збіz~ям, nоnали в с~рутне nродовольче становище; nеред ними стала иеобхі~

ність дбати npo збільшення засівів тих зернових культур, необхіцних для 
nрохар'(ування місцевого населення,,від яких вони були віnковились, КрRїни, 
які експортували своє збіжжя на евроІlейські ринки, оскільки всеииі ··· ; & nо
~ії уrrру~н~вали чи робили немоzливим цей експорт, мусі~и були стати ка шлях 
еuеИDІ'-· ннл с воєї з~сівної n.11ощі. Очевидно всі ці згадані m>ичини в коаній 
кра1ні віц~овідно до 1ї ситуації ni~ час в~ йни, впливали в ріакий спосіб • 
В результ11.ті 1'ІnJІи~ цих всіх Факто-рів Н1'1. кінець війни утnори.nись у стаи1 
св1тоDого х.nібороGства відносини, які в значній мі~і змінили ~у ситуац1•, 
яка бу.nа наnередодні війни . В Захілній Евроnі в ряді країн, в наслідок ав'я 
sаних . з війна~ rоспод~рських труднощів,nокічається аниження уроа~tности. 

Особпиво цє nомітно в Німеччині: n~и середній урожайності пшениці в 24,І 
подв.цР~ . з І rектару n роках 1909-ІЗ з уроzайністz І 9І7 року була І8,3 
nодв.цент .; для жита уроа~йність упал~ з І9,З nоцв.цевт. в ро•ах І90З-І3 
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ДО !~,б ПОДВ.ЦР.НТ. Б 1917 ~· 1 ДЛЯ ВіБСR З~ Ті С~Мі ~RJI 3 22,0 ДО 10,4. 
Воєнні nодії в одних західньо-еnроrте~ських Rpn;·н~~иlio ffмР-нurення з~сі вно~ 
nлощі І nерш за все D тих, які брRли ~ч~сть у війні/, а в друrих /rоловнии 
чином не ~тр~льні дР~•~ви/-до збільmРння її. і в nершу чєргу це збільшен
ня nоміТНf> ЩОДО Зf1.Сі іІНОЇ nлощі nід 3 '!)НОВИМИ КУЛЬТурами. Є ХарА.КТР.рИС'lИЧ
ЮШ, що ЗІ\ час віt,ни Анг .ІІія 8Н11ЧНО збільшилn с &ОІІ з:1.сі nну n.noщ.y ni д mпени
цrю . ~.n~ чястков~ збі.nьm~ння в дР.яких країнах ЗА.хідньо1 Fnnonи засівноr 

nлощі ке могло рr>коwrтенсувати ї'і зменm~" ння 1t зяиzення уро•А.ttности no інurих 
кn~'іна.х. Наслідком віnни хлібни~ Дf~-tіцит З'1хідньо'і Ев-оопи збільшився. Зв

сівн~ площА. під п'ятю головними хлібами в ~ахідніtt Европі /без Польщі й 
Гр~ці1/ в 1909-13 роках булА. 74.06~ тис.гект. ,а в 1920 р. лиmР. 60.27! тис. 
rР.кт.; збіпьmення зn.сівної nлощі за цей n~.:ріод на 4,~ [І неt;tтральних крf1.

їРах ttmлo no!Jyч зі зменm~"нням її на 22 ,о% в ~~р~їНР..Х 1 що брали уч~сть у вій
ні. Відnовідно до цього, зпгnльни~ збір n'яти rолоDних хІІібів у країнах 
Західньої En~onк, що брали участь у війні, склпдав у 1920 році 62,8% збо
руІ909-ІЗ рокіл, ЩО Не МО!'ЛО бути рР.НОМПЄВСОІІА.НО ЗбіЛЬШеННЯМ 8~ГRJІЬНОГО 
збо'!)у цих х.ІJібів у н~~Т~Р.льних крn.їнпх, що пі .!І нісся на З,Ісt.. Територіr, 

ЩО JІХОЛИ.JІИ ДО СИ .ІJАду РосійСЬ!fОЇ Імперії, З С~.UОГО ПОЧІ'І.ТКу Віf4НИ БИПаJІИ З 
оо ороту в хяібній торговлі; тпн само Р зr, 'язt'У в воєнними nодіями припини
лось rтостачя.ння світового рин!tу кр~їнА.ми rті вдР-нноrо Сходу F.вроnи. ТТри qих 

обстnnинА.х nono внення х.ІІі бноrо ,rж"'фіциту ~f\хіпньої Fzв!_)onи приnаяо на заоке
анські краї ни . СпрА.вді, коли ми ~:~ізьмемо д~ні про 3n.сівну nлощу в зnокІ?ан

сь!І'их І~'!'~їнах n'яти голо ~юtх х.ттібі" зn. !909-ІЗ роки '. зn 1920 рік, то nо
бачимо, що рі nt-rобіино :! зазнач·-=НШrf вищr~ зиеНІ'!ения:м зf\сі nпо'І: nлощі в Зах:іn
Рі~ F~poni, r.о·я. кольосf1.льно зуосл~ з я. ок~аном /в тис.гсктарівf: 

1909-ІЗ р. 19~0 !>. + n.бо •• 
Сnолуче "Ні ШТ А. ТИ 80.352 88.320 + 7. 9б8 + 9,9 

Кnнn.дв 8.41? !5.206 + .j .489 +74,4 

Арrенті на. ІІ ІІ 8 10.458 - d60 5,~ 

Австрnлі я 3.587 4-.ЗОО + ?ІЗ + 19,9 

Те зменше~ня засівної nлощі, ЯКР. сталося а~ часів війни в Західній 
Евро~і, цілком було покрито збі~ьmенняи ї! an океаном. Конь»иктуру, яка 
тоді С!'JІаяась,у ПІ'ІІН-~"і~ мірі в.-.користала ІТів:тічиа Акерика. Арrен'І'іна, як 
ми оя.чили, на абільmР-ння зА.сів~ої nлощі не сnnоиоглась. Уї хаіборобство 
слабо вабРзпечене каrтітаяом. черР.з існу»чий 'l&M брак робочих: ру~ 1 тих: 

труднощів, які виникяи піп час війни з трансnортуванNлм збіzzя, НА auorяo 
використати сnрия.,ливоr ситуац1t. Так с&Іо в обме•"'ні n uipi вико."истана 
була коиь~нктура Австраліє»; на ПР.~еmкоді тут стояли,в nершу черrу, тру4- , 

нощі морських: nеревозів nри відда~ености Австраяії в1n евроnе~сьвих рин
ків. Натомість JТівніча Аиери!І'а коиьІJнктуру використала в rовній u1pi. Особ
ли9о з ве"9тае на сеОР уваrу ":акт значноrо nоширеняя аасівно~· nJІоІЦі в Сnолу

чених Штатах. Як ми знаємо, Спояучені Штати nовг~ час nеред ві~но~ nоча
JІИ зиенщувати c Ri~ РКОnорт до Ев~опи. В ав•яаку а цим в'явипаоь 4YUXa про 
ТР , що моаяивос'lі д&льшоrо екс!'енсивного nоширення еасі вно1· nлощі в Ополу
ЧР.НИХ Штатах вже вичерпані. Факт аб1яьшення там вас1вно~ nлощ1 на npo'lsei 
4-5 роиів на ~ міл .гект. 4овів, що nоnібна цуuка не мала nід собо~ tрунту; 

Сrтоnучеиі Штати ~рИ Ві4ПОDідНій CnDИЯ'l'JJИBiй КОНЬ»Н-ТУDі ше МА»ТЬ МОZЛИВ4• 

с•і дп~ nьииренкя еаеtввоУ nяощ1. ~ 
Зріс., засівноr nлощі в Північній Auen~t, лкиІ мав ре•~ио~аа"х 

аменmення засівної nлощі в Західній Европі й •ихід Сходу Евроnи ві світо
вого ринку, не був щодо всіх хлібів рівномірним. Вайбіпьш іи,енои•ио Аиов 
ар1ст аасівио~ nлощі пшениці, що uozвa бачи'и а тахих 4а~ /• тис.rект./: 



Сnолучені Штати 

КанаАа 
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!909 - ІЗ р. !9!8 - 22 р. 

!9.060 

4.02Ь 

26.060 

в. !26 

Менш інтеf'сивно, нято:\{ість, зросла з::tсівна nлоща лчмеНJІ / в.тис. 
гектn1?і&/: 

Сnолучені Штати 

Канада 

Зріст засівної 

Сnолучені Штати 

Канада 

площі nід 

!909 - ІЗ р . !9!8 - 22 р.о. 

з.О84 з. !40 

6З? !.ІІЗ 

вівсом qає такі цифри /в ТИС.ГР.КТарів/: 

!909 - ІЗ р. І9І8 - 22 р.р. 

І5.ІІ8 

З.884 

1?.279 

6.2ЗQ 

Характеристичний оораз уявляє зріст культури жита. Як ми зазнача

ли, жито є nередовсім європейським хлібом, який за океаном сілвел ду~е ма
ло. Зріст nоnиту на жито в Західній Еврогі nід час війни nривів до значно

го nобільmення засівноУ nлощі жита в Північній Америці: 

Сnолучені Штати 

Канада 

!909 - ІЗ р. !9!8 - 22 р.р. 

'./Оо 

47 

2. 29! 

4?8 

В результаті збільшення засівної nлощі зn океаном, в nершу чергу 
в Північній Америці, зменшення засівноУ площі в Зnхідні~ Евроnі й вихід 
Сходу Евроnи зі світового обороту були в загальному реко:мnенсовані. Засів
на n.цснца nшениці - найголовнішого хліс>а в усіх в:раїнах без СССР - була 
рекомnенсована з надвишкою ·- розмі~и її вище nередвоєнних часів. Натомість, 

щодо жита, вівса й яч:меню,nлощі е nевною недохваткою засівів nерших nово
~нних років nриблизно віцnоl!ідали світовИJJ· -r;nairi:Т)~ цих зr.сі;;ів без'СССР. 

Але заховання nерецвоєнних розмірів засівної nлощі в світовому маштабі 
відбулось зі з:меF~еннлм ролі засівної nлощі Західньої Евроnи. 

Трохи інший образ wи будемо мати, коли візьмемо на уваrу не абсо
лютний розмір засівної nлощі, але результати урожаю. При зниженні уроаай
нос~и в Західній Европі й низькому її рівні взагалі в Північній Америці 

рекомпенсація щодо роаw1рів · засівної nлощі не моrла дати nовної рекокпен
с'"~.ці;: що1о збору хліОів; світовий збір хлібів без СССР в перші nовосині 
роки лише для nmef'ицi відnовідав розмірам пересічного світового збору в 
останні передвоєнні роки. Для ~ита, лчм~ню й вівса світовий абір був ниs
чий довоєнного. Очевидно це було результатом, в nершу чергу, зменшення збо
рів у Західній F.вропі ~ вело до збільшення її хлібних дефіци~ів. 

Зwіни в розподлі хлібної nродукціі відбились на хлібній торrовлі. 
Зміни ці ви~вились у двох наnрямках. Загальні обо9оти хлібноr торrовлі 
зм~sшились. Це вкенmеннл с цілком nриродним і зрову:мілиw, копи взяти на 
увагу, що головним сnоживчим ринком длл хлібів є Західня Евроnа й що ку
півельна здібність Европи після війни зменшилась. Ллл пшениці й пшеничної 
:муки заrаJІьний світовий ексnорт в роках r ·ю~-ІЗ виносив 205,2 міJІ.'І'они,а 
в 1914-18 р. він с~лалав !55,0 міл.тонн. В І90~ІЗ роках ~ ев~оnейських 
краrн експортовано 105,5 міл.тонн, а в І9І4-І8 роках европейськи~ ексnорт 
складав лише 15,5 міл.тонн. Натомість, позаевропейський ексnорт аа цей ne-
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ріод втріс з !04,? ~·іл.тонн до ІЗ9,5 міл.тонн, в тому числі експорту з Пів
нічаоr .Америки з 4.,2 до 94,? м:іл.тони- отzР. він виріс на !ОО%. Ми. анас
мо, що пшениця як розмірами засівної площі, так і размірами збору nере~во
єнне становище в загальному зберегла. Тим то для інших хлібів• в яких змі
ни в наслідок війни були більші, зменшення оборотів світової торговлі дало 
себе відчувати більш виразно. Світовий ексnорт жита й zитньої муки скоро

тився з 26,4 міл.тонн в !909-ІЗ р.р. до ?,5 міл. тонн в І9І4-І8 р.р., nри 
чому евроnейські країни дали зменшення ексnорту з 26,2 міл.тонн до 4,1 
міл.тонн, а Північна Америка nіднесла свій ексnорт з 0,2 міл.тонн до З,4 
міл.тонн. Дуае значне скорочення зазнав ексnорт кормових хлібів в зв'язку 
з тю&, що в часі війни через загальне зменшення числа худоби зменшилась у 
великій мірі nотреба в кормових хлі бах. ТакmА чином світовий експорт куку

рудзи зменшився з 72 ,б мі .л.тонн д.тт !909-ІЗ р. до 48,0 :uіл.тонн для І9І4-
І8 р.; ексnорт вівса для тих crolиx років з З5,0 міл.тонн до 28,9 міл.тонн, 
а в роках І9І9-2І · ексnорт цього хліба вnав ще значно ниzче -до ІЗ,7 міл. 
тонн. Ексnорт ячменю впав в ті самі роки з 62,8 міл.тонн до 18,! міл.тонн? 
При цьому треба мати на увазі, що ексnорт заокеанських країн щодо всіх хлі
бів не лише не зменшився, а навіть значно зріс. Зменшення за~альних розмі
рів ексnорту є nередовсім результат зменшення европейського ексnо~ту, точ
ніше, в nершу чергу, результат вилучення зі світового обороту територій, 
об'єднаних у СССР. Це вилучення викликало зріст залежности Західньої Евро
пи від заокеанських країн. Це був основний наслідок великої війни длЯ ев
роnейського хліборобства. 

'дбудова хліборобства nісля війни 
1---~~-~-~------~---~-------~-----~!:!~!!-~!~~~~!~~!-~Е~!!~ Закінчення війни не привело за соuою від-
нови тих відносин, які nанували в евітезому хліборобстві в довоєнний час. 
Створ~ннл цілком нових відносин у світовому госnодарстві nоставило хлібо
робство, ~и складову частину світового госnодарства, в цілком нові умови, 
і до цих нових ,умов хліборобство не може nристосуватись і до цього часу. 
Мо ана сказати, що світове хліборобства 'ввесь час nеребуває в стані аатяа
ної кризи, яка в зв'язку з загально~ економічною кризою, що розnочалась з 
1929. року, набрала лише більшої гостроти й складности. 

Перші роки nіс·л·я війни nроходять nід знаком тих відносин, які ут
ворились на хлібному ринку під час війни. Гостра недостача в хлібних nро

дуктах, яка особливо відчувалася nісля закінчення війни в центральних дер

zавах,сhрияла nовільній відбудові західньо-евроnейськоrо хліборобства й 
вел~ до дальшого зросту ~асівної nлощі в Північній Америці. Але вже . з 192! 
року ціни на хліборобські nродукти nочинають nадати й за винятком їх nід
несення в иеуроzайному !925 році це падіння цін на хліборобські nродукти 
йде невnинно. Процес зниження цін на хліборобські ' nродукти відбувається 

рівнобіжно з іншим nроцесом, - зміною взаємовідношення цін на сільсько
rосподарсьиі й індустріяльні nродукти, nорівнюючи з тим взаїмовідноmенням, 
яке ухлалося для иих перед війною; nадіння цін на сільсько-господарські 
продукти відбувається nри одночасному зрості цін nромислових nродуктів; 

сіпьсько-rосподарські nродукти в nорівнппні з nромисловими стають усе де
шевшими. З'явище це є характеристичним як для Західньої Европи, так і для 
Північної Америки й має,таким чином, світовий характер. Ілюструємо ці фак
ти кількома цифрами. Ціни на пшеницю в В~нніпеrу вnали з З4,70 зол.фр. за 
центнар у !925 році до 26,85 з.фр.в 1928 році й 2І,79 фр. в I929 ·pou1; 
R1ни на ячмінь у Biнinery впали з 20,08 зол.фр. в !925 році до !9,44 фр. в 
1928 році і !4, 84 фр. в !929 році. Поруч з тим індексні nокаzчики для цін 
сіль~ько-госnодарських і nромислових nродуктів у Сnол~чених Штатах були та

кі /серпе~ь !909 - лиnень !9!4 р.р. • !ОО/: І9ІЗ р. - !ОО і !05, а 1924 р. 
ІЗ4 і !62. В !929 році взаїмовідношення продаж і витрат у сільському rос
подарстві в Сnолучених Штатах трималось на рівні !55:!89, в Аиrлії иа різ

ні 145:169. Таким чином, сільсько-госnодарське nідnриємство, nрода~чи свої 
nродукти,одер~ує значно меншу c~dy, ніж та, яку nотрібно витратити на ку

nівлю nромислових nродуктів. 
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Зниження цін на хліборобські продукти й несnриятливе взаємовідно
шеннл цін на сільськойгосnоцарські й nромислові вироби ВИ!ї <икає з боку nред
ставників хліборобської nродукції nостійні нарікання на все зростаючу дефі

цитність хліборобської nродукції й в;шоги до своєї держави, щоб вона стала 

на охорону загроженого існування хліооробського населення. Найбільш nошире

ний 3асіб охорони, до якого вдаються уряди окремих держав, це заведення мит
ної охорони для хліборобських nродуктів. В результаті цього, на nротязі ос

танніх восьми-десяти років у всіх державах як ~~рж~вах ексnортуючих, так і 
державах, імnортуючих хліб, заведена митна охорона nродуктів національного 
хліборобства в формах і розмірах ніколи незнаних nеред тим. Інколи ця охо

рона доходить до заборони nривозу чужих хліборобських nродуктів. Проте, ця 

nолітика не веде до стабілізації цін і не вnливає nомітно на nоліnшення ста

ну хліборобства. Заборженність хліборобства ~ростає й хліборобство відчуває 

велику недостачу в кредиті . В Німеччині заборженість сільсь1сого rocno!tapcт

na зросла nротягом IQ24-28 років на. ІЗ міліярдів ма'!'ок, в той час, як nеред 

війною такий зріст заборженасти відбувався nротягом 50 років. Те саме сnо
стРрігаєmься й no інших країнах. Несnриятливі умови для хліборобських nід

nриємств ведуть до того, що в багатьох країнах nочинає зростати відхід люд
ности від сільського госnодарства, залишення на волю долі вже існуючих гос
nод!lрств. 

Особливо характеристичною рисою сучасної кризи, яка ві~ріаняє її 
від кризи кінця ХІХ віку в західньо-еDролейському хліборобстві, це те, що 
теnерішня криза носить світовий ХЕ'рn.ктер; вона охоnлює однаково як захід

ньо-евроnейське хліборобство, так і хліборобство заоRеанських країн. 

Щодо nричин цієї кризи дослідники висловлюють такого роду дукии: 

Вказується, що сучасну кризу не можна уважати лише наслідком війни. 
Вона є резу.льтатом тих загальних умов, в яких оnинилось світове госnодарс• 

тво й світове хліборобство, як його частина, в результаті еволюції сучасно
го каnіталістичного ладу. Розвиток хліборобства в sначній мірі залежить од 
зростання сільсько-господарського населення. В nовоєнні часи населення вза
галі, а з окрема нас Р лення с і.льсько-господарсьнt" зростало в цілому світ і так: 

загальна кількість населення з І9ІЗ по 1928 роки в Евроnі ::> 1ОСЛС\ на 5%, в 
Північній Америці на 2:0,?%, n !ТівдеFні~ Америці на 40,?<t,, в Азії на 6,Зсt., 
в Африці на !9,4%, в Океанії на 2З,4~. В nромисловій Евроnі, яка є на~

більшим еложивчим ринком, зріст населення був найбільш nовільний. В тих 
частинах світу, де хліборобська людність складає більшість населення, темn 

зросту був значно більший. При цьому n ряді держав зрjст наса лен.т в цей 

nеріод відбувався в той сnосіб, що nередовсім зросталв нількість хлібороб
ського населення . До таких держав належать поміж іншим Канада й Бразілія. 

Зростання населення nередовсім у хліборобських частинах світу результатом 
своїм має nоширення хліборобської продукції. На nочатку десятої лекції ми 
nодали дані npo світову засівну глощу ~ загальний збір головних хлібів. Ко
ли ми з цих даних вилучимо дані пр СССР, яка зо своєю nродукцією майже ціл
ком знаходиться лоза світовим оборотом, і порівняємо ці дані з даними 1909-
ІЗ років, ми одержимо такий образ: 

Світова засівна nлоща без СССР 
Пшениця Жито Ячмінь Овес 

в І909-ІЗ р.р. в міл.гект. ?9,8 !9,6 2З,б 4І,І 

в І929 році в мі.ІІ . гект. 96,5 І9,0 29,9 42,2 

+ абС' - D І929 році в 

nорівнянні до І 90 9-І З р . р. + Іб,? - 0,6 + 6 ,з +І ,І 

Світовий збір без СССР 

D І9о9~Із Р·Р · в мі л. к ві nт. 822,2 26!,3 287,! 52!,2 
в !9~9 році в міл.квінт . 9З3 ,4 254,! 354,8 542,9 

+ або - в !929 році в 

nорівнянні до !909-ІЗ р.р. +ІІІ,2 - ?,2 + 6?,? + 2!)? 



- 83 -

Дані цієї т~блииі вказують, що ~ріст з~сіБної nлощі й зріст з~гаяьного 
збору х~ібіn по трьох гсло&них хлібах відбув~єтьсл в З РВЧно більших розмірах, 
ніх t\:"І.ГА.льний зріст людиости R F.в"9oni - голо:еноr....rу сnоживчому ринку. Виняток 
складя.є лиш" жито, D.ле ,як ми знаємо, значіння цього хліба. є на світо вому ринку 
цілRоv ~ідрядним. Зріст nродукції головного світового хліс~-nmениці характери
зується НІ'1.tt6ільо високmJи цифрами. 

Вище ми за.зн::з.чали,що вмістю.!ість хлібного ринку визначається не лиmе 

кількістю населення, але й також ро~мір~и еnохивання хлібних nродуктів, яке 
приn~JНtє ня. одну душу. Лос ліди, nepe веде ні no війні, вкnзують, що в відживлен
ні насел~ннл еврогейських ~рnУн відбулись у цей nАріод зміни. Ці зміни вислов
nJІються n тому, що тene!J НІ\ одну душу населення приnадає менше. кі.ТJькість спо
житого хліов,ніх ЦР було до війни. епохивання виnеченого хліба змінилось у 
NІ.кій n:!;юnорції: 

Приnадало на І душу 

до війни r кгр. 

в І 930 році " 

Англія 

!б? 

!50 

Німеччина 

105 

90 

Франція 

248 

! 98 

Італія 

!85 

!93 

В рР.зуЛьтаті цих змін у розмірах сnоживання хліба вмістимість евроnей
ського сnоживчого ринку для головного nродук~у хлібної торговлі - nшениці -
збільшилась у менших розмі ~~а.х, ні а то мусіло б бути в з в' язку з і зростом насе
лення nри незмінному характері сnожив~ннл. Через те розміщення на Р.Вроnейському 
сnожиьчому ...,инку з:>.океl\нського хліб·~. н~трrтляє на все більші утруднення . Про 

те ,лк J-"КЛР-дв.ються ціни н~. окремі хліби, ми вже говорили вище. Але й nри цих 

знижених цінах роз~іщення хліб~ в ідоувn~тьсл з великими труднощами. Імnорт до 

Евроnи основного хліба - nшениці - в останні роки розnиDя.nся тn.к: в !925 році 
nрипезено бу.ТІо до F.ІІроnи !32,6 міJУ. І<FІ інт., в !926 році - ІІ8,2 міл.квінт., в 

192? poui - Іб5 мі.л.ІоІінт., в !928 році - !55 міл.квінт. Таким чином, зріст 
імnорту nшениці до Евроnи ві дбуnається дуже no вільним темnом; є nри цьому ду-
ае х.'\рfІ.ктеристичним )щ~ H!'.~t5i~1ьm місткий· до FJійни ринок Англія, теnер щодо 
своєr ruістимости стабілізуDаласл ~ виявляє мінімвльні тендРнціі до розширен
ня. При імnорті до Англії ~ рокn.х !909-ІЗ пересічна 52,0 міл.квінт. nшениці, 
іМПО!>Т !928 !>ОКУ СКЛР..Дf1.ІІ 52 1 8 .мі.ІІ.КDіНТ. 

Ціла. ця ситуація npи.мymyr. зробити висновок, що одною з основних nри

чин сучР..сної хлібороос ької ~ризи є світова переnродукція основних хлібних nро

nуктів, в П~"рmу чергу пmениці. Виходячи з цьоrо, заінтересовані колr-. висуну-
ян дуМку про Н"'обхідніст~ обмеження дn.льmого розширення засівів окремих хлі

бів . Практичні nляни, які висовувались у зв'язку з цією думкою, торкались об
меження, в nPpmy чергу, засівів пшениці. В Північній Америці зроблено nрактич

ні заходи в цьому наnрямі . Перший раз аме.:;>иканські фермери удались до цього 
аасобу в І92І році, коли зосени І920 року хлібні ціни nочали з нечуваною швмд
Rі стJІ nа~ати. На світовій госnоц~рські~ конференції в Лондоні в І9ЗЗ році по
С'І'авлено питання npo міжнароднє nогодження головних світових nродуцеи'l'. ів nше
НИЦі в цілях обмеження її П!-Jодукці ї. 

Слід одмітити, що доведена до НА-йбі.льmих меж nротекційва nолітика всіх 
4ерzав щсдо хліборобства йде всуnереч цим тенденціям nристосувати розміри nро
~кції хлібних nродуктів ло існуючих потреб. Вона дуже ве~е лише до стабілі

з~ції іс~у~чих в хліборобетві відносин і тим nереmкодж~є його реорrаніаац1~ 
ІІЦnовідно до нових обставин . 

Необхідно зазначити, що сучасна сільсько-госnодарська криза не в од
вакоБі~ мір і nоmирDється нR всі галузі сільського госnодарства. Найбільше Іи
~вилось nадіннп цін на зРрнові продукти; отже в найбільш важкому становищі 
оnинил~сь зернова nродукція. Це є цілком nриродним, коли мати на увазі~ що по
ІІІИренJ-Ія засівної nлощі відбувалос ь, голо в ним чином , в заокеанських а·раїнах, 
rосnодарство яких має екстенсивниt* зерновий характер . Ціни i:t::.JИX продуктів 
с1льс~коrо' господарства, зокрема ціни на м'ясні й молочні nроду~ти, хоч також 
tтолть низько, але зменшення їх не набуває такого раnтового й р1зкого харак
tеру, таким чином в нn~більmих ~озмірах з ачеnлРна сучасно~ кризою в nершу 
~pry зернова nродукція. 
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Стан хліборобства 
--;--ёёёр:-------

-------- В нашому викладі тих nроцесів, які сталися в світовому хлі-
боробстві nід час війни й nісля неї,ми зовсім не торкались nитання npo стан 
хліборобства пв··~их територіях, що є об'єднані nід вл~до~ СССР. З часів 
світової війни хліборобство СССР вилучено зі світового обороту. Воєнні по

дії приnинили ексnорт хлібів з Росії, анпрхія, яка nанувал~ в цій країні 

no за~інченні війни, nривР.ла ло того, що nоновлення міжнародньої хлібної 
торго~Лі відбулось б~з участи Росії й ~ісце територій, що входили до її 
складу, застуnили заокеанські Rр~їни. З І922 року совітська влада робить 

заходи до органі :нщі ї зЕшордонного ексnо"';)ту збіжая, але ці заходи даJDть ду

же обмежені нnслідни. Розвиток зовнішньої торговлі СССР виявляє цілком ін
ші ТР.Rденції, ніж з·n. воєнних час і в . В то~ чА-с, ко.11и довоєн!"'~ зовнішня тор

говля Росії хР.рактеризувала.сь рішучою nеревn.гоІ! сільсько-госnодарського 

ексnорту над ексnортом nромис.їІо вих nродукті в, з1. со вітських часі в в екс

nорті СССР щодалі збільшується роля nромислового ексnорту. В !909-ІЗ роках 
цінність сільсько-госnодарсьRого ексnорту складал~ 8!,8% цілого ексnорту; 
в І92?-2В році вон~ складає лише 45,6%. При зміні складу ексnорту СССР, 
який nриві в до зменшення ролі сільсько-госnодарських nродукті"в, цей eкcnapt 
щодо своїх загальних розмірів не є відбудов~ний до довоєнного рівня. При · 
цінності цілого·ексnорту СССР в І9ІЗ році в !.520 міл.крб. цінність екс
порту в сьогочасних, значно вищих ціня.х, склР.дає л~е ?74,! міл.крб. При 
цих yuoвRx сучасний сільсько-госnодарським ексnорт СССР складає коло 15-
20~ його довоєнного ексnорту й роля його в обслуговуванні евроnейського 
сnоживчого ринку є ду~е незн~чною. До того, розміри ексnорту з року D рік 
дуже хитя.ються. При цих обставинR-х СССР, як чинник, що :віцограє рол11 на· 

світовому ринку, можна залишити без уваги. Коли ми нині все таки вваzаємо 
необхідним · дати короткий ня.рис стану хліборобства в СССР, то робимо це не 
з огляду на ~ого теnерішнє значіння, а беручи на увагу майбутні nереспек

тиви, які nри розмірах земель~ої nлощі СССР не можна не брати на обр~хунок. 

Відносини в хліборобстві СССР не м~ють стабільного характеру й тіс
но зв'язані зі змінами сільсько-госnоп.n.рської nолітики совітської влади. 

Вийшовши з подій великої війни без більmої шкоди в зв'язку з своєю низькою 
інтенсивністю, хліборобство СССР nри~шло до цілковитого упадку за ч~сів 
громадянсь~ої війни й військового комунізму. Початок відб~'~ови хлі~ороб

ства. з в' язя.ний з НЕПом /Нова Економічна По.літика/ . З !922 року nочинаєть
ся зріст засівних nлощ , звищення урохайности, збільшення кількости худоби. 

Приблизчо коло !926-2'1 р.р. відбудова хліборооства досягла тqких роаu1рів, 
що стан його 3 загальному відnовідав його довоєнному рівНІ) . Початок колек

тивізаційної доби з !928-29 рокіі розвиток хліборобства nриnинив. Саме при
тягнення по колr.н:-тивї"В селянства nровадилось в обставин~.х, які вели до зни

ження госnоларського рівня. Відбувався масовий розпрод~z сільсько-господар

ського інвентаря й худоби населенням, яке nримуmене було до встуnу в кол
хази. Переводилась t~квідація більш заможних госnодарств /розкуркулІІвання/, 
які відогравали більшуролю в сільсько-госnодарсь~ій nродукції. Організа

ція nиробницт~а ~ Rолхозах як у зв'язку з хибами організаційного nорRдку, 
так і в зв'язку з малою заінтеuесованістю колхозників у результатах иироб
ницт~а , оскільки більша частина здобутих nродуктів постуnала "державі, да
ла капо задовольня11чі наслідки. В зв'язку з цим рівень сіЛьсько-rосnодар
ськQго виробництва в останні роки значно nідупав і знизився. Особливо nо
терпіло хліборобство районів суцільної колективізації, в nершу чергу, Ук

раІни й Кубані, саме тих районів, вивіз з яких хліба за !{сгцон бу~ най- · 
більш інтенси~ним. 

При рівні хліборобства й розмірах хліборобсько1 продукції, які за 

найбільш оnтимістичними nриnущеннями НР. можуть nеревищувати довоєнних, 1 

СССР за rовоєнних часів значно зріс внутрішній nоnит на хлібні nродукти. 

СССР належала до країн, дР. зріст дюдности йшов дyzr інтенсивно. За nеріод 
!897-1914-р.р. людність зросла н~ території СССР на ЗО,З~, що дає річний 



- 85 - Курс ro . 

nриріст в !.8%. Переписи людности, що відбувались за часів совіт~ьиоr вла
ди, показали, що nісля громадянської ві t\ни t' ві йсь:ковоrо :комунізму nриріст 
населеннR йшов з неменmо:ю інтенс::.іБ~·:іст:ю , ніж у довоєнний час. Через те су

часна кільність людности в СССР на 22- 25% вищ~ тої кількости л~дности, що 
заселювала ці території nеред війною. В зв'лз~у зі зростом міст і місько
rо васеленн.я, в цьому nрирості є досить значний nитомий ТRгар нехлібороб
ськеrо населення . Осиільки розміри ~учасної хліборобської nродукції nриб
лиаио рівні довоєнним , nоnит у середині 1rраїни на ці nродукти в .зв'язку зі 

зросNн& насел;;>ння значно аріс. Отже тим са.и:им лишки цля а акордониого екс

nорту значно зменшились. TmJ то відбудова хлібного ексnорту СССР до дово
єнних ровмірі в є сумнівною. Вона лише ~южлим. nри переході СССР до більш 

інтенсивних систем госnопарюванFл, який би niz:tнic розміри урожайности і, 
такm! чином, ~білашив би кількість лишків для ексnорту . Але ця можливість 

так с81~о є цу~~ nроблематична, :коли ма'І'и на увазі брак в СССР nетрібних 

для цього каnіталі в t! сучасну с.~-tтуаці:ю на світ о вому хлібному ринку, .яка 

для збіжжя з СССР нв віщує особливих вигід . 

~~~~!~~~~-~~-~Q=~~=~!-~~~~!~~ 
І . Які країни відогра:ють найбільшу ралю в nоширенні культури: 

а/ nшениці; б/ жита; в/ кукурудзи? 

2. В чому nолягають особливості розвитку хліборобства в краінах 

нової колснізації ? 

З. Яні головні сnоживчі хлібні ринки ? 

4. Як вnлинула світова війна на стан хліборобства Західн5ої Е вроnи? 

5 . Яку ролю Бідогравало хліборобство СССР в хлібній торговлі до 

війни й .яку відограє 'І'епер ? 

л е к ц і я: т р и н а д ц я т а . 

СКОТАРСТВО. 

Скотарство є галуззЕ сільського госnод~рства, RKa є тіс

но зв'язана s хлібороством. Цей зв'язок на nротязі госnодарського роз вит
ку набирав різного характеру ~ ~осив різні форми. Історично скотарство 
було тою галуззю сільського господарства, яка ~epma набрала широкого роз~ 

витну t\ no відношенню до ЯІ<о ї :х:ліборвбст во ·було ni цпоряцкованоІІ, другоряд
ною галуззю . При малій гущанині насе.:Іення: й велиній кількості вільних з~

иела, які можуть бути використані ІІК nа.сивиська, СІ<отарство складає. основ

ну галузь сільського госnодарства. а використання: землі для хлі бороаськ~~ 
цілеtl r.ідограє •nі4рядну ро.тrю. Збільшення населення й хменmення віл:~.них 
земельних nросторів міняє ці відносини між хліборобством і скотарс'І'вом . 
Необхідність nереати до більш інтенсивноУ ексnhуатаціr земельно! nлощі ве
де цо збільшення засівів і обернення значної частини nасоьлськ у рільні 

землі. Хліборобство no відношенню до скотарств~ набирає nануючого .а начен
нл. Онотарство розвиваєтьсh V. існує, оскільхи воно є необхідним для: рое

витку хліборобства, .якому в~но цає необхідну робочу силу ~ уrноеиня: та 

без якого не може nідnержувнтись плоцючість tрунту; зна'Іення nриродного 
угноєння заховується ~ теnер, не зважаючи на арестаючу ролю штучкnх гноїв. 
Проте, на суч~сні~ стадії розsитку сільського госnодарства, ~ зв'язку з 
розміром цін Hl'l nродукти х.nіборобства TR. скотарства ~ nрирацними особли-
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востями · окремих країн, з певних виnаnках витвор~ється ситуація, коли для 
сільського господарства є вигідніше провадити свою господарчу діяльність, 
базуючи її,в nершу чергу, на розвитку скотарства, а не хліборобства. Ви
никає поширення скотарства в інтенсивній формі. Скотарство розвивається 

в той сnосіб, що земельна площа використовується в nершу чергу для здобу
Lання продуктів, nотрібних цля годівлі тварин, а не для . Jдей. Домашні 
тварини викохуються не на вільних природних пасовиськах, а в стайнях, а 

поживу для них постачає хліборобство, яке в розподілі культивованих рос
лин nристосовується до nотреб скотарства. Інтенсивне скотарство, рахуючись 
з nриродними особливостями країни ~ вимогами ринку, набирає різних наnря
мів; воно може собі ставити завдання nлекати тварини для здобуття м'ясних 
або молочних продуктів і в залежності від :поставлених завдань набирати 
різних форм; це в свою чергу відбивається на характері хілборобства в 

кnаїнах інтенсивного скотарства. 

В свутовому господарстві в окремих країнах ми знаходимо різні вза
ємовідносини між скотарством і хліборобством, які відповідають різним ста

діям господарського розвитку. Підпорядкованість хліборобства скотарству до 

останнього часу мала ,місце в госnодарці монгольських народів, що заселюють 

Східній і Західній Сибір /кіргізи, буряти і т.д.j. В сухіших ра~онах Авс
тралії основною галуззю сільського господарства є скотарство, спеціяльно 

вівчарство, а хліборобство відог~ає другорядну ролю . Прикладом країн, де 

скотарство по відношенню до хліборобства відограє· друг~рядне значення мо

жут ·ь служити nci країни а мало .нтенсивноr системою хл~боробства, наприк
лад, СССР. в країнах, які nерРХОДЯТЬ ДО інтенсивного хліборобства, скотар
ство в його інтенсивній формі знову починає набирати більшого значення~ 

Типовим прикдадом перебудови сільського господарства й підпорядкування 

хліборобства потребам інтенсивного скотарства може служити Данія . В Данії 
рільна площа використовуеться перш над усе під кульшури рослин, які пот
рібні для годівлі тварин. З загальної nлощі засівів в !905-!4 р.р. в Да
нії на nшеницю припадало 4,7% в той же час на рослини, призначені для го

дівлі тв~рин, припадало: на овес 42,9%, на ячмінь - 24,7%, на жито, яке 

теж уживахть для годівлі тварин припадало- 27,8% плоші з~сівів. Данія 
nриво:зила х:ліб, використовуючи перева:r<аючу ~астину своєї !\е.мельчої ftJІoщi для 
культури рослин, що дають поживу тваринам\ ~авдяки ці ff с·труктурі сільсь
кого господарства вона могл~ розвинути скотарство в його інт~нсивній Фор

мі й ~кспортувати закордон велику кількість продуктів ско . арства. Подібний 
образ ми б~чимо також у Голянції, Швайцарії, в певних райнах Англії й Ні

меччини .. 
Продукти скотарства й світовий ринок. Скотарство nостачає цілий 

ряд продуктІD:-ё~дИ-наЛё;ать:-в-nерmу-ЧёрГу: такі основні nродовольчі nро
дукти, як м'ясо, сало, масло, сир , яйц~, молоко. Важним для народнього 
r~сnодарства продуктом скотарства є вовна. Так само скотарство постачає 

такі продукти, як шкіра . 

Вихіл на світовий ринок окремих· продуктів скотарст~а здійснювався 

в міру того, як розвиток техніки~ транспорту робив можливим перРвезення 
окремих продуктів у непошкодженому вигляді на ~альші віддалення. Найменше 
труднощів існувало щоцо перевезення вовни ~ mкіри; в зв'язку з великим 

поnитом, якиtІ існувr.~_ в HR вовну д.лq потреб текстильної промисловости, вов

на з давніших часів стала об'єктом міжнароднього обороту. Менше значення 

в міжнародній торговлі мала шкіра через те, що промисловість по вироблен
ню вз~ття, що була зосереджена а~ до европейсь~ої війни здебільшого в дріб

них підприємствах, не заявляла на шкіру такого концентро~аного попиту, 
яки~ мав місце для вовни в текстильній промисловості . 

Значні трудноші треба було пе9емогти, щоб одкрити достуn на сві
товий ринок продовольчим nродуктам, які постачає скотарство; вони у своїй 

значні~ частині належать до nролуктів, що підлягають mвицкому осуванню. 

Оскільки не бу.ло засобі в для заховання віn псування основного про до воль
чого nродукту скотарства - м'яса - торговля худобою могла здійснюватись 
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лите mляхом nеревезення чи nереганяння її ~а ринок збуту; очевидно nри 

цих умовах торговля була зв'язана з великими труднощами ~ не могла набра
ти більших розмірі в . Становище змінилось, коли були винаИдеиі сnособи штуч
ного замо~ожуваннл м'яса й колv. було nабулована сnецілльні nароnлав~, в 

яких м 'лео nеревозилось у заморо;~~еному виг.ллді . Перші сnроби штучного за

морожування м 'яса для його nерехо вування й nеревезення вілносяться до се
мицеслтих років мимуло rо століття .. Початок ширшого розвитку nеревозів за
мороженого м'яса, а тим ~:tамим nочаток вк.ІІJDчення м ' яса в світо ву торrовлю 
nриnадає на самий кінець ХІХ і nочаток ХХ віку . 

Розведення рогатої хуцоби може мати nолві~ну ціль: ї1 розводять як 
для одержання м' яса, так і для одерsання молочних nродуктів. З молочних 
nродун~ів у міжнародньому обороті більшого значення набрало масло, потім 

сир. Щодо свіжог о молока , то воно обертається nередовсім в ме~ах окремих 

дер~ав; треб& завважити, що nри використовуванні залізниць z:prя nеревезен
Р~ молока до окремих міських-осе~ецків, воно nuивозиться ~окремих виnад

ках на ві ддалення, що сягаJDть до ?ОО кілометрів; на світовий ~инок молоко 

nостуnає в конденсованому вигляді . ~начні організаційні й технічні т~у~

нощі довелось nобо~оти, щоб одкрити достуn в міжнародньому обо~оті для 

масла. В~робленнл масла мусило бути ві~ділено від домашнього гесnодарства 

~ сконцентровано в сnеці~льно для того nриставаних nіаnриємствах ; треба 

було nобороти труднощі зв'язані з переховаР-ням масла в неnоmкод~еному ви

гляді довший час. В суч~сний момент ці труднощі nоборено ~ нп евроnе~сь

ки~ ринок nостуn!:!.є не .ТІише масло з бЛИJ!tЧе nоло,;о;ених е вроnейських країн, 

але такоn з -за океану - з Австралії й Нової Зелянції . Значення окремих nро
дукті в скот~_9ства в світ о вому обороті t.~о~уть ілюструвати так і циftІри, які 
дають середній розмір оборот ів в nеріац І92І-25 ронів. 

Загалани~ ооо~от м 1 ясом і м 'ясними nродуктами скла,ає коло 16-!8 
міл . тто.!:[війних центнарів. Молоко cBi'le t1r конденсоване має обо'!_)ОТ до 5 міл. 
подв.центнарів; мас.ло - 3-3, 5 міл.ттодв.цент. ; сир- 2,5-3 мі.п.nодв.цент. 
Оборот шкірою дають ?-8 міл . nодв.цент . Головні експортери вовни вивозили 

її в nе~іод 1921-25 років коло 7,5-8,5 міл.подв.центн. річно. 

Роеqиток і стан ----------------CKOTaJ?CT ва. В . . . ~· ---- - - ---- залежност1 в1д nриродних умов у р1аних кра~нах розводять 

різні види домашніх тварин: на nівночі розводять олені в і використовують, 
як робочу силу, собак; в безводних і пустельних мі сцевостях використоВУJ)ТЬ, 

верблюдів. Проте , коли nоминути ті сnеuифі чні види домашніх тварин, які 
існуют~ в окремих країнах та які мають незначне nоширення ~ чисто місцеве 
~нач• ннл, найбільш nоширеними , nос і да:ючими найuільmе значения видами до
машніх тва:рин є коні, рогата хуцоба, вівці И с вині. 

Дані npo зміни кількости домашніх т варин з nоловини дев'ятвn~ято
го віку аж до великої війни виявляють в ок~емих частинах світу такі тен

денції. В nозаевроnеttських к:раїнах число всі.х nород І.Іома.mніх тм-рин інтен
сивно зростало. Натомісць, в Евроnі в зрості окремих видів І.Іома~ніх тварин 

виявлялис ь рі зні тенrrеr:ц і ї. Число коне~ зростало, але ду~е по вільно; зріст 
йmов в nовільнітому темnі, ніж зріст населення. Зріст числа рогатої худо
би відбувався зн~чно інтенсивніше, ніж зріст числа коне~. Зріст числа овець 
в окрР.мих евроnе~ських країнах мав різний характер: в одних країнах /Голяк
дія/ число овець лишалось стаціонарним, в більтості ж євроnейських краtн 
число овець зменшилось /Рос ія, Німеччина , ВеликR БрітР.віл, Франція/; в ~е
яких nолудневих евnоре~ських державах числ~ овець 3росло. Щодо кількости. 
свиней, то таFі е вроnе~ські цержави, я1r Н1меччиш~ , Франція , Австрія, Бель
гія ~ Голяндія число свинеtt збульmили; стnціонарним лишилось їх число в 
Росії, Великіf,\ Врітаиіr й Шваt.Щqрії; в Есnанії _ кі.пькість свиней з':меКПJилась. 
Світова віt\на nривела .цо різко го зменшення числа домашніх тва"ин; особливо 
значним було UP. з менmен~я в Євроnі. Тенденції зросту числа окремих домаш

ніх тварин у nіслявоєнні роки виявляJDть, що зни~ення nриросту числа коней 
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яке було харавтерйс!І'ичним:·лиmе .~tяя Евроnw , nочинає сnостерігатися також з 
інших частинах світу; nодекуди uає місце не лише зииzення nриросту, а на

віть і зменшення числа коней. 

F І92І році кількість окремих видів домашніх тварин no частинах 
світу 15ула. така: 

. . -----------------------------------------------------------------------
к о н і рогата худо~а 

------=======---------------=====!=========------
абсо 

л:ютні 
числа 

в тис о 

відносні числа абсолют~відносні числа 

ні 

числа 
мешканц. гектар . 

nлощі в тис~ 

-ив:-Їоёё-иа-Їоёо 
мешкан. гектар . 

nлощі 

Евроnа З8.З76 88,! З9,З І22.ІО2 276,5 I2~,t 

' Азія І5.94І І6,І 4,? І82.З5З !84,7 5З,З 

Пі~нічна Америка 24 . 2ЗО І7І,5 ІІ,І 84. 666 600,! З8,8 
Пі1!.ценна Америка !7.!25 296,4 ІО,І 78 . 088 ІІб9,І '4І,б 
Африка І . З82 !9,5 0,9 29 . 62! З52,І !6,5 
Австралія й Океанія 2 . 793 З47,2 З З I6 . J62 !959 8 ІВ 8 

-------------------------------~----------------~-------~--
Е с ь о г о 99 . 847 88,7 9,4 51~.892 295,7 4б,2 

'вinr;;i свv.ні 

Евроnа І5З . ЗІО З47,І !55,7 68.227 !1З,2 64,З 
Азія 97 . 4!4 !08,5 29,7 57.!95 94,6 !9,4 
Північна Америка 42.7З5 298,9 !9,6 62 . 646 4З5,І 28,5 
Південна Америка 78,240 1ЗЗО,9 45,8 2З . ОІ6 З5З,6 !2,6 
Африка 6! . 600 7З6,2 З4,4 2 . 567 ЗІ , 4 !,4 
Австралія й Океанія 98.889 І2200,2 1Іб,, ! . 09! ІЗ2 б І З 

-------------------------------------------------~-------~--
вс ь о г о 5З2.І88 325,9 49;з 209 . 74З !55,9 І9,6 

Дані цієї таблиці доnовнимо більш новими числами, ~кі nодають кіль
кість окремих видів домашних тварин в останні роки по важніших державах: 

/ в тис , mтук/: 

Вельгія 
Велика Врітанія 

l[анія 
Франція 
Італія 

Німеччина 
Нідерлянди 
с с с р 

Сnол.Штати Півн. Америки 
Арrентіна 

Пів . Африканський Союз 

Австралійські Сnол.шт. 

'О і к 

!9~9 

!929 
!929 
!929 
І9ЗО 
!929 
І9ЗО 

!929 
1929 
І9ЗО 
:929 
!928 

коні · 

.2119 
! . .246 

52! 
2. 986 

9б7 

З . 6І7 

2З7 

З4 . 600 

ІЗ . Зt54 

9.858 
888 

І . 94З 

рогата xy.zxoea 

!.738 
7 . 89І 
з.озо 

І5.6ЗІ 

б. 89З 

І8.0ЗЗ 
2 о 95.2 

б? . 200 

57 о 978 
З2 . 2І2 

ІО . 5І8 
ІІ. ЗСІ 

вів~t1 

.24 . ЗІб 
І9І 

!0. 452 
9. 896 
З . 480 

484 
!32 . 860 
SО . 50З 

44.4ІЗ 

45.0!2 
!05 . 560 

С1SИ!І1 

І.2З7 
.2.70! 
з . 61б 

б.ІО2 

з . !57 
!9. 944 
!.990 

.20.500 
5З . 2З8 

З.769 

5!4 
9ІО 

Р~д nодани~ тут чисел дає можливість зорієнтуватись, як реnрезеи

~ озані окремі ~~и домашніх тварин у світі й як вони розnоділя~ться no 
-.кр~мих частинах світу. Найбільша в абсол:rтних числах у світі кількість 

~ець; кількість рогатої худоби є менша, але вона nроте майже r : рівнжєть

ся числу оБець; значно нижчим є число свиней і число коней. Само собою, 

що ці абсолютні числа ще не визначають nитомого тягару окремих видів до-
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маmніх тв~рин у світовому господарстві з огляду на різну цінність і різ
не значіння їх. Розnоділ окремих видів до~нlmніх тварин у різнрх частинах 
світу має свої характеристичні особливості . Ми бачимо , що найбільш зін
дустріялізоnана Евроnа концентрує у своїх ~ezax значну частину домашніх 

тварин: вона ~ає коло 2/5 загальниго числа коне~, коло І/5 рогатої худо
би, коло 3/ІО овець 1 коло І/З свине~. На Азі~ й Африку "РИnадає невідпо
відно мале чиспо коней. Африка віарізняється незначною кількістю свиней. 

Вільm рівномірини~ розnоділ помічаємо в кількості рогатої худоби й овець. 

Коли звернемось од абсолютних чисел до ві.І.Іносних, то можемо встановити 

дальші nодробиці існуючого розnоnілу домашніх тнарин. Ев ,опа для всіх ви
дів дом~mніх тварин дає на~бідьшу кількість на !.ООО гектарів nлощі; це 

свідчить npo те, що характер скотарства в Евроnі є значно інтенсивніший, 

ніа в іпmих час~инах 8 що воно в F.вponi nровадиться nри найм~нmому в nорів

нянні з іншими частинами світу використанні nриродних nасовисьи. Значення 
скотарств~ в структурі госnодарства окремих частин світу вказуrть числа 

кількости дом~mніх тварин н~ !.ООО мешканців. Є nриродним, що в Евроnі 
nри великому розвитку nромисловости і місько го життя число домашніх тва
рин на 1.000 мешканців є меншим, ніж в інших частинА.х світу. Шодо кілько

сти коней і рогатої худоби на 1.000 мешканців виділяються Північна й Пів
денна Америка та Австр~лія; щодо кількости овець на nеuшому місці стоrть 

Австралія М дал~ко nозаду НРЇ йдуть Південна Америка й Африка; щодо кіль
кости евинеМ виділяються ПівденнА. й Північна Америка. 

Більm детальніmР уя~лення про стnн скотарства ми змо~емо мати, ко
ли nерейдемо до розгляду його no окремих країнах. Скотарство щодо видів 
домашніх тнарин, які розводяться,~ щодо сnособу упержання ! х уявляє в різ
них країнах значні особливості . Вище ми згадали про екстенсивні та інтен

сивні форми скотарства . Сnинимася на цих nоняттях локпадніmе. Екстенсив

НР скотвретво зв'язано з наявністю великої кількости вільних земель, які 
можуть бути використані як nасовиська. Через те можливість розвитку екс
тенсивного скотарства стоїть в залежності від мало]' гущавини населення, 

nри які~ можливо існування більшого заnасу вільних земель; з другого бо
ку, воно зD'язано з можливістr використання цих вільних земель лля nасо
виськ. ч~рез те екстенсивне скотRрство існує в малозаселених країнах сте
nового. :характеру, землі в яких надrtються .цля використовування на. nа.сови

ськ~. Нflйзшtчніmими щодо кількости цомn.mніх тварин країнами екстенсивно
го скотарства є Арrентіна, Лівденна Африк!'!. ~Австралія; всі ці землі МR
ють рідке населення ~ великі з~nаси нас овиськ. На цих n~совиськах скот 
nеребуває більшу частину року nри мінімально!.~ догляді й мінім~-Jльному 

nіклузанні госnодаря . Будівель для хуаоби не існує майже Жtlдних; худоба 
цілий час nеребуває nід о~критим небом. Заготі Р.ЛЯ корму д.1я худоби на 
холодну пору nереводиться n мінімальних розмірах . При екстенсивному ско

тарстві вид тварин, які uозводяться,з~~е~ить nерш над усе від характеру 
nасоnиськ. Більш багаті траво~ і оnадами стеnи Південної Амери~и с~рияаи 
nоширенню там розве nення 1ільm вибагливої н~ nоживу рогатої худоби; на 

сухих nасовиськах Пі~nенної Африки ~ Австралії nоширилась у nершу чергу 

віnч~рство. Можливості одерRання й використання nри екстенсивному скотар-
·СТRі nродуктів, що Ух мо~~ постачати скотарське rосnодарство, обмежені. 
В~но моае давати лише м'ясні nро~укти, а nри вівчарстві, кріw тоrо, ще й 
вовну; молочарс~ке госnодарство вимагає вже інтенсивних форw скотарстJа. 

Інтенсивне скотарство є витвір господарсикого розви~ку друго! nо
ловини ХІХ віку; його розвиток - результат nоширення міського життя й 
значного збі~ьmення nоnиту на nродукти скотарства. Воно характериsується 
досить роз виненоz сrтЕ>ціялі.я:.ІІізаціє1D ~ значною затратою nраці й каnіталу 

на tto~нy тварину, яка викохується в господарстві. В зепежності від nриро д

них умов і вимог ринку, госnопарство сnеціялівується на розведенні nередо
всім одного виду тварv.н , nри чому ставиться завдання одР.ржання nередовсім 
певного роду nродуктів. Інтенсивне скотарс~хе госnодарство може ставить 

собі ~~вданням nостачання м'ясних nродуктів. Топі розводяться ті nороди 
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тварин, які дають багато м'яса, які скоріШе дозрівають. Інтенсивне скотар
ське госnодарство востача.є висо~оя!існі роди м'ясних nродуктів, які не мо
sе давати екстенсивне й які через те є забезnечені nеред його конкуРенці

єю. Інтенсивні скотарські госnодарства, що nостачають м'F~ ні nродукти,1с
нужть у кукурудзяній смузі Сполучених Штатів Північної Америки /nередов
сім свинарство/ і в Західній Евроnі, в nершу чаргу в Го .ляндії ~ Великій 
Брітанії . Інтенсивне скотарс••е госnодарство може ставить собі ціллю nо
стачання мо.ІJочних nроду1стів- масла, сиру, молока . В цьому виnадку розво
дяться nороди, які відрізняються своєю молочніст~; годівля худоби nерево

диться в т~й сnосіб, щоб було забезnечено одержання найбільшої кількости 
молока. Інтенсивні молочарські скотарські госnодарства nоширені в таких 

державах, як Данія, Голяндія, Швайцарія й інші. Інтенсивне скотарське гос
nодарство зв'язано З \.. nеребуванням і rодівле:r тварин у сnеціяльно для того 

nристосованих nомешканнях, в добором поживи для них такої , яка б забезnе

чувала осягнення поставленої госnодарством цілі. Все це вимагає значної 

затрати nраці й Kfl.,.. ; "'алу. Найбільm Ж~ і дnо ві днох- формr- госrт,. r.tА.рст:ца rrp'l." · 
стосовано:D дЛІt м .. " ·~ •·КR 1нтенсивноі-о- ~котарськоrо підn!>иємс·rва, хк nок~:f'[
ла nрактика, є селянське госnодарство . Через те розвиток інтенсивного ско
тарства в Західній Евроrті nередовсім сnостерігається в тих краrнах, де се
лянські госnодарства середніх розмірів складають серед з~rалу госnодарств 

·значнішу групу. 

С лрироднJnІ, що в зв'язку з обмеженно~ кількістх: вільних nрирод

них nасовиськ, екстенсивне скотарство виrлядів для свойоrо розвитку не 

має . Певні тенденції до інтенсифікації скотарства ми сnостерігаємо навіть 

в такі й країні роз винЕІно.rо екстенсивного скотарст ва, як Арrенті на. Отже 

можна твердити, що загальною тенденцією рознитку скотарсьиого rосnодарства 

є nере_хід од екстенсивних форм до інтенсивних; екстенсивне скотарство в 

~oro чистій формі задержується лише в малозаселених країнах стеnового ха-

. ракт~ру; nозатим здебільшого ми зустрічаємо nереходові фо~ми окитарського 
госnодарства з більшим або меншим стуnенем інтенсифікації. 

Різ хі різниці. уявляє скотарство окремих країн щодо складу й коw
бінацій різних видів тварин. В Брітайсь.кіtfr Індії має місце значна nерева
га рогатої худоби nри слабому розвитку розведення коней і ловній відсут

ності свиней . В ряді екстенсивних країн /Арtентіна , Австралія , Південна 
Африка/ nереважаЕть рогата худоба й вівці. Сnолучєні Штати й Німеччина від
різняються великоr кількістю свиней. Загалом в комбінації різних видів тва

рин, в зв'язку з переходом скотарства до ~ільш інтенсивних форм, моzна nо
мітити тенденцію зменшення зн~чення ві в ча рст ва й зріст ролі свинарства. 

Така невибаrлива тварина, як вівця, найбільш надається до ллР-кання nри ек

стенсивf!ому скотарстві·. Ві в ча рст во, яке було раніше значно nоширеним у 
Західні~ Евроnі, теnер має розnовсюдження nе~~довсім в країнах екстенсив

ного ~мотарства. Натомісць свинарство виявляє ;озвиток в усіх країнах , де 

скотарство набирає інтенсивного характеру . 
Різниці щоао видів тварин, які розводяться в окремих країнах, зв'я

зані. не лише з госnодарськимw,але й з nриродними умовами. Розведення рога
тої худоби в найбільших розмірах nристосовано до уміркованої зони; кормо

ві рослини уміркованої зони, особливе в більш вагких місцевостях, сnрия

ють більшій молочності корів. Через те райони розведення рогатої худоби ' 
це nередовсім райони з більшою кількістю атмосферичних оnадів . Теnлий і 
сухий клімат більш приставаний для розвитку м'ясного скотарства . Рівнико
ва Африка, де волиться отруйлива муха- цец~~, від якої гинуть домашні 

тварини, мал~ надається для розведення рогатої худоби. Так само во гкі міс

цевості більше надаються до розведення свине~ . Свиня є тваринож, яка лю

бить во гкі сть і яку тяжко розводити в місцевостях з сухим nідсонняw. Мен
ші вимоги щодо nриродних умов ставить вівця. Вона nриотосована до сухого 
nідсоння, може існувати в умовах уміркованої й rарячої зони; лише в лісах 
зворотниксвої зони, а також у вогких nідзворотникових місцевостях розве-
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дення tвець зустрічається з труднощями. Найбільшу кількість овець каrть 
сухі стеnи Австралії, Арrентіни й Південної Африки. 

Для вияснення стану скотарст~а тре•а брати до уваги не лише вид 

тварин, що nлекають, але також 1 їх nороду. Різні nороди коней відрізня
ються саоєю силою, скорістL бігу, витриваліст~ й через те кають різну вар
тість. Серед рогатої ходаби розрізняють nороди в залежності від їх молоч

ности й кількости м'ясних nродуктів, що та чи інша nорода може дати. По
роди овець розрізняrть в залежнесті 3ід якости вовни, яку вони дають; nо

руч з тим і~нухть nороди овець, розведення яких є найбільш вигіднии для 

одержання м'ясних nродуктів. В зв'язку з різницями, які існують ~ якості 
й вартості окремих видів тварин, абсолютні цифри про кількість даного ви
ду тварин ще не є вистарчаючими, щоб уяснити стан скотарства в nевній кра

їні. Довоєнна Росія була в абсолютних цифрах nорівнюючи краще забееnечена 
ніж захі~ньо-евроnейські країни, кіньми; nроте величезна частина їх була 
малорослі й слабосилі безnородні селянські коні дуже низької вартости. 

Має значення для вияснення стану скотарства nоділ даного виду тва

рив у nевній країні на його дорослу частину, яка надається до в~користан

ня, і дорост. Скотарське госnодарство лише в окремих виnадRах дає можли

вість гvсnодарського використання доросту; такими виnадками є, наnриклад, 
використання nри м'ясному наnрямі скотарства телят, nорооят, тощо. В біль

шості виnадків велика на~вність доросту, який не може бути використаний, 
зменшує цінність череди. Екстенсивним системаv. скотарства, де розмноження 

тварин не nідлягає реrулюванню, властивий менш сnриятливий склад череди, 

ніж системам інтенсивним . 

МИ обмежували до цього часу увагу нашу тими видами домашніх тва

рин, які мають найбільше nоширення. Проте існухть ще інші види домашніх 
тварин. В nолудневих країнах робочою твариною, яка з~стуnає коня, є буй

воли, осли й верблюди. В Брітанській Індії число буйволі~ /28.967 тисхч 
у р.І92З/ nеревищує число коней /2.!56 тис. у р.І924 /; загалом в цілій 
південній Азії буйві.л є досить nоширено~ домашньою твариною. Осли й мули 
є nоширеною домашньою твариноr на nівдні Е~роnи / в Італії, Есnанії/, а 
також у Бразілії ~а на nівдні Сnолучених Штатів Північної Америки. Район 

. поширення верблюдів охоnлює країни Північної Африки; відограє він також 
значення в Індії. На nівночі Евроnи, Азії й Америки використовують , ~к 
тяглову силу оленів і собак. В nівнічних країнах місцеві мешканці корис

туються оленями не лише як тягловою с~лою; вони сnоживають Іх м'ясо й мо

локо . Як молочна тварина, ~ усіх країнах має nевне nоширення к~Jа. Число 

кіз у р. І92І в цілому світі обчислювалось в І2З . 974 тис.штук; з того на 
Евроnу nриnадало 24.887 тис.штук, на Азіr- 45.920 тис., Америку nівн.-
5.!98 тис. ,Америку nівд. - І5.02І тис., Африку- З21797 й Австралію -
І2З.974. Не зважаючи на значне число кіз у світі, госnодарське значення 

цієї тварини є nідрядне; козяче молоко застуnає молоко к~рови для бідні
ших кляс і •ироби з нього на ринок nостуnають в обмеженій кількості. На 
цьому місці слід ще згадати nyo кр•лі•ництво, яке користуєтьсп жеяким nо
ширенням у nі~денній Евроnі , і nтахівництво. Ця галузь госnодарства зо 

зростом міського життя в Західній Евроnі набуває все більшого з~ачення, 

а яйЦя становлять досить значний об'єкт міжнароднього обміну. ra nриб~иа
ним обрахунком яQця nостуnаІть щорічно на світовий ринок у Jількості до 

5-6 міліярдів штук. Головними ексnортерами яєць є Сnолучені Штати Північ
ної Америки, Кита~, Данія. Так само nровадиться nтахівниче госnодарство 

в цілях nостачання м'яса, на яке nред'являють концентрований nоnит міські 
ос~редки . 

Закінчуючи наш огляд стану скотарства, мусимо nідкреслити ще, що 

скота~ське, шиnше. , животнарське госnодарство, є тоr галуззю сільського 
rосnоцарства, яке виявляє тенденції до зросту. Госnодарська коньюнктура 

уRладасться сnриятливо для здійснення цих розвоєвих тенденцій. Розвиток 
~іського життя й nромисловести розширює міст~~~т~ ~инку на nродукти жи
вотнарства й збільшує nоnит на них. Ті ~постере~ення, які nереводяться 
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над складом еnохивання в окремих країнах Европи,вказують, що nісля евро
nеfіІськоі: ві~ни відбуваються зміни щодо сnоживання окремих харчових nродух

тів; вони ~цуть в ~аnрямі зменшення сnоживання хліба ~ збільшення сnожи

вання м'ясних і мо.лочних nродуктів та яєць. Розши~ення nоnиту створює ба
зу для розширення ви~обництва Рродуктів животнарс~кого госnодарства. Тен

денція до nоmи:рення виробництва nродуктів скотарства. виявлялось у сільсь

кому госnодарстві Західньої Fвроnи до ві~ни, n~авда, не в упіх к~аїна.х од
наково вир11зно; обмеження nлощі nід зерновими культурами вело до nіднесен
ня ролі скотарства в сільсьRо-госnодарському nідnриємстві. По війні й no 
відбудові екстарського госnо~арства до довоєнних розмірів заховується та. 

сама тенденція. Роля скотарства в сільсько-госnодарському підnриємстві 

І'J"!)одовжує зростати. Сnрияють тому також тj зміни в структурі землево .тrодін

ня, які відбулись в останні роки в ряді держав, які nривели до зменшення 

ро.лі В€'ликого '!'а збільшення ролі l!алого сільсько-госnодарського nідnриєм
ства. Сільсько-госnодарське nідnриємство 'невеликих розміріF, як ми nідRрес
лmвали, особливо надає'!'ьсл до ведення екстарського ін't'енсивного госnодар
ства. Сучасна госnодарська криза в менших розмірах захопила ринок nродук

тів скотарства в nоріnнлнні ~ зерновими nродук'!'ами. 

Л е к ц і я ч о т и р н а д ц я т а. 

СКОТАРСТВО /nродовження/. 
---- ~·· --·· ------ ... ·- --·-- ------

Ринок n"!)одуктів 
----------------~~~!~Е~!~~~ А/ М'я с н і n р о д у к т и. Серед nродук~ів ско't'~рств~, 

які відогр~ють ралю в міжнnuоцньому ooonoтi,ne~me місце за~мають м'ясні 
nродукти. Вt'l?нішю.!и роl!nми .'{ом~.тттніх тв~.рин, які використовуються zurя одер

~а.ннл м'ясних nродукті в,· є ве-ликп poN1.1t'1 хуцоба, вівці й свині; nо з~ тим 

в окремих Іt!'fi.ЇHRX для о.цер:17аннл :м'ясних nponyRтi в користуються іншими тва
ринами /коні, осли, мули, !tози, верб.Іюди, лівнічні олені/, але м'ясні nро
дукти цих останні:~t тваnин ма:ю'І'Ь місцеве значення. 

Вих і 1.t на світо вий ринок :м'ясних nродукті в стоїть у тісном;у· а в' ла

ку з ві.пна.йденнлн сnособі в зІ'І.хо вум.ння u 'яса в неnошкодженому вигляді Ії\ 
такої ~ого nерерібки, лка,зRховуючи по~ивні й см~кові властивості, забез

nечув~ла б ~ого nе~еховувRння .цовmи~ час. Про один з цих сnособів заморо
жування М'яса МИ ЗГRдували вище . З іНШИХ треба ЗГ3ДRТИ вуд~еННЛ М 1ЯС~ 1 ВИ
рібку консервів, ковбас, шинок, тощо. ПочАтки ширшого обороту в міхнарод

ній торговлі відноситься !О кінця дев'ятдеслтих років ХІХ віку. 
Можливість організації F ширших розміра.:~t міжнароднього обороту ~'яс

ними nродукт!\ми стоїть у зв'язку з організ::1.цією забивання тварин. Щодо цьо

го існує різниця між nостивленням цієї сnрави в евроnейських країнах, які 
є nередовсім район.q,ми і1юорту н 'ясних Г:!Jодукті в, і в заоrсеанс:ьких .zжepzaвt:J.x, 

звідки їх ~асово ексnортують. Ев~оnе~ська організація різницької сnрави 

хара.Rте!)изується тя.кими nрикмеТ&іи: І/ зnбивання тварин широко nецентралі
зовано; ко:::tни~ заселений nункт v.n.є свої різниці, розміри яких залежать од 
його розмірів; 2/ no великих міст~х мn.ють nеревагу громадські різниці; 
це забезnечує належни~ саніт~рниМ догляд за nереведенням забивання тварин; 

З/ дІ".ЛЬШf.!. nерР.рібК8. м'яса. /вуд;.;tення, консе!Jвувпння і ··т. д.j здебільшого ві
докремлен~ від різницької сnрави. 

ПоFну nротиле:r.ність до еврогеflсь~ої оргttніз:1.ції цієї" сnрави уяв

лхю~ь Сnолучені Штати ПівнічноУ А!Іерики. Зqбиття тва~и~ т~м зосереджуєть
ся не в nунктRх сnо»:ивя.ння; воно сttоНЦf!НТ"!_)овано в одном;у· геогрАФічному 

районі, якиfА nостзчпє м'ясні Л!1одуrtти для ці .тrої Іtраїни, !'. також nеревоlІИ't'Ь 
• 



- 9~ -

у велиRих: розні:р~х 1х експорт . Цей pF'.ffoн лежить Н" г.-1 вдень од Велики:z: озер 
міz рікаuи ~.іі су:рі ft Ora~o ~ за .. '·І.!ає нe.fi~azнim~· о б.'tn.сть абіхzевої npolt.Yпцir 1 

де н·· го.!!іВ .'JІІ тsаuин іае ве!Іичезн1\ кі11ь~ість кукурудзи; в цьому раf.\оні зо

серР.ажені Haf1ГOJIOBHimi ПУНКТИ 1 де ІJР!)f'DО!ІИТЬСЯ ТО'DГОВJІЯ ТВ.l!)ИНВ.МИ ~ ЇХ аа

бИТТЯ - Чікnrо, ~анзас-Сіті, Омаха, Сент-Ль11їс. Це зосереnУения різницькоr 
СГ'Ш\1\И В OJtHOwy na~oHi Є J.10"'"'ІИВИМ ЗА.ВlІЯКИ Г:еЛИ!(ОМ;у po:t ВИТКУ В Країні 38Лі3-
~W~Ь і на~ехному уста~куnанНІ! їх сnецілльними ваrонами, nристосованими до 

nеuРвозу м•лся.. Різницьк~ cnuP.BA. в Сnолучених Штзтах перебуває в привА.тних 
!>YKt~.x і зо серА rtжен~ л руках f.e велико з· кі "ІЬКости ве~,ичезних пі ~nриємств 1 які 
концРнтрують як ~А.биття т~~~ин , так і ~ирі б м 'ясних продуктів. Таке саме 

оо' є .n:нР.ння рі:ншцько\: сп-рави в небагатьох центря.х, де вона nере11одиться в 
ве ІJиких ni дnриємст вах 1 :uає місце ТІЧ<·о~ і в zп•ох цругих краї нах: por3 11иненого 
P.Rcnopтy м'ясних продуктів - в Арrентіни ~Австралії. 

Се:')ед !<pr:t ~:н 1 що еиєnор'!'ують :м'ясні n~:10 І:tjо"КТ.И , треба ви11іJІити в пер
шу че!)гу Сnо;rучені JlІ'і' я ти Північчої АJ&е.рики, Арrентін• ' АІІст:раліІІ. При чо
иу МО1-(На констатувати , що в ко"тяі ~ з цих кра,·н ми помічаємо сnеціlf.лі sаціІІ 

нв ексn •рті П~' ВНоrо ролу м's:;с!.fИХ "!>О.І.tУКТів. Cno.rtyчeнi Штвти вивоЗять наtt

біп~mе nроцукті~ свиц~~с~вя., АрrРн~іяа - во~ове м'ясо ~ ~ого nро~укти, Ав
стрr.tлія - баранину . Сnол:_tчені Шт"І.ти, сnеціяльно тotf ра~он, який вивозить 

м 'ясні поо1укти , r. ~а~он~w і нтенсивного скотарства; є nри,одн8м, що цей 
:раnон сnеція.rrізується н~. т о"!)говлі П!>О't,УКтаки інтенсивної галузі скота!,)ства, 
якою є свинарс~во. З Сnол}чених Штатів Північної Америки в 1923 році було 
вивезено 9?0.000 тонн свинячого м'яса , сал~ ~ інших виробів сnина!)ського 
rосnоларства nри 1,04 міл .тонн вивозу всіх м'ясних nр~дукті~. Авст~алія в 
I 924/2S році вивоз ил~ моро~~но1 б8ранини на ~ . о міл.фунтів стерп. 1 ма~zе 
З 1/2% всього ви~озу . Вивіз м'я~них ~родуктів з Арrентіни в 192~ році був 
•м.киt! : зя.мо'">оиене вс.:rове м'ясо - 288 тис.тонн, охоло д:!'tе Нf' - З8б тисяч тонн, 

и ясні консе~ви - ?О тис . тоин. В організ~ції екQлорту ~·ясних г~олуктів ве
ЛИЧР.зну рол11 ві !Іогр~ч: капі тя.л Сnолучених Штаті n П івні чної А:мерю<и. Він обJ. 
єанує ~1 3"'1ЩЬJtу сnраву й ne~epiбRy м'ясних rтpCІ.ttYK'7'i в н~ ЛИ"!Р. в llt в ні чно
Ам"~икnнських Штатах , але тахож і .в Арr".:'нтіні; н 1925 році 65 ,90% всіє ї за
битоf ху~оби було забито в піnприємствах, що належnли ~ігнічн~-американс~
кому :taniтnлy , 1 i"S 1 61% , анг .ліttському ~ лиmе I :J ,4~~ ерrеР.тінсьRо).(у. З інших 
з~окР.~ноьких хu~їн по еиспо~ту м'ясних продухтів виліля~ться Урагва'• Вра
зілія ~:; I<Aн~ zt1\. 

З ев~оrте~ських кnпrн в експорті м'ясних гродуктів відограють рол11 
дРі кра'І'яи 1\исоко-інтенсивного с:кот".рства - Гопяндія tf llе.нія. Скотарство в 
цих K!JR\'нax: має пе!>ева;w.:но молочни~ Hl\rruям, R.ле nевну рол11 вони иі.аог!,)аІІть 
'І'Р~ож висил~11чи Н~' світози9 pиf.foR високоякіетні м'ясні nродукти~ nередовсім 

свиняче и •ясо ~ ca.rro . В IIJ24 році з Голян~.tії Ci;v.no вивеsено 6:>080 тонн сві
•ого свмнячого м'яса, ЗІІ~О тснн свинячого сала, 24~.420 штук свиней. Ви
віз ~ 2 RСР.ИХ rrpollyKтiiІ з .дані'і в I <J24 "!_)оці fSyв •rаки~ : темта ~ волоие м'ясо 
- З.dОО тонн , сало ! 9? . 200 тонн , свині - 1 ~0 . 2СЮ штук . 

Головним іwпортним ринком .n:ля збуту м' ясних nродук~ів є Англія, ку
~и rrnиnоsиться д~ трьох че~вертин всіх м'ясних прnаук~ів, що nостуnа»ть на 

світовиУ ринок - І 2-І4 uіл.~о~в .це~нnрів м'ясних nродуктів і 50-70 тисяч 
штук ~ог~тої ХjlІоби річно. Англія nри Rоз виии ~ ·ясними nродуктами покриває 

копо ~О% своffого сnоживання. Визначним ринхом м'ясних ~!)о.ау!tтів є Німеччи
на . Госпоц!_)я.ська "ОJІітика. Ш1tеччини щопо місцРвого скотарства носила nро
~екціоністичІtИ~ характе !) ~ змагалась утрупнювати nривіз закордонних продух
ті в животНА.!)Ства 1 н~ з важR.JІЧИ НР. те п-ривів м'ясних nроцунті в J.(o Німеччини 
виявмє теюхенці ї до ·- зросту. Після ві ~ни місткість ні мецькоrо !)ИНКУ вменmи
nась. Привіз м 'ясних п~олухтів ло Німеччини в І ІJ2~ році досягав 2,5 иіл . 
nоав. центнnрів . З інших іJt.nортниж ринків м'яс '-'их продуктів треба вказати 

па ЬР.льrіІІ 1 ШJ\а'ЩFІ.ріІІ, Фрnнці 11, 1таліІІ й F.сnаніІІ. З зІ-океанських .ztepzaв 1м
nор'~'ним ринком 11-ІІІІ u 'ясних rт'одуRті в є lti вІ-J1 чно-Лмериканські Сnолучені Шта
ти, н~ ~вя.~а11чи к~ ТР 1 що вони r. опним а найбільших е,спортР.рів тих самих 
П!)одукті в. 
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Є ~аракт~ристичним, що Схід Евроnи, зокрема УкрRїна, НР зважаючи 
Hf.! своj" вР-ликі земельні nростори ~ в~ликі можливості для розвитку скотар

ства, в світо вому обороті :м'ясними продуктами nри~:мал~. мінімальну участь. 

ПР.ред ві~ною зі Сходу Евроnи м'ясних nродуктів і сала вивозились мінімаль
ні к і.лькості, так, що приІІі з цих nродукті в перевищував rx вивіз . Пере вага 
вивозу над nриво~ом мала місцР. в оборотах '-І:Ивими свинл:ми та живо11 й битоІІ 

nтицею. 

Експорт м'ясних nродуктів зR часів еврогейськоУ війни в зв'язку зі 
зростом попиту н~ них длп nот~еб армій збільmився й особливо це торкається 
СполучР.них Лівні ЧРо-Амерюtанськи~ ШтА.ті в. Після ві ttни, в з в' яз~у з загаль
ним зубо.!":і ннлм Евроnи, Р.Ксnорт м'ясних nродукті в змеwmився tt .ІІИmе по волі 

nочав наближатися до довоєнних розмірів. Сучасна світова г оспоцарська кри
з~ привела до 'іО !!ого звуження світового обо:ооту м'ясними продуктами. 

Б/ М о л о ч н і п р о д у к т и. Умови виробництва молочних про
дуttтів /молока, мас.ла, сиру/ інші, ніж умови виробництва м'ясних nродуктів. 
М'ясні продукти, зР. винятttом продуІtті в с винарсьRого го сnодарства, це в nen
my че~гу nродукти, яиі постачаються країнами екстенсивного скотарства. На
томісць молочні nро~укти вимагають високоr техніки nостановки скотвреького 

rосnоцзрства; через те длл них утrо:рились цілком інші експортні осередки, 

ніж для м'ясних nроду~тів. До недавнього часу молочні nродукти вироблялись 
майже виилючно для хатнього вжитку ~ їх торговельне з на чення бу.тrо не велюсим 

цьому відnовід~ла примітивна техніка їх вирібки. З . розвитком napoвoro тран

сnорту ситуаці Р. змінилася. Пotta.Jio з,остати риНІtОВР. значення молочних n"?о
ду~тів і з пі~~ядно1 гаму~і сі.льського господарства молочарство стає поваж

ним самості~ним ц::-ерело!і длл: одерr:анн.n прибут!'у. Удосконалюється техні!lа 

молочарства : з ввоцл:ться сеnаратори, ~рилацдл для хемічноr аналізи молока, 
длq hого стерилізRції ~ n~стеризаціУ; звклада[тьсл сгецілльні підnриємства 

для вирібки масла й сиру; ця справа цілком відділяється від до~аmнього гос 

подарства. В F.вponi н~буває великого значення кооnер~тивне молочарство; най 

rnиpmoгo резвитку молочарськR кооnерація досягає в Данії. Вся ця складна ор
ганізація :молочарської госnодRрки вимRгає й культурности населення. Через 

те відно!lТеНffЯ на ринку мо .ІІоЧЩJСЬІшх nродукті в уклада11тьсл іканmе, ніz на 

ринку м'ясних nро~уктів. Щоло м'ясних nродуктів, то там nереважаюча роля 

належить заокеанським крRїнам. н~ ринку молоча~ських nродуктів пе~mе міс
це налРжить евтюnе~ським країнам високоінтенсивного скотарства. В ексnорту 
м о л о к а /свіжого й конденсованого/ Бідограють значення такі країни: 
Голяндія /І~24- nонад 1,5 міл.подв.цент./, Щвайцарія /1924- 0,5 міл.nодв. 
цент . /, Данія/ о,з - 0,4 міл . nодв . цент . /:Іf/Фра.нція /О,І міл.nоl(в . цент./, 
Сnо.лучені lНта.ти Північної Америки /0,6 1.sіл.nоцв.цент . j і Канада /до О,:> 
міл . подР..UР.Нт./. М а с л о nоступає в першу чергу з таких К"І?аїн: Дr~.нія 
/І924 '!"), - І , 2 lІfіл.подв.цент./, Голяндія /І924 р. -· 330.000 nодв.цент./ , 
СССР /224.000 ~одв.цент./, Фінляндія /82.000 подв.цент./, ~веція /48.000 
nодв . цент . /, Арrентіна /2'J? . OOO подв.цент./, Австраліл /?.9?.000 rtоnв.цент./ 
і Нова Зеляндія /635.000 nодв.цент./. С и р вивозять: Нова. ЗеляРдіІІ /1924 
- 8!0.000 nодв.цент./, Голяндія /769 .000 nоцв.цент . /, Канада /бІЗ . ООО nодв . 
цент . /, !талія /ЗІ?.ООО nодв.цент./, Швайцаріл /!80.000 nодв.цент./ й Да
ніл /45.000 по~в.ц~нт . /. Ми бачимо, що в ~кспорті нолочних продуктів висо
вуJ)ться на rтepmиt4 nлян тюсі країни, як Голлнділ, Лані я. Швайцарія, Фінлян
дія, почасти Швеція. Все це країни високо інтРнсивнсrо скотарства; в соці

ял~ній структурі всіх цих країн велику ролю ві~оruають малі й середні се
лянські госгода.рства, які наttбільmе надажться до організації інтенсивного 

молоча~ського госnодарства; в усіх них в організації молоча.рськоrо госпо
дарства віцограє в~лику ролю кооnерація . Щодо молочарського госnодарства 

в заокеанських країнах, ЛІ(е постачає свої nродукти на світовий ринок, то 
воно розвинулось nередовсім в районах давнітого заселення, де витворились 

умови для більш інтенсивного скотарського госnодарства. В Сполучених Шта-

хІ Тут і нюІЧР., де не зазн8.чено рік, nодано сере цні д~ні за роки 1921-2:). 
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тах об.лаr:~ю , .це nоnІИІ•Яно мо.лоuа.рсІ-rtе госnодарство, є nівнічно-східні mтати, 
з і~янапі - ~ові.нціr он··аріо і"'. НвАбР-Р:. Так само в Авст:оР...ліr ра~он розвитку 
~~олоча-gського гос•rода.рства НА сходи·гься з районом роз витку вівчарства; ві в

чарqтво rтоmирР!-7Іі в tНльm зас;уmІJилих ра.t'\онюс Австралі і: з гіршими nасовиська.

ии; иолочарська ~·осподарство розnинено в державі !~вінс.ленд, де є кращі nа
совиськ:g,, ніЖ в і нmих ~s:.стинt::.~ Австралії . Пенву ралю , ян nро.пуцент масла., 

на. світовому ринку віnог~5є СССР; масло з СССР nост~чається власне .лише з 
о ІJRого 1J8Ио ну -~ахі днього Сиііі:~У, 'і"? з nо чат~~, де в' ятсот их рокі в nочало 
ро:; ви ват и:сь молочDрсьt<е гo~ro!r~ ~)С'і' во в кооnеl;)ативні й '"opui . Інші раt\они 

СССР, я. тако3 Укря.'іна, мо.ІJо•::них 11родукті в не вивозять. 
Щодо імn~~тних ринкtв ~ля мо~очних nродуктів, то мають тут місце 

ті самі відносини,л~ і що~о ринків збуту м'ясних nродуктів . Найго.ловнішиw· 
1 РаtІбільm містким ринко11: є Англія. Серед і Нl!'ИХ ринків ві дограють ролю: 

Німеччю~а., Франція, Бельгія, Сnолучені Штати й 1'1'~.лія. 

Скота9ське госпо.цярство nостачає . НР лише n~одукти сnожи-
ВІіШ-!Я, але також nро.аукти, Я:Rі уявляІJть 3 себе сиро вину lf.1IЯ дJ\.ЛЬ"'о ;· п,омис
лової nерерібки. До цих rr"OO'tYR~iв нале,.-а.ть: вовнР fA mкi'Da . 

В/ В О В Н а. В~RЧ8 Є сировина., ЯКУ РерероОля~ ВОВRЯН~ РUОКИСЛО
ВіСТЬ. В nереробху йде овеча вовна, якість я~ої залежить од ~о~оди овеuь, 

що її д~ють. Сере.ц різних ро!tів вовни розрізня~ть в nершу че~ву тонку ~ rр~
бу вовну . Тонка к~є волокон в о~~ому квалnа.тному са.нтиметnі од 4.::>00 д~ 

8.000 , її nостачаю~ь ме~иносові вівці, які з Північно] Африки були nе~еяе
сені до Есnанії , "1. звіцти .цо інmих ев:ооТ'е~ських R!)а.'ін. ~Евроnи мР.uиносове 
вівчарство було nеренесено до Австралії , nівденної Африни И Америки . Грубу 
ВОВНу, sша має Н~ О!tИН І<В.санти.метр 01.( 800 .цо !.000 ВОЛОІ<ОН , даІІТЬ вівці 

іяmих більших лоро~. З них на~більm nотирені ангпі~ські nороци - .лінкольн, 
ле~стер, ромне~марч, девон. Ці nороди дають багато мяса. Через те скрізь 
д~ у ві в ча рст ві на nepmиfl\ rтля'Іі · ІНІстуnає не то!Jговля вовною, а виробницт во 

u'яса, nочин~ють ПРреваzRти ці ост~нні nо~о~и, як більш ~·ясні. Окрім цьо
го, існує так звана схрещен~. ~овна /сrоіе.ь~;.' /; вонА. nосту11ає о ~ '\'их nopo1.1 
ОВf'ЦЬ, які no встали ~ід схuещув:3ння мери~·осо ~их о в•·ць з aнrJti fAcЬRIOlИ м • яс
ними 'Г'01)0!І8МИ. ЦЯ ВОВНа ПО С~ОЇ~ ЯКОІ)ТЇ Є ПТJОМі:JrНОЮ WiJI' ТОНОКОЮ ~ грубою 
і нацвється до ВИ1)ібки тканин сеl)е~ньої якости. Ці мішані nо~оди вининли· 

в Аntентіні біля ёо:оока ~о~ів то~; вони rтоmирені, окрім Пів4енно ї Америки, 
також в ПівденніV. А~риці ~ Б Нові~ 3еляндіЗ. Об'98У.овують, ~на світови~ 
~инок вовна nостуnає = коло З8~ мер~носової вовни, З4~ cr oisee і 2б% rрубо~ . 

Торговля вовною дуJІ'е давнього nохо~~ення, я1с і дя.внього uоход~ення 

вовияна nромисловість . Ще в сереnніх віках , ко~и в ф.лянn~ії nочала ~о~вива
тись вовияна nuомис.ловість, якt~ не виста.уча.ло місцево' вовни , туди стали 

привезити вовну з Анг.ІІВ' . З ~о звитком аглі f'.\сь=tої вовняно~ rтро!шсзrозости, 

як !(оставник вовни вистуnи.л11 F.спанія. Пізt~іmР. ва"'не ~начення що!tо Р.Ксnорту 
вовни м~.ля. Саксонія, Чехія ~ Ш.лес ьк . Чимало вовни ви~ози.лось в перші~ nоло
вині ХІХ віку також і з Ук~~їни. ~рот~, всі ці евnо~е~ські ексnор~иі ринки 
вовни nот~оху вичерn~вались і 'l'~атили своє значення. На це вппивазrи nодвіff
ні ~ичипи. З одноrо боку, зуіст: населення n~иводив до з~е~ен~я ~асовиськ 
і ЧР.~ев те розвиток вівч~рства поnQдя.в у НРсприят.ливі умови. З д~yroro бо

Rу, в усіх Авnоrеtkських К'!)аїн~~, рА.«онах Fо.nиmнього ексrорту вовни, роави

в~лась своя вовияна промисловість, яка nред'яв.ляла nоnит на місцеву необ

роОлР.ну ~овну . В рРзультаті цих nричин теnер світові ринки ~остачання во в
ни nеремістипись за оиеан і основну nолю в nостачан~і вовни ві ~оr,а~ть за
океанські н ... а~· ни , nри тому R:r>а.їни nівдею.rо,· nіnн,у.лі. За 45 :років - з І /-368 

no І ,~І З роки - постувлення вовни НР. ринок в Арrенті ні зросло на. 90% / з 
ІОІ.ООО тони до !~0.000 то~н/, в Південній Африці на ІЗ2% /в 2І ~ . ООО до 
500.000 томн/ , в Австралії~ Нові~ ~е.ляндії на ЗОО% /з 94.r.'O ltO З7?.tЮО 
тони/. Сві'~'ова n:роцукція вовни в r·-1~4 році оочислюва.лt:~сь у 2 . 8І 8,б міл . 
анг. ('унті в /анr.лі f!.ськиtА Фунт 4~3, б грама/; з того nриnадало на. Евроrту 
·59~,З мі.л. на Азі;:. - 2І~.о міл . Н!'\ ТТівнічну Аиер_ику- 298,2 мі л . , на Пів-
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денну АмР-рику ~~з,о міл . , HR Афри~у- 2~~,3 міл ., на Австралію - 838,0 мlя. 
Се"!_Jед о!<ремих к~я.їн, fШ n!Jод;уцен"'И вовни, виаілялись: СССР І 1\)5,0 міл.І, 
Південно-Аме!Jиканські СполучРні Штати /~82,3 міл./, Арrентіча І 280,0 міл . І, 
Південна M:·pиrta. І 1';1(1,0 міл./, Австu.<J.лія І 6::>0 . 0 мі.ІІ./ і Но:в~:t (Іеляндії ІІ В8,0 
міл./. 

Ці данj В!tазують, що НР.«бі льuтим nuодуцентом во в ни є А вс тралія . Ав

ст!Jялія мя.~~Е! всю вовну зібрану Б кnа'ічі - цо ~8% - ексrортує, зя..лиmаючи, 
таFим чином, для nереробки в країні мінімальuу кількість. Основна вовна, 
яку постачає вівчаrуство Австрапіr - це вовна мериносів . ~середком вівчар
ства в Авс тралИ' є '!""і вденно-зА.хі дня частина кnаїни - дер:~~:а.ви Но виf* Уельс, 

Ві Утоuія, Пі вденни~ Квінс.ле нд. Кіль!~і сть овець, яку 1'Р.є Австl?t=t.лія, А. тим 

самим кількість вовни, що її вошІ. ексnо'!'ТУ", nідлягає з року на рік знач
ним вагапням: ві вчарстР.о rт."овациться в зRсуmливих ра~онах і за бр~.ком дощів 

тв викликаноУ ц~ш недостачі води ВРЛИ?а кількість овець гине. Евроnейсь

КР.. Р.і ~Hfl nрИ ВР Ла до зменmе ~Ря австрq_.лі~сьrtого ві вча'!)сТ в~; ni д час ві t%ни з 

І ~НЗ no 1 ~}20 роки всі зf.!.nаси вовни в ~р~5ні бу1и реквіровані англі«ським 

урядом для nотреб армії ~ вільни~ оборот н~ю гриnинився. Це nривело до усу
НР.ННЯ з авс'"р"'.ІІі~СЬ!'ОГО рину;у· іт·тпих nокугціч і JtO nеТ)еnродукці'і вовни ; в 

-резуль'~'АТі цього кіль~ість ОВ~"ЦЬ змР·•mи.Л"'СЬ і Авст:о'l.лія ЛИТ!Те nоволі віднов

ллє СРОЄ !JОВОЄННе СТ3НОВИЩе. 

1Іругюr щодо розмірі в світ о вим ринком во в ни є pat~oli .JI,q, nлати в !Ті в

.а~нні~ Д.МеТ)иці; н~ttбільmя. кі.ль !·~і сть овець <=~осе'J~джена в межах Арrентіни; 

менш чис 'ІРнн: отари овець має У'1ВГ вn.f>i . Пі вденно-а!rеuиканське ві вчаuст во в 
значні й мі рі м~є кочовничий характер, і вівчарі з своїми отарами мандрують 
н~ ТТ!Jосторі Памnасів. Eкcno'JT вовни з Арrентіни ввесь час інтенсивно зро

сrrе.'В і нн nочатку дР в' ятсот их norti в пере вищу ва в авсТ'ІJЯ.Лі «ськи~. Проте в о

станні nеJ?Р-!!Воєнні роки він, в І'!оnівнянні 3 австuпліРсь!rим, вnав і Я!tість · 
а~rентtнсь~о··· вовни 3Начно зFи:зилась n зв'язку з все біїьmим ттоmиренняи в 
Арrентіні овець міmаних nоТ)і~. 

Третім по сво"ому ЗР"Ченню с nівд<"нно-африканськи~ ринок. В Пів
денні~ л,;..,uиці nереважає воRна меnиносових овець. ТТерРд війною Південна 

.лn:-рюrа вивозила ВОВFИ nr.JИбЛИ3НО І/3 того І що ви~озиЛя Австг . .лія) ие зва
жаючи Н!'1 те, що r~і.rхькість оvець ·т~'~.м бу.nя. ко.ло ~О.ЛОF.ИНИ то;· кількости,яку 
мІ'!.л!'І АвстрІ'!.лія. Причини розмі 'Di в ni в~енно-аФриг:анського ексnорту лежать 
в гі nmi ~ налп годженасті тоn го ве 1ьного аnарат;;·, А. таиож у зростаючому вну•

ріmньому сnоживанні вовни для nотреб місцевої nrуомисловости . 

З інших країн nівденної' rrів~улі, ЯR nрсr.ауцент вовни, uає значення 
Roв.q. Зелян.аія . На Eoвiff ЗелЯ!-rдії rromиpeт .. i головним чином м'ясні породи о
вець; че1Jез те вонR постачає rrе!Jеважно ни~чі щодо своєІ якости ро.аи вовни. 
Треба зR.ввахити , що вогке nідсо•.rня Но вої Зелянці ї НР. є ці.ІІ!І:ОМ с11риятливим 

пля ~озвитку nівча'!)ства . 

Ло другорядних nрощуцРнтів вовни відносяться Північно-~леnиканські 

Сnо.11учені Штати 1 cr.cP t-\ е вnorrettcькj 'ІР.рж~ви. В Півні чно-Американсм·их Сnо
лучених ШтRтах вівчqnство розвинРно nе:оецовсіv. в 3Р.хідній частині краУни; 

вови" fАце цл~ гнутріmнього сттожив~.ння. В F.вponi ексnортерами вовни є Угор
mина ~Румунія. Лосить знпчними nро.цуцен'І'ами вовни є сере.аземноморсьні дер

жави, але ця вовна fіде маtіже І'ІИ!:лючно д ІТЛ місц"" вого СП('Живання. Незначні 
кількості вовни вивозять лите Туреччина, Алжір ~ Марокко . СССР nостачає як 
мериноську, TRR і гuубу вовну; остання 'f1ocтyrraє 3 Сибірських стеnів і nів
нічно'і частини СССР. На вивіз з цієї вовни, nісля з ~qоволення nотреб внут

ріттrнього сrrо1.1:ивання, виділяється зовсім м~ло. 

Окрім цього, елі~ згадати, як про г~одуцентів і ексrrо~терів вовни, 
rrno дві азійські к~аїни - ЬnітRнську Ін~ію ~ Китай . 

СеТ)едні розміри екстто~ту вовни Р porax І92І - 192::> були тані: Лв
стра.1ія 2 , 5 - 3,:) міл. nодв.ц~=;нт., Аргентіна І,2- 2 міл ., Південна Афри
на - 0,?-І, О мі.л ., Нова ЗеляFдія - 0,~)-І,ь міл., Урагва~ .ао ьОО тисяч. 

Щодо імnортних Т)ИНкі в д.nя р.овни, то і'х сІ'лР..nають кра1:ни роз ~иненої 
во'f\няної n~о:мис.тюnо~ти - ~nxiдF"" '~=''A-n.oг<l '* <1nо.л~{чРт-{j ІІТ'!'аrrи Північної Аме.,и-
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ки. Забе:н:ечення влас цою гродуІщі Є!1 вовни для Fвuorrи складає коло ЗО~, а 
для Пі Б ні чної Амерюси !<о ло ?./З . Ві дносини 11 ОІ~!Іемих !tра;· нах e!:cnof,)TY склq.
даються· в то~ crrociб, що в ко,..ніf4 з них м.І'І.є ~,..uеважаюче значення поnит од

ної" імnо!)ту:ючо'і кnаїни . Гївденнr>. А<':'"!.)И:U! ~ Нова Зеляндія вивозять свою вов

ну :маМ7е В:.'Іtлючно до Англі 'і . Ta.R само nерева~аюче значення М,:j,Є англі~ський 
nопит н ..... aвcrrp'l.Лi ~сьRому ринку. В Південні й Америці ПP.prny :ролю грає nоnит 

контИРР.RТG.ЛЬІ'-!о'і Fвропи - Фрnнці і" , Ьельгі ї, Німеччини, Іта.лі ї й Шваttцарі ї; 
rтопит Англії ~ Спо.ІJучеvих ·Штаті в є НЮ!tЧИt-1, ніж попит е Б'1опейського конти-
НР.НТУ. 

Наfібільmим rто!tуrтцР.м вовни є Англія. Англія, а в nершу чергу Лон

пон , зя.•fуповує вовну не тільки щІя потреб анNІі~ської вовняно1 nuомислово
сти , r.~ .. ле т~~о~ і д11я цілого peA!~crro:>тy; вона. nостачає вовн.у як для конти

неаrряльної Гвро:rи, ТЯ.!' і д.л.я ІТівнічно-Аме-рина.нських Сполучених Штатів. Ра

нішА, в ХІХ віці , становищР. Англії, як дос'Равника ~овни для Р.вроnи ~Пів

нічної ~ерини, було ду?.е міцним, але в~е nеред ев~оrте~ською війною з~зна
чила.сь в-ир~зня. ТРНденція з боку rтівнічно-ааериканськи:х: і ев"!)оnеt1стних iu
nopтe!_)iB нав'язати безnосередні відносини з ексnо~тера:ми; в зв'язку з тим 
становище англі~ського ринку, яR ~озподільного осе7едку nоч·ло nадати. 

ВРлиrrим сnоживчим :>инком пля вовни є ФраFЦія . Розnо!tільчими цент
"!_)ами д.ля вовни, яня. постугає до Фnf!.ь-ці ї , є два містз., по.'Іо~ені на. півночі 

- Т;у::>куен і Рубе. Ці містfІ. стоять в бРзrrосе"!)Р::tньому зв)язну з е!tсnортними 
асеnедками Р Гівден~і~ Аме!Jиці t4 Авст:')аліJ:, оде!>~у:ють ол них вовну , яка 
розnоділяється rrоті:д д.11я г.от'Jеб вовн.яної r-~оЕисловости ціло.і" краj:ни . 

В Бельгії важним осерF'дком :розnоділу вовни є Антв~рnен ; він заку
nає вовну в Арrеиті ні ~ Австрялі ;: ft rrоста.ч~>є ї~· не тіль!'И д'ІЯ nотреб бель

гіt'ІсьІtоj: rтромисловостr..! , але тr.:.·o:so: лл.я Німеччини , Ре1:1:цськоі" n-;ов:інції « Ель
з~са. Менші обо'1оти з вовною rтроРадить Роттердам. 

В Німеччині nовахними осе!)Рд:tами розnоділу є Ь"емен і особливо Гаи
бурr . Ці осеТ)едІtИ rrостачають вовну д.ля вовняноі" n"'1омисловости Німеччини, 

ЦеРтр~льної ~в~оnи ~Польщі. 

Не мале значення r.!R.є імnо ...... тниt1 ринок Півні чно-Аме:риканських Сnолу
чених Штатів. Головним осеf,)Рдком розnоді.лу вовни в Сrтол;учени:х: Штатах є Фі
лядель~ія. Півні чно-Амсрикансь~иt1 риноІt має ту властивість , що він nрова

дитr оnерації з багатьмrt ексnортеря.ми. Спо.тJучені Штs:tти закупа вують вовну 
не липт,:. в Гів денні t:t Амет.нщі ti Австралії, але та:tо;,.т і в А~глі ї, Туреччині, 

ІндЕ t;~ Китаf . Аме:!)ик~. відчуває б:рА.К спецілльних сортів вовни і ці сорти 

Ні доводиться mу~tати в різних к,аїнах. В цьому відношенні Ам:егИІш nеребу
ває в ві цмі нному стана вищі в nopi внянні з Анг.лі єю й Францією, які, завдя
ки розвиненому в цих ~раїнах з давніх часів селекціf;tному скотарству, зна

ходять такі спеці.япьні сорти HR влчсній те~иторіУ, аоо в своІх старих ко

лоніях. 

Розмір~ імnорту вовни для років І92І-І925 дають т~ки~ образ: чис
тий імnорт Англії складав коло І, ~ міл.nо1в.цент . Німеччина nривозила ! ,4 
иіл.nодв . uАнт. , Ф!)А.нція І, ?-І ,9 міл ., Ьельгія 0,4- 0 , 5 міл., Сnо-
лучені Штати І ,І-І,? міл. Qвirroвa К!)иза , яка зме!-fШИЛА. розміри nродук-

ціі" вовняно;· nромис.ловости, rrривела до зменrr:rР.:rrня міжня.родніх оборотів вовною . 

Г / Ш к і р а . Неви!)облена . шкіра нq.лежнть до таких товарі в, тор
ГОJ<ЛЯ якими не Рикликає ~з.д~шх більших труднощів орг':!.нізаці~ного характе

ру,ні в сnраві трRнспо~ту,ні ~ сn"!)аві nереховування. Через те, хоч торРов
лs:r невиробленими шкір~ми rro сво 'Т ~ вя.nтості ск'Іада.є до І І/2% світового обо
роту , в ні й немає тя.кого сК.ІІ;:tдного О!JГА.ні заці ~ного аnарату , як це буває , 

наІТf,)иклап, в обо!Jоті :r..! ' ясниtш rr11одуtrтами . Ексnорт нею!робл~ної шкіри від
різняється ве 1икою дІ'!ц~нтралізаціє:ю . Він пере водиться 1.4А.й:zе з усіх краІн 

nримітиFІної Іtультури, дР. rто rrри-родни:х: умовах розви'Рок скотарства є мо:zJІи

вим. Всі країни, які вивозять багато м ' ясних nродуtсті в, мають тим самим 
ве 1икі заnаси не вироблено 'і шк і !)И , які постугають в торговельний оборот. 

Як ексnо~т~ри mкі"'1и , FІистуnають так само азійські кuаїни, які, маючи гус
те НАСР.леннл, НР. м~ють мо:z.1ивости переводити ексnорт основних Щ)Одуктів 
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скотарс'J' ва. ТакИ!4 чином, як ~" Кспортери шкіри, виступР.І)ТЬ дуже численні. кра
їни. Головни~и з них є: Арrентіна, Ьразіліл, Урагвай, Канада, Австралія, 
Нова Зеляндія, Ьрітанська Індія, КитR~; переводиться так само ексnорт шкі
ри з европе~ських колоніt\ в АФриці. 3агальний оборот світо во;· торговлі не

виuоблени·~и uткірRми досягає в І92І - 25 роках ? - 8 мі .ІІ.rтоцв.цент. 
Імпорт шкіри r. більш сконцентрованим, ніж її експо~т. Країнами збу

ту шкіри є к~аїни з розвинено)) rтромисловіСТІ) по виробу взуття. ПерmР. місце 
се~ед імпортері в шкіри заt4маІ)ТЬ Півні чно-Аме-рю·анські Сrтолучені m,.ати; вар
тість їх імrтоnту в І925 році досяrRла 9? міл.дол. ~ евuопейських к~аїн знач
нішими імпортерами шкіри є Англія, Німеччина, Ф~анція, Італія й Чехословач
чина, Німеччина перед віtіноІ) була оцним з найбільших імnортерів шкіри й 

розміри її привозу доріВНІ)Вались розмі рам пnивозу Північно-Американських 
Сполучених Шт~тів. Після ві~ни Німеччин~ еві~ імпорт поважно зменшила. В 
Азії' к~аїноІ) імПО1)ТУ неВИТ)обленої шкіnи с Японія. 

- Сучасне, зменmення розмірі в світ о вої торговлі в з в' язку 3 загальНО)) 
господарськоІ) крив ою ві цбулося НР. зменшенні обО!JОТі в зі шкірами • 

. Окр~м mкіри,треба згадати ще про два побічних rтuоцукти скот,рсько
rо rоспода~ства. Це - щетина й кінський волос. Світова продукція їх по ду
же nриблизних обчисле и~ях обраховується пля щетини в ?ОО - 800 тис.подв. 
UеНТ., а ДЛЯ КіНСЬ!<ОГО FІОЛОСУ В ?0 - 80 ТИС.Г.Оl{В.ЦеН~НR.рів. 

Запитання до ІЗ-ої та І4-ої лекцій: · -----------------------------------
І. Яка різниця міz інтенсивним і ексте нсивним скотарством? 

2. Які характе9истичні риси розпо ділу домашніх тваuин міz окреми-
ми частинами світу ? -

З. Як оnгР-нізовано виnобництво м'ясних проду~тів у Сполучених 
Штатах ? 

4. Які головні кuаїни постачання вовни ? 

Л е к ц і я п'я т н а д ц я т а. 

КУЛЬТУРИ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ Й ЦЖРОВОГО ВУР.ЯКУ. 

В сі~ьськоку господарстві окреме місце займаІ)ТЬ ті культури, які 

М&І)ТЬ своїм завданням постачати сироРину для паль~ої про~ислової nерерібки. 
Само со~оІ), всі галузі сільського госnодарства постачаІ)ТЬ продукти такого 

роду, sкі перед постуnленням до безпосереднього споживання вимаrаить певної 
nерерlбки й оброблення: зерно мусить бути перероблено в борошно, а з борош
на печеться хліб. Але в певних сільсько-гос"одарських культурах це промис

лове оброблення й перерібка набираить сnеціяльного значення; розвиток 1 по
ширенн~ цих культур тісно зв'язані з вимогами на сировину, які ааявляІ)ТЬ 
ті галузі nро~ошсло.вости, що їх пе:реробЛЯІ)ТЬ. Сільсько-господарські куJІ.ьту
ри, які головним своїм завданням uаІ)ТЬ давати сировину для дальшої промис

лової перерібки, ма~ть загальну назву т е х н і ч н и х культур. Серед 
них у світовому госпоцарстві найбільше значення uаІ)ТЬ ті культури, які по
стачаІ)ТЬ сировину для цукрової nромисловости - цукров~ тростина та цукро

вий буряк- і ті, які nостачаІ)ТЬ сировину пля текстt1льної nромисловости

бавовняниkt льон, коноrлі ~ дzут. 
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Цукор у теnерішні~ час відограє в народньо-гос 

под'ЧJСЬRому житті велике зРачення . Він є найбільш nоширеним смаковим продук

том і обернувся в наmі часи в предмет першоУ необхідности. Споживання цук

РУ виявляє тенденцію по пості~ного зросту. В багатьох к~аїнах ~укор є об'єк
том оподаткуF · ння ~ чеuез те є важливим д~ерелом держRвних пnибутків. Fa 
світо вому nинку ми стр і чаємос ь тепер з цукром, ВИ"?О::леним з цукuо во '1' трос 

тини , яка ~ rnодуктом господ~рства підзворотникових і зворотяикових кnа~н, 

і ~ цукром, вироб ле ним з цук;-ю вого бурнRу, що його постачвх·ть кuя.ї ни умір

коввноf зони. У виробчицтFі цукnу таким чином встуnають у зв'язок між собою 

госnодарства уміnкованоl" t1. зворотFикової зони , які знаходяться в цілко1..: віц-· 

иін'!-fих госnод13:рських, соція.льних і nриродJ.JИХ умовах . Історич'І-fо перmсю сире 

виною, яка виховувалась для виробки цукру була цукрова тростина . З неї цу
коrу вироблRвся вже дуже давно в Індії ~ в Китаї . В ХІІ віці культура цукр~

вої тростини Rраб~ми бу.ІІА ne-pPJ-feceнa до Г.івнічної Африки ~Південної F.вро
пи, а звідти Колюмбом цо Амеnики. Цукрова тростина є многолітня рослина,яка 

вим~гає гарячого.~ вогкого підсоння ; через те вона може бути культивована в 

країнах зворотниксвої ~ піцзворотникової зони, які мають вистарчаючу кіль

кість вогкости . 
З буряку цуко'J почали виробляти в цnyri fj, nоло Fині ХУІІ віку· ti'i цук

рова nnомисловість і зв'яз~не з нr>ю nотирення ку.'Іьтури буряка в Eвpcrri nо

ЧИН'~ ється з ХІХ віку . По волі оу:ряко FІИ~ ц,укоn здобуває все бі.ІІьmе поmи:ре'І-fня 

~виступа~ , як небяжаний коJ-fкуuент цукру, виробленого з цукрової тростини . 

Розвиток і зміни в взаємовіцноmеннях на світоFому ~иниу між цук~ом буряко
аим і тростиновим малюють такі цифри: 

_9~!!~~~--~Е~g~~ц!~--ц~~Е~~-

Ьуnяк Тростина Ьуnяк Тnостина 

р о к и 
цукроFий цукnова цукnо виt~ цукрова 

в тис . МРТр . тонн. в % % 

І852Івз 203 1 . 260 І4 , 0 86,0 

186 ')/?О 846 ! . ?40 32 ,? б?,З 

І ~80/8І І.82І 2.02? 4? ,з ;)2,? 

І890/9І 3 . 6?2 2 . 59? 58,8 4І ,2 

І9ОІ/2 6 . 800 4 . 0?9 62,5 3? , 5 

ИІІ/ІZ 8.80! 8 . 648 44,0 :56 , 0 

І9ІЗ/І4 8. 908 ІО . ОІ5 4?,І ~2,9 

И25/2о >:!.49? І6 ,~94 34,3 65,? 

В !92 ,}/ЗО році світова. Г'родуtщjя бурякомго цукру -обрRховувFІлась в 
92.ІОО тис . квинт . ,а тростинового - в !80 . 300 тис . квинт. Наведені ци6ри по
КRзують, що ще n nс.ловині .ХІХ віку виробництво бурякового цукру Бі'Іогравало 

цілком піnрядну ролю. Але о nо лоFини ХІ:Х до nочатку ХХ віку воно невnинно 
зростало й по своїй кількості бурякоБи~ цукор вже з ві сімдесятих років ~ІХ 

віку ст"І.в переважати трост иновий . Цей зріст в.-1рооництва бурякового цукру в 
значні~ мірі пояснrється зах9 дами еко номічної політики европейських дєржав , 

які, вицаючи nремії еRсnортерам цукру, тим . самим сприял~ збільшенню Іого 
nмдукції. В НЮ2 році Б Ьn][lce.rri відбулася мі ,..'ННDодня конrhеренЦія, на якіtt 
'DІ':ПрР. з енто вані на. кон(. еренці \і nержІ'І.ви ріптили експортні nueмi ї Н"І. цукор од

мінити . В результяті цього виробництБо трост иновог о~цукnу почало інтенсивно 
зростати і він в світоnі~ nрсцукціf в nорівнянні з буряко~и~ цукnом зRйняв 
ПРрm~ місце. Світова ві~нR, я~а з~чепило в nершу чергу ті де9жАви , що є ду-
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же no важними гроnуцент~ми бу!Jяко мго цукру, сn!JІІ•чинv."1ось no J:tР.льmого змен

шення «ого ~олі в світовіМ nроду~ціїо В І~2І/22 році н~ бурякови« цукор 
n-риnадало .лише 27,?% з?.гальної rrроду.кці~і ц~·к!)уо В останні роІtи ро.11я буряко

вого цукр~ знову зросла , але nроте оуріfковому цукру дуже цР...леко цо віцзис

кання свого riepeдDor.нFoгo ста-цовищР. о 3 ог.ляnу н~. те, шо nроnунційні :мо~ли
вості цукрової промисловости є зFачно біль~і, ~іж місткість світоЕого цук

РУ, теnер розмір цуІfро ~с;· n!)одукці 'і, я. тим самим nлощ~ з~сі вів цу!!Т)О Рог о 

буряку, виз ннчається щороку мі жю'І.nодніми nогод:v.енями об' є даних nuодуце~і Б 
цукт.>у о 

КультурР- цукnового буuяку до 40-тих років минулого віну 

бу.па. ви:кл:ючно е В1Jоnе«сь:кож культурою о В кінці ХІХ віRу, в. особ.'Іиво з~". час і в 

е вроrтР~е;ьRо ;· ві tі\ни во нЕІ. nочинає ширитись у Сг.о.лучених Шт о•.тах ТТ і вні чFо 'і Аме

nики. Голоnни~ ра~он культури буряк ів у Евроnі тяrнеться досить вузькою ему 

гою ~о обидв~ бок~ ~~-го nівнічного рівнобіжника; він кахоnлює nіnнічну Фра 
ці11, Ье.льгію, Голлнці:ю, ni вдРнну ti- цеІ-'тральну Німеччину, Чехосло Баччину , ni в
денну Ilo 'Іьщу , uентр~.!ІЬНУ частиF;у Укре.j'ни. Культу"!>а цукро :юго буряку й для 

роз Ритку сі льсн~ого госІ1одR.рст ва t-1 для д~ржавного ска 'Обу цає ці .rrи« pя.zt ви
гіц: БОНR. СІРJИЯЄ 3"-ГR..ЛЬНЇЙ іНТРНСИфіКR.ЦіЇ сі.ТІЬСЬІtОГО ГОСПО'11>'9СТВа, ДОПОМО

гає роз .f\~lTKY СКОТ!>,ТJСТВа 1 ЗЯ.бf><'ТІРЧУJDЧИ ІН~Гі ДНИ~ і nозrИВНИ~ КОр!!. Ц!І.FІ ХУ дОбИ; 

цукор r. дУ'!fР nuиr:rАтним об' є ктом ц.!Іq nосеuеднього оnад.stтк;ува.ннл ; от:.-е, роз

FІиток цукрової nродукціУ лР·,·ить в інте:r<:>сRх '1ерх11вних Фіня.нсів. Зва.Jеаючи на 
все це, окремі е5uоrтейські д"'рж~=~.ви r:Яерrійно дб~ли.nро nозвиток у себе куль 
тури бур.fшів і поmире~нл цієї Rу.ТІьтури знпчно вийrrr.ло nоза її оnтимальні межі. 
Поруч з тим го.rrовним районом r.оmи,ення культури uук:оового Uу:_:Jлку, що назва
но више, культурq цук'І'")ового о,уря!~.У, ян цnугоnя.цня , існує в :tcix евnоnеt\ськи 
держаnах зn винятRом Ноnнеrії та Греціr, це n,и~одні умови- для НоnвегіУ 

суво'І'")ість кдімата, а для ГреціУ ~ого сухість - ставля~ь для ,озвит~у куль
тури цук~ового буряку поважні до noбoue9RR nеnешкоди . ~acinнR глощв rіц цуr 

uo вим буряком в го .ло 1•ніших е ВТJоnеttських Іtра.'·нвх , які ,,р?цук;у вали цуно.., в 

!925 році була тнка : 

тис . гект . тис.гект. 

Ні:меччлна 403 Ьельгія 73 

Фря.нція І95 Голяндія б б 

Чехосло ваччиюі ЗО? Італія JO 

Польща !72 Угорщина б б 

Е~оп . частинR СССР Есnанія 78 
n."pe важно Ук"!> а;· на/ 48~ 

Пrзв Европою культурR цукропсго буряку, ян ми з~значили, має певне 

nоширення в Сnолучен.-.х ШтА.тах Північної Аме,ики; nлощ~ з:\сівів цукрового 

буряку в !925 році т~м склад~лв 2!4 тис.гект.; головним осе~едком культури 
цук"!)оnого буряку в С11олучених ШтА.тА.х є західні держави. В дуже незначних 

роз мі nax noшиf:\PRr?. культура ц~·кро вого буряку D Канаді. В ряді країн Я!! евро
nе~ських, TR.K ; nозя.е вроnе~ських ку.ТІьт.ура цукрового буuRку знRхо цить ся в 

стадії сn9об або незначних nочатків. В Евроnі в незначних розмірах роблено 
на. ·nротязі останніх років сп9оби поширення цієУ культури в Англії, Фінлян
ді'і ~ Шваt;tцнрії. В АзИ: нультуру цукТІового ,буряку !>ОЗТ!очато в Сибіру, МР..лі~ 

Аз іУ, Туркестані, НанджурН, Di в нічному Н:итаУ ,Kopej' і НР. о стро ві Іессі /Яrrо
нія/ ; в АФриці - в Єгипті~ nівденно-Аm~иканському Сою3і; в Гівденні~ 4ие
риці- в Чі.тrі, Арrентіні ~ Урагваї; в ТТівнічні~ АмАрv.ці- в 1.1:ексиці; в Ав
стрRліr ~ Нові~ Зе~янції. 

Культура цук:!'ового бу"!)яку належить цо нп~Сіільm пря.це:містких хлібо

робських культур; вона вимя.гає ста~анної обuобни землі, уваzІ-'ого догляnу й 
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праці над рослиною nід час її росту. Вимагаючі С5агато праці, ця культура по

требує так само чималих вкладів каnіталу в фермі належного угноювання земель, 

призначених для бурякових ппянтацій. Через те nоmи9ення й ро~виток цієf куль

тури зя'язе~.ні з наявністr. певного рівня інтенсиtЧкаці'і сільського госпоqар

ства. Будучи п9и сво~ому nоширенні чинником, який спnияє дальші~ інтенсифі

кації сільського госnодарства, ця культура д~я можливости сво~ого розвитку 
вимагає ПР.ВНого в~tе осягІ'іеного рівня інтенсивности с~льського господарства. 

Через те не є виnадІtон ,що культура цукрс вого буряку моглн nоширитись у nер

шу чергу в ~ахідні~ Европі, де хлі~оробство має більm інтенсивний характер . 

· Ос~ільки культура цукрового буряку має завданняu постачати с~ровину 
для виробки цукру, поважну роли:. в мо~ливостях розвитку цієї культури грає 

та кі~ькість цукру, яку wістит~ одиниця сирового nродукту . Ця кількість у 

великій мірі ~в'яза~а з nриродними особливостями ра~ону культивування цук
рового буряку . Ця ~ослина nотребує доброго rрунту і nевних властивостей під

СОН"Я. Короткий вегетаці йниV період, якиМ скорочує час росту й життя росли
ни та ю~сска середня літня темnература, яка утруднює використання опаді в, 

ведуть до зниzення цукровасти цукроFого буряку . Найбільш сnриятливими ра

йо~ами цля ~ого культури є місцевост і з уміркованою кількістю опадів і умір

кова"ою теплотоr при пізньому яастуnле~ні осінніх заморозків. При поширенні 

ку~ьтуnи цукnового буряку в цілому ряді країн з різними пр~родними умовами 
й рікним стуnенем інтенсивности сільського госnодарства, як розміри урожай

ности цук~ового буряку, так і розміри фактичного виходу цукру н~ один гек

тар в окремих краУнах мі~ собою дуже різняться, Середня урожа~ність цукро

вих С5уряків з оцного гектару в окремих країнах в !924 році була така : 

в nоцв . цент. в псдв. цент . 

Німеччина 260 ,~ Бельгія 306 ,? 

Франція 2'78 , І Голяндія 328,2 

Чехосло вА.ччина 276,8 Італія 300,І 

ІТоль~n. r 9о,::;, Угорщина ІО6,5 

Евроn.частина СССР Еспqнія 92 ,7 
Іпе-ое яажно Укра У 'Ка/ 97,4 

Р.ихі ;n цукТJу на І гектРn бурякових пла.нт~ці~ в ПРреrтвоєнний період 

у роках І909-І3 . мав тпкі в~гАння: Німеччина - 46 ,~ цент . , Бельгія - 44,? 
цент., Ф"D~нція - ~0,0 цРнт . , \к1Jаїна /з Рос]єх/ - 24,4 цент. 

Наведені дзні вказухть, що н~слідк и й еконо~ічна вигідність культ~ 
ри цу~рового буряку в різних краУнах мають дуже різноманітни~ характер . 

При nереробці цукроРого буряку в цукоо, який є головним продуктом 

У цуRрові~ П!·мисловості, одер?ується ряд nобічних продуктів, що мають nев

не значення в сільському госРодаnстві. Та частин~ цукрового буряку , яка ли 
•вет~ся nісля відділення цукрового соку, цає так званий хом, що є дуже по

~ивним коuuом для худоС5и . При очистці цукру одержується чорна nптока, яка 

вживається цnR гоцівлі ху~оDи, ~бо дпя виготовлення сnирту. Ці пабочні про

дукти дn.ють v.оапивості при н~явності цукрової примисловости розвинути го
цівлх хуцоои ~ надати скотарству більш інтенсивни~ характер. Ті успіхи, які 
осягнено nеред світовою ві~ною в стпні скотвnства в Німеччині, Франції та 

інтn.их країнах з розвитком культури цукровогv буряку, в знА.чні« мірі, б~зу
вались н~ використанні для RодіБлі худоби тих побічних П1Jадуктів, які rос

тачала цукровп пuомисловість. 

~~льт ура цукро--- ':"2'----------
ВО1 Т~ОС'j'ИНИ •• 
---------- - --- В то« час, я~ культуря. цукрового буряку є культурою пере-
довсім евроrеnськоr, культу~~ цукuоnоУ тnостини зосе~ецжен~ rоз~ ме~я.ми ев

рсгf!f;1ського І{онтинент,у. Ц,унnо f;<J. тnостина культивується в цілому ряді кр!'І.1:н, 
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що леж~ть у зворотникові ~ і підзноротниио5ій зоні. Можна НRмітити n ' ять го
ловних рпйон!в зосерепження ~ультури цукрової т~остини: І/ Ра~?Н Ц е н -
т р я. л ь н о ї А м е !' и н и. До цього patto.нy нАлежать малі й великі 

Антільсь··і острови ~ місцевnсті континенту, що nрилRга:ють до Мексиканської 

з~токи й КRрабі~ського моря . Зn силою економічних і політичних зв'язків по 

ра«ону слід І'!!)Иєднr-tти т~кож колонії Сnолучених Штатів нr-t Тихому океані, са

ме ГР..вnчські остnо ви f;! Філіnпіни, що г~огр11.mі чно н~.леж11-ть до Аз і ї . В цьому 

р~~оні чільнР місце ЗР..ймає ост~ів КубР.., яки~ один в !929/30 u. давqв біля 
четве~тини всієї світова~ nродукції трос~ивовоrо цyRuy. Це~ ра~он ~ на«знач

ніrnим продуцР'НТОМ тр.ос тино?ого цукру ~ в.-шв.ляс великі мож.лиРості щодо збіль

шення рощмірів свойого виробницть~. 2/ Рn«он з в ор отні ко в ої 
tf n і д з в о ""9 о т н и к о в о і' А з і ї. Ло цього ра~ону н11 леУ.а.ть Ьрі 

тnнсь:кn І ндія, Голяндськ а Індія , JТі вденно-східня Аз і я, no.ІJ,y дне вий Китаt\ 

Яnонія . По !<ільRості nрод,уко всtно г о цукру н:-1 neprnoмy місці в цьому '!)З. йоні 

стої'Т'Ь l·рітанська Індія, але, яко ексnорт ни~ nуннт, основну ролІJ грає ост

І' ів Ява, .яки~ є після Куби найбільшим ексnертегом цукру. В тоfі\ час, як пер

шиМ naUoн є найтісніше зв'яз~ниf;! з північно-американськиu ринкам, азіятсь

ки" район в першу чергу тя~ить до ев~опей~ького ринку. Обидва ці ра«они да

:ють до 4/5 цілої nродукції трос~инового цукDу. Таким чином, решта ра~онів 
nуо~у~ціУ тростипового цукру віцогр~ють на рРзі nідuядну ролю. Д~ них - нале

жат~: ~/ Г і в д е н н о - А м ~ р и к а н с ь к ·и й район, в першу чер
гу, Ь:разілія, Геру~ Аргентіна . При nідрядному знАченню·цьог-о района він 
п~о те теnер мRє велик і можливості для збільшення розміріБ своєї продукціУ 

в мІl~буrrньому. Ьразілія за чв.сів сві тової війни, при· існуванні Rідповідної 
коньюяктури, збільшил~ розміри сво~ого виробництва вдвічі, а де І924/25 ро
ку ма~ж~ втричі, і лиmе відсутніс~ь можливостей збу~у nuимусила її в ~осл~

дуючі роки зменшити своє яиробництво . Що торІ~ається Перу, то ця КІ)І1ЇFа має 

дуже сприятливі умоАи культури цукрової тростини V. урожа~ність УУ тRм є од
нож з наабільrnих у світі ; 4/ А Ф рик в н ський ра«он, яки~ склада
ється з Єгипту t~ европеt-Іських коІJо'Ні~. Розміри nрод,УІ'ції цього pattoнy не

значні. Так само чезначні uозміри nролукції 5/ А в с т r а л і й с ь -
и о r " ра~ону.Ьільm дет~льчр у.явленяя пnо nозміри продукції в окuемих кuа

Ун~х лають n~ні rq2q/зo ропу. 
Світова nродукція тростинового цyRny в тис. квінт. 

В тому числі: Куба 

ПOD'r't!DiKO 
rавР..~ські острови 
g,·ілі Pni Ю! 
Фо"І)моза 

Ьрітанс:ька Індія 
я в~. 

Ьразілія 

Г.еру 

І :ю. 300 
4?.4~9 

? • 850 
8.3!0 
3. 100 
8 . ІО5 

28.0Ь3 

?.9.4ІО 

5 . 995 
·l. 222 

Умови куль't'ури цукрової тростини пr.и роакиданос't'и 11· в цілому ряді 
кр<~їн і раt:Іонів дJж.е різноманітні . З наведених на11.и цифер FІидно, що на~важ

ливіmе місце по культурі цукрової тростини ::а.Ммає острів 1\уОFІ .. ТТри!)одні умо

ви цьо"о ост~ова, .якиМ скл~п~є в своУ~ nереважні~ частині багату опадами 

низинну рі FІ!-lину, цу-::.е сnnичють nоширенню цієї ку.11ьтуnи: цукuо ва тростина має 
тут для себf'! неликий заnас прид~тних з~мель, як і НР потребують ані штучного 

обвоаяення, ані угноєння . Культуnа цукро~оі тростини зосеnедлена в дuібких 

госпо~q~ствах ту6ольців чв власні~, або орендояаFі~ земл~. Тnуднощі · п~и куль 
ту~і uукnовоУ тр~стини полягають в недостачі робочої сили ~ Уі високі~ ці 
ні . ПерРrуібка цукроІ\о]' тростини r.ереводитьсл н~ J.ІоnеУ:Іно улаmтованих u,укnо
в~nн.ях , фінансування яких rо~оFІним чином ПР.~Рвоциться к~nіталами Гіnнічно
Американських Сnолучених Шт~тів . ~ввдлки цьому культура цук~оn~r тuостини 
на Кубі ПР'!"\Р.буває під J~OHT"?O ЛР.~ a:.~F:DИJfaчcькoro каnі.'Т'алу; нуоансчfиf!І цукоn 
в першу чергу nосту~ає нq ринок Сполучемих Штатів. Гак само піц контролем 



- ІОЗ -

nівнічно-американського каnіталу nеребуває культура цук~овоУ тростини на Фі

лі"пінах і Гаваt-tських остnовах. :Культу-ра цуl'!)ОВої тростини на Гавайських ос

т~оRах є зраз1ом високо інтенсивної .каnіталістичне~ культури, - вонв nе!Jево
циться на велю~ их nлант::!ціях, в яких великі кошти вк.ладаються нq штучне об

воднення f1 меліорпцію; обробка ~емлі пеnеводиться дуже інтРнсивно. В резувь

таті великих затuат, які вкладаються в культуру цукрової тростини, вонR дає 

тут дуже великі врожаї, але собівартість nродукту nроте є досить висо~ою. 

~начю1:м І";:>одуцектом цукроFої тnостики, ку.льтура яF.o'J" провадиться ду
же пuимітивно, є Ьрітанська Індія. В ці~ кuаУні культура цук!JовоУ т~остини 

зосеuедженR в господ~рствах тубольців, які nри об~обці землі ~о~истуються 
н~nбільш nриміти~ними анаряцдлми; виробка цукру nеnеводи~ься н~ заводах ку

ст~,ного тиnу, які даю~ь цукор дуже низької якости; nри nе;:>е~об~ні цукрової 
тростичи біля половини цу!fроР.ого соку щ')я.падає мя:оно . З nричини n'?имітивної 
постановки культури цукроРоfІІ тростини Ь:r:>ітанська Індія, як ексnортер цук-ру, 

не має бі.ттьшого зюlчАкня. Ці.rrком інші у мо ви цлп культури цукрової тnостини 

існують у ГолqнлсьRіV Індії . Острів Rва має каnіт~лістичну організаціх як 

культури цукрової тростини, так і її nереробки. Культуря. цук;:>ової тростини 

nере-воцитвся на nлантя.ціях калітя.лістичними підnриємствами, які о;:>ендують 
землю R тубольців. Розвиток культури тут до nевної міри сnиняє брак вільних 
земель : густе мусцеве населення використовує існуючи~ заnас земель цля звеі 
вів рижу~ через те nоширення земель nід nлантація!tи стрічається з nереmко

дами . 1\ультура цукрової тростини nровадиться дуже інтенсивно і вnсхайність 

її стоїть високо, майже на о.'1ному рівні з урожайнd.стю Гавайських островів. 

Цукрові заволи на Яві, які н8лежать евролеnським капіталістам, улаштовані 
no всіх вимогах сучРсної машинової техніки. Яиа є nоважним експортером цукру, 
який вонq виси.:1ає на е вроле~сьиий, анеl)иканський і азіятськи/1 uинок . 

О~же, nерегляд умов культури цук~ової тростини в на~головні~их осе
ре~ках її вказує, оскільки nізними є ті обставини, nри яких rуозвива.ється ця 

культура в окремих ра«онах. 

гаємовідносини між культурою 

-~~~2~~~~~=~~Е~~~=~=~~~Ё~~~І 
Тt>остини. 
---- - ---- Як цукровий буряк, так і цу~рова тростина ~оqтача~ть сировину 
для виnобки ц~кру. Оскільки і цукрови~ буряк і цукрова тро~тина нале~ать до 
сировин такого роцу, тn~Рсnорт яких нq д'льmі віддалення ~ неможливий, nере

робка їх на цукор nерАводиться в ~а~онах їх зцобування . На світови« ринок 

постуn~rть і між собою к ~нкурують цукор, вироблени~ з цукрової тростини,й цу
кор, ~ .. "'()б.т:<> F.И~ з цукрс вого суряку. Осt!ільки .можливості лотирення як о дно ї , 
т~к і дnугої культури тісно зв'язані з тими відносинами , які існують між ни

~и, як сировиною ~ля виробу цукру= треба ознайомитися з особливостями кожної 

з цих культур; тільки тоді ми мож~мо вияснити nерсnективи взаємної конку;:>ен

ції цих двох культур. 
Цукрова тростина ЯРЛАжить n;o многолітніх рослин; вона не вимя.гає що

річної ~осадки, а після зрізання на други~ рік відживає від коDіння. nланта
ція зqс~~~ена ціRро~ою тuостиною може деu~~тись і давати вrуожаІ до тридцяти 
~ більше рокі 1\. Правда, З бігом часу у;:>о~аї цук:;:ювої тростИни зменmу~ться ; 
через те, звича~но, відновлення цукрових плантацій nерево~и~ься що-три -чоти~ 
ри роF.и. Через те культура цукrуово~ тростини не вимагао· багато nраці. Цукро

ва тростина культивується в зворотникових·і nідз воротликових країнах ) а ви 

користо вується !lЛЯ цієї культури rr;:>аця місце вого нвсе.лення, яка в лорі внянні 

8 працею евроnе~ського Т)Обітника є зкачно дешевшою. Вимагаючи назагал невели
кої зат1)ати ЛюІ!ськоj· nраці, цукрова тnостина : силу територіяльного nоложен
ия цієї культури д~є мпжливості вико1)истовування цеmевшо~ nuaцi. 

Урожаї цукрово1' тростини в зв'язку з гриnодними умовами зворотнико
вих К;:>~їн є бе :оnорі вняння вищі , ніж урожаї цукрового бу'!-)ЯКУ; цукрова. тrуости

иа цає -більшу кількість соку H'l одиницю ваги сирового n:>одукту ~ більІJІу кіль

Ііе'1'ь ЦУ!{~У F"'. nевну. кількість соку . Че!)ез те HR одиницю nлощі цуи~ово1· тро
стири І'О"ЖІШ одер~ати б 1 л ь ІІJ у . R і д " ~ і с т ь ц у к р у, ні~ 
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НА таку саму одиницю ~лощі цукроnого буuяку . Правда, ~актични~ вихід цукру 

а цукроБого буряку в Европі був до останРіх чRсів вищи~, ніz з цукроRо~ тро· 

стини, 3 RРд.чки вищіtt ТАХНіці е вроnR~сько ї цу1rро во 1: nромис ло во сти , nроте ра

ціоналізАція як самоі культури цук~овоr тростини, т~к і виріб цукр~ 3 неf, 
~~ НРВnинно nостуnає в~ерРд, ту rтриuодну nеревагу, що м~є цук,ова тростина 

пер~д цукровим буряком , виявляє все яск~~віmе. 

Цукuовиn буряк є рослиною одРоuічРою, при тому рослинс~ 1 що н~ле~ить 
ІJО О-'!ноj' з нп.~більm rтрrщемісrт>ких культур. КуТІьтурн цук:9ового б,уряку вимагає 

великоf зРт~Rти nраці, nри тому, оскільRи тут іде про nnацю ~вuоrеМсьного ро

бітника, ~,аці знr.;чно доnожчо;·, ніж rтраця місцевого робітник~ ='ІІОротникових 

нрвїн . Результати цієї nраці, коnи григадати те, що сказ~но вище, будуть знач 

но меРШі, ніж пuи культурі цукрової тростини : менш~ кількість сирового пuо
дукту з оди"І'Іиці n.лощі ~ :мeF:ma кіль~-tість готового nродукту. 1-tоли 1 че зважаю

чи на ВСР це, культура ц,укрояого буряку rтuи ісяуьанні такоr значної nерева

ги для ц,у~'~)овоJ' трост1-1ни всетаки набралR такого значного nоширення, то пояс

нюється це т ';м 1 що вона цає nевні СІлгоди госnода·:ського XRl_Jaктepy. 

Цукоl_J нале~ить до ~ецо~огих nроду~тів; через те коmти ~uансnорту до

сить nомітно ві.~биваються Н"'- І:'О"О ціні. ЦЕ' цає певну перевагу буряковому цук

РУ 1 яки~ nродукується в "'ORfioнRx, які уяв.л.s:rють міст'Н'И~ і СS.ІІизькиt* д'ІЯ ньоrо 

nиноF., між тим тростинови~ цу~о"'О щодо цього є в гірtт'ому С'Т'І1.НоFІищі - він ви

робляr.'І'ься в рв~о~ах, віддалених від осередк ів сnожив~ннс . КонцентDація куль

тури цукрово го буряку в Евроnі , створюючи невигоди завдяки відсутFости цеmе

вої робочої сили, р~ізом з тим твоnить длFІ кулптуuи ·Цукuового буряку й його 
nереuобки nenP вя.ги і нrоого с'.!3.рактеuу ; n F вТ)о~і є вистР рчаючя. кількість к валі

~іковnяих nобочих сил, з одного боку, в з ,uугого боУу , пnаця ев~оnе~ського 

робітникА є більш nnоцуктивиою . bDRK квалі~ікояаних росочих сил У~є особли
ве значення nри оргRніа~ціУ пеnеробки цукровоf сиuовини, як~ ві ррізняється 

складною ТР~нікою. RоFо диться пчя ~nг~нізаціr n~9еnобки цукроРоf тростини 
СП'І_)овацжувати Г"'.)ацьовникі~ з Евр•ог:и М АмРрики 1 які 3 великими тру .ztнощами І.&о
жуть r.ристосуватись до кліматичних уt~ов гарячих коаїн. Це веде до того, щ~ 

nоліnш~ння ТРХНіки ииnоGчичого rроцесу на,..,ажається н~ такі т~уднощі, яких не 

знає РВропР~с:ьтrа цут· r.овn 11ро!tу~-tція . Через те тех:иік я. ьирооництва бурякового 

цукру, Н$1ЗВ.ГаЛ бе_!'УЧ}1 1 СТОr'J'Ь ВИЩе,ні,;с T\·XHi!t~ ?И'І_)ОЬНИЦТ RВ Т"">ОСТИІ"-'ОВОГО цук1)у . 

Требв т~чt само мвти НА. увазі, що кульrrуТ)!'-J. цук1Jової тuостини зосеn~пженn в 

кnвfнах госnо1аuськи віпсталих і бідних кагіталами; чеnез те г~иплив капітв
лів у виробницт~о тnостинового цукру стрічається з біnь·~ими т~уано~~ми, ніж 
у gиробництво бурякового цук~у . 3 ,ругого боку , розвиток культjри цукl_Jового 

буряку ~ цукровоf r~одукціf в розrинених е~ономічно еврооРРських краrнах че

се з сооою для гос~од~рства цих краІн ряд посе~едніх виг і д, яких не може да
ти ~озвиток иульту~и цукрової тростини в п~имітивних госnодарських умовах 

зворотникових Ураї« . З··веценнл цо сіDооСіороту цукрового бyn.rr.кy є стимулом, 

який сr ... ·ияє ~.'1.гальній інтенси~ікаці'і ~-.ІІібо~обства; цук~овау>ська пuомисловісrrь 
nостачаючи J!O"T r-ниt\ KO.!JM для х;удоби, СП!',ИЯЄ rті лнесf' нч:ю ~ :r>o~ витку сRотаТ)сТ ва. 

Твким є nідрахуион вигод і неFигоц двох різних культур цукuовоУ си

роР.ини . Н..., :гтитп.ннл, Я!·:~::~ цих двох культу!1 Mr'l.e. більші шанси у Р.з::tємніf* кон- · 
куренці1, ві дnовісти з nовною катеtоричніст:ю важко . Є б~зумовним, що культу

ра цукро воrо буТJяку в Г вропі ~:; тим самим і цук~о ве П1)омисло вість гоmирялас ь 

. значно ця.ТІі за межі того -оR~ону, це вонtt м~є оптимальні умови для сво~ого 
rуозвитFу . Поmиnення культури цук~оFого буряку в ціпому ряді евроnеаських кра

їн носила штучни~ хRnактер і базувалос ь н~ митні~ охороні нвціональноУ проми
ело в ости цук11о лої, з я.гдяки чorl,Y місце ьі сnоживачі мус і ли nлатити зr. цукор ви

сокі ці«и, і н~ системі nремі~ nnи ексnоnті цукру. З цього боку сnnоби насад

~'ення ку.ІJьту~и цуІ~!>О}~ого 6ym:rкy 11 тпких , н"І.nuиІ~лад, кu~~·нах, як Анг.ІІія, Шве
ція аоо Фінляндія на~ряд чи мRли 3~ собою nова~ніmі госnодаТ)ські арtументи. 

Через Tf' ЗНИ~Е'ЮІЯ темnу роз ВИТКу культури ЦУRТ)О ВОГО бу;).Я ку Й nродукціЇ Оу
рЯКО вого цукру nісля брюсельсько ї кон~ереІщі ї І 902 ~оку було цілком нормаль
ним і зт.tоl'Jовим 1'1роцесом . Jіит!lння 11"'>0 дn.льmf' існування й 'розвиток бурякової 
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цучю во 'і J'Тl')ОМИс.ло rюсти мус , ть Gути nо~тА.в.'Іено F ті~ площині, щоб· виuіmити 

сnрнву , чи }~'1.є f\она nідета Ри дл.-: своt.Іого nозвитку в тих: крА-їнах: "F'вроnи, де 
для НРУ існують оnтимальні умо!и . Ні~ецьки~ дослідник цукрової rтnомисловости 

Па а m Р 1 якиЦ ня ~очатку Х1 віку студіюнRв ~роблему n,o взаємовідносини між 

цук9 JРОЕ nромисловістю - буряковою н трос~ииовою - висловлює ту думку, що , 
ВИріrттуюЧИ р,,,ТР..ННЯ npo !'ОНКуrуенціt\ні ЗдіОНОСТі J'ТІ')ОМИС.JІОВОСТИ ПО ВИ!Юбу ТрОС

fИНОFОГО цучnу , тр~ба nnи~~ат~ nід увагу о~оЬливості культуuи й виuобництва 

в кожноr.~у оІ~ ремом.у uattoнi ку.льту1Jи цуR"рово'і 'ГТ)Остини . Сrт-рС1.вді , яв пuиnодні 

У!'ОFИ д'Іп nо;:~ витку цієї K.J ·ьтуnи, T9.R і 1·;· •rРхніка в окремих мі сцевостях зна~

РО мі~ собо ::; різняться і ЦР Т'ВО""И'ГЬ rry:'f<=> З:Н"1ЧНі різrиuі в ~: ·аr~тич!'!ому вихоц і 
цук>:1у нq отtин гектаn глощі цукnово'і тростини . В ПPumi nовоєнні nо~и , наrnик

Л"'д, о дан Г"' rtтan ц,укро во 'і тросrrиF.и F."' остnові Rві давав 103- І 14 метр . цент. 
цукру, на rаввfських остnовах ІО?-ІІ~ мотр . цент .; н~ остnові Куба - 48 
метn . цАнт., в ~nіт~нсь~ ~а Інці~ - 25 м~тч.uен~ . , нn ~о,мозі - 24 метn . цент., 

на Філіnпі·нR.х - 9~ t.!РТ-р . цРнт . Виходячи з цих nізниць умов вит:юбницт ва Т'"'ОС

тинового цуК"РУ R онn~мих n~~он~х і ~ісцевостях,П а а m е nnи~moв до висновку, 

шо такі« n;,.coi(O nозР.инєніtt Т"'хнічнс і госnоцарськи цукрові t; П"!)омисловості, 

як то є в Ріt.;еччині , мог.ла б з агт,>ожувати кочкурендія лише тих oceuP rtкi в куль
туuи цук~о~оУ тростини, лкі ~~вцюють виключно в деmевих умовRх . Це~ дослі д
ник тr:t!fИM чино11. н~ гточатку ЛА вік.У визнавав J ,:о~ливим існування +1. розвито~ бу

ряковоf цукро во r ЬромислоFости в Кт,>RУні, яка ле~ить Р nRfoнi оnтимальних: 

умов для культу~и цук1Jового буnякп. 

З початку ХХ віку відносини длс культуnи цукnового бу~яку а буряко-

~оf цук~ояоУ ~ромислояоtти в FP,oni змінилась скоnі~е на rr неко~исть . В 

ЗР'язку я уn~дко~ сі,ського гоrnо,~рства за часів віfни знизипRс ь урожаМність 

t.:y~uoFoгo буnнку ~ лиmР nоР.олі під!ЮСvіться цо ~оrоєнних розмірі в. Повоєнні 
утруднення F nозвитvу Р вроrе~ського Н~"Роднього госnодарства ~ с~часна світо -

ва криза утворю:к;ть ряц Пf"реr:ткод длf7 rnпвиnьного Фующіонування цукрової nро 

мисловости . Все ц~=> зt!РНІПJ<'є конку11е1-щіt1ні можливості европеttської цукnової nро

мисловости також Р районі наtібільmе сприятливих цля неУ nрирацних умов . Всі 

ці o6crra11иrrи Г'~ивели 10 того , шо ев~оnеt.ієь І:а цук~оn~ П11оr.сtс,ловість статrа в 

остя.нні ро !<И на rрунт об~Р-,.;ення своєї ГІ"r)оцуІщії, я. тю:. самш.~ Н"'. r-рунт обме

ження '!)озміnів культури цукрового бу!_)яку . і .ї іrн«,")однr. об'єцнання: цуІ<'!)оВа'9іВ 

FИ~начає що-року "РОЗміnи виuобництва цуУuу для оУремих кnаУн ~ ~в'яз ку з рів

Н€!!. цjн і vісткістю світового nиш~у , rтри чо J.ІУ R розмірах встя.І-fоRлюваного кон

тинrРнту виявляється тенценція по ста6іліз8ці~, а то~ скорочення розмірів 

дотеrтеnіmнього Р.И!>обницт ва, а не по ~о г о д:<.льJІ•ого nоrтУирення . 

Тр::>ба м~ти н~ увазі, що nnи обмеж~н~х в більmіf' чи менmіt1 мірі кон
ку~енці ~них мо,;:ливостях: Е> вuorre~:trcьv. o ї цу!<"'') О во 'і nnомис ло во сти захn :Rання 'і ї дик

тується цільu рядом госпоq~"~ьких мoueцrriP, які з'В ' яз~ні з ц іqим укладом г~c
roдr-tncьi~oro :-;:иттR ев'~опе~ських НТ'Ія.їн , де вона в національному госnодарстві 

відогuаr. більш поважнР знRЧРІІчя : цукрова n9омисловість і культура цукрового 
бутжку З"!.бР3rтРчуr. nn.<J.цe:ю Бе.ликі :маси сільс~кого Н!'J.селення , Р.ОН~ цає мо жли-

віс"'ь іНТРРСИ'Т'іКrщії СіЛЬСЬУОГО ГОСПОІJа'~СТВа ~ Т)ОЗВИТ КУ СКОТарства;. ВОНа Є 
пова~ни~ ФРРР JM деn~авних nnибут,ів . З цього nог.ля:ду захо ди еко номі чної nо

JІітини цrrя nідтримии цунr•ово1' пгомисловости в тих кuв.їнах:, де Rоня. мRє біль
ШР. зн"'ЧРНЧR і це дrrя культуnи цуІ<рового буряну існують сn!)иятливі nриро дні 

умови, мс~уть ува~атись оn~RРданими . 

З R rт и т а н н я /цо Іь-ої ле кції/ : --------------- ---------------------
І . Rкі ГОЛОРНі раttони r<y.rrьтynи цукрового буuя ку ? 

2 . Яні головні. раtАони культури цукрової тростини ?' 

r::1 ... . Які переваги має тростиновиt-1 цукор в конкуренці 'і з буряковим 

ЦУКТ?ОМ ? 
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Л е к ц і я m і с т н а д ц я т а. 

КУ.ЛЬ'rУРИ ТЕКСТ.VІ.ЛЬНОЇ СИРОВИНИ. 

Текстильна 

~~Е~~~~~~ Ряд культур в сільському господарстві має своїм завданням поста
чати волокнуваті матеріяли для задоволення одн1є1 з на~важливіших потреб лю

де~ - потреби 8 тканинах. Різні стадії обробки й переробки окремих волокну
ватих матеріялів /їх очищення, прядіння, ткання, біління, фарбування, тощо/ 
переводить те кс ти ль на пр оми сл о в і сть; ті сільсько

господарські культури , я~і постачають волокнуваті матеріяли й дають сирови

ну для текстильної промисловости можна об'єднати в групу культур т е к с-
т и л ь н о ї с и р о в и н и. 

Волокнуваті матеріяли постачають як рослини, так і певні роди тварин. 

Одних рослинних во~окон , які пuи~атні для прядіння, в ~~ироді н~раховується 
до чотирьох сот н~зв . Але промислове значення серед них здобули лише деякі. 

З волокнуватих матеріялів , які Rикористовуються тепер, як сировина для даль

шоУ переробки,відограють ролю з рослинних волокон - бавовн~~ льон, коноплі 

і джут,з тва~инних - вовна • . Опріч того, як про сиро~ину, яка служить ./.!ЛЯ даль
mоІ переробки ь текстильні' nромисловості, слід ще згадати про шовк. Різні 

роди т~кстильної сироFини постачає сільське господарство країн, положених у 

різних rриродних умовах; в той час як бавоFняник і джут є культурою nідзво
ротникоRих і зворотникових країн, коноплі а льон постачають краfни уміркова

ноf зони. У виробництві цих культур вступає між собою в зв'язок і конкурен
цію сільське господарство найбільш відд~лених країн різних природних умов і 

різного ступеню господарського розвитку. 
Р<'змір продукці:і !і\ значення окремих: роді D культур текстильної сиро

вини в світо~ому господарстві х~рактеризую~ь такі числа: 

Середня річна продуRція в міл. подв. центна~ів. 

І ~ю9/ІО - ІЗ/!4 n. n . І92І - 24 р.р. 

Ьаr10 вна 50 :_:\4 - 54 

Льон - волокнина 8 5 - б 

КОРОПЛі - волокнина б б 

Джут І б 8 - І б 

Шодо nродукції іmпих r.олокнуваrrих МІ3.Теріялів, то ІJЛЯ шовку середня 

річня. nродукція в р.р. І92І-24 складала !2 міл . подв.ц'ент.; на тому самому 
рівні стояла річна rr:gодукція 1' р . р . І909/ІО - І:_:\/!4 .. Світ о еа rтРодукція во D

ни в !909 - ІЗ акладала коло !4,4 міл . попв.цР.нт.; в повоєнні рпки Fона тро
хи з не итилас ь. Коли по~і вняти світ о ву rrродукцію текстильно і· сиро :вини з роз
мірами процукції зернових хлібін, то н~. вагу продукція текстильної сировини 

буде rриблизно в бО !>&зів ни~ча, ніж продукція зе~нових хлібів . Інше :відно
mення ми одер~имо, коли при~т:>мо пі 11 уваrу вR-рrrість хлібі в і текстильно j: си

роFини; з огляду на те, r.ro вартість окремих ро~ів текстильної сировини є ви

щоr, ніЖ вя.ртість зернових хлібів, вартість цих остя.нніх буде nеревищувати 

вартість п~одуктів те~стильної сировини лише в о-7 разів. 
З НІНІедених цифер .ми бачимо, що тепер наt\більшу ролю се~еа окремих 

роців текстильн"~ сировини віnогря.є ба~ояна; це є насліцок еволюціУ текстиль
ної пт)омисло гости з;п. останніх І ОО-І 50 рокі в . В кінці !8 віку найзначнішу ро
лю в текстильні~ пrюмис !ІО вост і грало оброблення во в нм, но д!)уrому місці сто
яло оброолР.ння mовку, д~лі - льону 1 потім у."е обуоСілення бавовняника. 
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ьаво в ня: ник . ----------- Ьаво вняни!r є рос :ин'"' n~me :ro вс ім г~.рячого ni дсонrrя . ~.!ежі ~ого nо-
mиuення: І! nівнічні~ кулі nnоходя·~ь 11рибли~но під 400- 420 широти , R 1:1 nів

ц~нні~ не йдуть л~лі південРого зворотник~ . Требq протР з ~?начити, що в пів

нічні~ ~івкулі роблять і роlляться с~~оби поmиnення: культури б~вовняника та

ко~ у місцевостя:х, поло•Rних н~ nівніч з~ ~ого П"9и~одною лінією; тякі ж сnро

би роблять, між іншим, тs:н~ ож 1 на Укр~.їні НР чорrrоморсь·-ому 11обережжі.Вавов

нянй~ вим~гає НР лише б~гато теп~оти, Rле тано~ багато вогкости; через те 

в місцРвостях з сухим піцсо т·ням ~ого !JОЗводять при mтучному зnощенні. 
Розрізняють, в ~~лежності від ЦОRЖИНИ а г~убости окrуемих волокнин, 

чот~·J"ОИ го по rних роди ба "О вняника: І/ Ьаво вняниІ~ , що роз яодиться в Сполуче
uих Шт 'f'\X Г!івнічноJ" А.:.:ериrrи, r.tє віР uає нааву u р 1 а n d /суходольни~/; 

, з АмРuиwи він перенесени~ до інших краУн , зокrуе~я до Єгиrту та по ·серелньоr 

Азії; цР~ ~іл бА.вовняниІ~,!'І Н""Л·";ос-ить до сере,1ніх сортів щоцо .'tов:-:ини ~тонко

сти 9кремих волокнин; 2/ Вавовняник, що розводиться в n~иморських місцево
стях, яки~ має назву v е а і u 1 а n d ; він культивується в обмежених 
~озміuRх н· південному nобережжі Сполучених Штатів і на сусідні х остrуовах; 

мв.є н~йтоНТІ!у волокнину і ціниться на~.цорожче; 3/ Ьавовняни!{ , шо '!')О :.:І водить
ся г більш північних міс~евостях - Кит~ї , Спrуедні~ Азії, rерсії, Яnонії , 

тощо; це" бР. во вняник д~є во.тrо~нин,у ниl"чо ;· якости, J:toryoткy н гu.убmу; 4/ ЬА.
во в ня ник де'!_)е 1:'\) вицни~, що культивується: в Пів це нrri ~ Ам~uиці , Ре має госпо
цRuського значення . 

~бір бавовни nересічно в роке~х I'J091IO - ІЗ/!4 в світовому гос11одар
стві обчислювався в 48 . 52~ тис . rо~в . цент . , а в р . І924??5 в 52 . 345 тис . ~олв . 

цент. 

НаМголовнішими 11nоцуцент~ми бRвовни були тRкі кnа'іни : 

СССР /Ту~кестан, ~ак~вказзя/ 
Кита~ 
ЬrуітRнсь~я. Індія 

Сполучені Штати Півн . Америки 
Мексиf(а 

Ьр~зілія 

A"Dre нт ін~. 
Перу 

Єгиnет 

:/ГGНДа 

середні~ збір в тисячах цен~~арів 

І909/ІО - ІЗ/!4 !924/2~ 

?. • 39~ 98~ 

4. '325 4 . 693 
7 , 770 ІО . 992 

9 8. 2::)8 2-J. :548 
4~7 646 
бІ~ І.3!? 

.~ ,4 !4·') 
?!)І 447 

з .І ~о ~ . !90 
44 ~І8 

Ряд країн в культурі 6авовняника мають ~ругорядне ~ начення . В Е в-

р оп і в обмежених розмі:_:)ах культурr, 6я.вовняника має nо.,..иuення: в Італії, 
ЮгослfІ.ві і:, Греції ~ Ьо.лг."tрії, в А з і 'і - в Японії , Koue~· 1 Туре ччині, Т!е~-

. сі~, ІндокитаТ ~ ГолянцськіМ Індії , в Аме n и u і - в Портоnіко, Сан
!оміРго, Вест-І нці'і ~ Га'іті, в Африці - в Алаірі, Нігері, Су ~~ні , 
ТІ'\нган"lіці +/1 Півценно-Африканському союзі ; таt~ само досить потrrи-рен~=~. культу
ра бавовняника. в Австралі'і м Fові~ Зеляндії . 

3 наведених цифр видно, що найго.ловніІ'!им nродуцентом бавовни є Спо

JJучеРі ШтRти ІТі внічноі: Аме-риRи . Ку.льтУ"9А. ця там зосереджена в rто.луцнево -схіл

ні~ частині И"Оаі:ни; в СnолучЕ>них Штатах ІТівн , ІІ~.іерики культур~ бавовняника 
цовmоrо 11ох одr.· ння ~ nоч.!З.ла "Оозвива.тись там з к інця: вісіинаацятого віку. 

Вона буля побудованІ'! НА. вииориста.нню рабської nuaцi негрів і звільнення му
-ринів·од рабства спри~·ини.лс тимчасове зменшення З 'ісівної nТІощі під бавовня
ником:. 'Т'еnер так само в ці 11 ttультурі ве.ТІику ролю гnRє nристос о вання праці 

иурині в, J\ОЧ не р~бсько~· , я:r ,.. nерші~ поло вині ХІХ віку, але вільно ї:. ~нач

ни~ ро;3_~иток культури бА.вовняни!<а F< пі вдРнно-східні~ частині 9nо лучених Шта

тів зв'Я~·-<~ни~ .з 11оцвt!йного роду обстявинRми. Пог.е"Оше, існую'~'ь для того там 
вілrто~іr.tні rтnи-роцні умови - тепле підзRоротникове nідсоння з вистачаючою 
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кількістю оn~~ів. ПоаругР, с ту~ ~ист~чаюч? кіqь~ість · деmевих робочих rуук. 
hультур:<t ба'вовняника Н"ЛР ... ть до к;ультур інr;'енсивно г о тиnу, ЯRР. ВИІJ.Р.г~.є ба
гато лю 'Іської nраці,. rри rroмy в велюtі ~ частині - ручної rтраці . В ni вденно
схіцніfА Ча.с'І'ині СnолучРНИХ Ш'!'а.тів n!'и віаnовіцних nnи:родних yJ·o~>ax існуІJт.ь 
вис'!'а.чаІJчі КRдри uобочоr сили А поєанання цих ц~ох оuстввин сn~ияло широко

му nозвитку цієї культу~и . Як заз~ачено вище , в Сnолучених Штатах nе,еважно 

uоз води'І'ься баво вняни~ двох сорті :в - в першу чергу upland і потім ~еа i..;land. 
Сrтолучені Ш~RТИ БідогрnюТЬ ПР.рmоряцну ролю В ПОСТ:"!.ЧВ.ННі ~БіТОВОГО ринку ба-

вовною. 

ЛругР місце в розвед(-!Ч:Ні бs:t.вовняни_!5а. за.f;!має Ьрі'І'а.н.~ька Індія . По 

с во~ому рі в ню ця к~.льтура стоі"ть НШІtЧР, ніж у Сrтолучених Штатах: і дає ниж
чі со~ти С18.во ;;. ни . Велике зн~.чення '!ЛЯ розвитку культу'!)и бввовняню':а в цій 

краіні м?ла nолітика пнглі~ськоf ~~ади, яка перевела тут великі іріrаці~ні 

роботи, навіть збудувала. зRлізниці, о'!_)ганізувал~. правильну nароnлавн;у кому

нікацію й тим д:~.ла :можливість виходу індіtІські~ 613.вовні на світови« ринок . 

Поважне зна.чення відоrрає в світовій rтродукці ї бАБони культура ба

вовняника в Єгиnті. Хоч тут гродукція бавовни щодо ~і.ль~ости не досягпє .знач

них ~озмі~ів, єгипетська б~вовн?. визначається високою якістю і це лає ї~ 

можливість за~м~ти вид~ТНР місце ~ сві~ові ~ бавовняні~ тоnговлі. Культура. ба
вовнянюн' в Єгипті розnочя.лАся rгоиблизно в тридцятих: рокRх минулого століт

тя, nісля того, як були там пе,евецені ірrа.ці~ні роботи . 

Досить зяачні засіви бавовняника в Китаv, гротР бввовн~ там є низь

ко•· якости ~ nocтyn::tє на сБі'І'ови~ ринок лише ~ обме~ені t1 к і лькості. 

Приблизно з вісімдесятих років минулого століття лочала в mирmих -роз 

мі~ах розвиватися культура бавовняни~а в середні~ Азії - в Туркестані, Хи-

в і ~ Ьухарі . КультурR бя.вовняникя. збудован'-' 'I'F!.M нп шт.учному зрошенні. Горуч 
з місцевим бавоІ\НЯНИRОМ розFоцитьря також американськиМ б~вовняник upland, 
яки~ nроте дає сировину нижчої якости в порівнянні з американською. Ьавов
няник роз-водиться вик.лІJчно н." штучно зроmРних землях. З огл.Rду н::~ обмеженість 
заnасу тя.ких земель, культуnа бавовилнина може розвиватися тільки шляхом 

зменm'9ННЯ зас.і;;ноj" площі лід П:>одова.льчими лроду:ктя.ми, в першу черг;у,nід 

ПТПЄНИЦ8JD . В ВВ 1 .ЯЗRУ З ТруІtНОЩ1.\МИ З ПОСТачаННЯМ rтродОВО!JЬЧИХ nродуКТіВ у ба
ВОВНЯНОМУ ра~оні з~ часів совітської влади площа бавовня.них засівів там бу
Л1'. зннчно зменшИлА-сь j бавовняюз. госrодР.рка там до цього часу НР. зовсім на

лttгоджен~. Оnріч серРдньо't: Азії, І· М'-"жах СС:СР культурr. ба.вовняниr<а nоширена 
т~кож на ЗакаБказзі. 

Зріст текстильної громислоFости t* збільшАння rтопиту н<> бавовну при

мушує шуttати·нових районів для культ~ри бР..во~няника. Трудноші відмукання цих 

нових районів полягають не так у відсутності місцевостей з відnовідними при-

• родними умовами, як в уск.лацяеннях щодо забезпечен"Ря цієї культури тою кіль

кістю rуобочої сили, яну !•ОНР. готребує . ~нових рq~онів культу:r;>и бавовняникR 

насамперед елі~ згадати піnден?о-nмерикансьні uес"убліки - Рuазілію, repy " 
Арrенті ну. Там кул!.тур" баво внянина З" OCTf.\HHi noRи зн::tчно з~осля. , і rтри ве

ЛИЕИХ земельних nросто~~х тих: краІн та при зростаючі~ кільRості їх нвсел~н

ня вон11 має всі дані для шиuоRого роз~итку. т-Анг .ІІія f'l ФрRнція роблять з'lходи 

що по nоширення культури бР. во вняниІ!а в сво їх а..n:rJиканських колоніях; Яnонія 

opr::tнiзyr. з ~ сі ви ~ого ~ Ко~~ї. 

~ас і ви баво внІ'fника Gу.ІІ~ змеmпені rтоді ями с ві 'І' о Ро;· ві ~ни , ~ в да ни~ 
MP-'1-f't' ця ку.uьтура зн'lхо.циться в стані rтова,-::но'і лепrуесіУ в зF'яз~~:у з свіrrово11 
rосnодарською криза~. 

Зазначені Еище рR~'они І<ультури б8.во вняниr~'l є тим резерв.уа~ом, з яко

го ~де rостачання бавовни на світо:виtі рино1t. Наt.Ібільше значення, як раt1он nо
стRчання бавовни, мають Сnолучені Штати. 3 Америки бавовна ~де до евоопе~сь

ки~-держав і Яnонії . Проте значення ГівнічноУ Америки , як ексnорте~~ бавовни 

ПfІ~~. Р. З В 1 ЯЗКУ З '1)03 БИТКОМ америКаНСЬКОЇ Те"!~ СТИЛЬНОЇ Щ>ОМИСЛО ЕОСТИ і 8бі.ЛЬ
ПJt;Іf~М nопиту нr: бавовну в с·ч.tі~ ці~ К"?аїні . На початку ХХ ві~у Америкя. в:~
-~оЗи-'іа бі.ля 2/З загального збору бавовни З '\ кордон; н~пе~'=:~оцні світової 



- - 1(),_:} -

Гіf'НИ er·cnop'!' с:;ладЯ.'< UЇJНІ 'J/.1 ~rг~сЛЬf-ТО.ГІ' збоns, :1. В J·.~~4 !>ОЦі Y!OJIC> ТТОЛОВИ
Ш1. f:г,·;ПеТ !-n"' ~~~lЄ МР ~rP С Р.О~ Ї: 'Т'І?І:СТИ 1ЬНО Ї n·t)ОНИ~ЛО і'ОС'Т'И 1 Чf'іІ"'>~ ТА 7•ВеСЬ зб і "О 

6'11'0 ВН\1 r И іЮ~~ИТЬСЯ 3 '' ·'18'." RИ ! СИ')О BOJ:i,\• НІ?ОU~ОО.ЛІ'>НО'!.У ~·иг.rи r,i . Ве.nичезну Ч~С
ТИІ-fд' єгиrРгrеькоJ' l)q· онни :~t:1.кynor•y<: 1\нг.'Іія; pemт'l збоr>.У nоступп.є no І!P").'F(IJ.E 

~онтиР"-?1' ль ної Т' вроrти, А гточ:tс'Т' .н AMPlJl·ШИ; СТ" о ІJ~rчені ill'Т'fi."!'И, наН б і ttьmиtt eitc
noprrPD Оn.rо~ни, т~к·само ~римуmені з~куnоrулати ~ ~гипті ті іищі сс~ти ua
I:OD'Ч~ д.:"І"' виробу найтонтих тк:шин, JШі сг(:ціяльl-10 ну.ТІь'Т'иву:ються D Єгипті і 

лких н~ вистичає t ~~~~иці. Індія, rrродуNуючи а~вогну ни~чоУ якости, nocrra
чцR і:У ~ ПРDШУ ЧРргу н~ яrонські DИР~к; до АнгліУ h РD~оrrе~ських континен

тальних :;Pp:r,::.,r, j нді t-іськ"t б·ч~о гн.._ n гrr ·: оо;и·;<:~·ні +• кідькостj ~' с.лужи'Т'ь ту'Т' д-'ІЯ 

?ИDобFи ~i'lьrn Г~JОИ~ 'Т'К~нин . В Індіі успішно nо~~иFається мисцева те~стил~
н~. rтрою1С1О'Рі~'Т'Ь і оіля г.оло;ини (JqDOPHИ rтРр~роО.!'І~Є'1'ЬСЯ f· CfL/.:i~ !Р')а'Іні. Ьа

ВОFН~"~, щ<1 прод,унується: F< r.CCP, ;;сп fТ"")еnоол.NР.ться ь і'У ме:rз.х і н·~ закор.'tон

ниіі "ОИ.Ро : · нr гоrт;;.rr:Р.є. ГоJІО ,. ни:Іі oceof:· цко~,, д"' зосе:;>е п···· уються з~.к.упкм1 б?.ЕО н

ни,Р. Б Сгтол,уЧР.І-~ИХ Штr~тах - }!о: . иt\ О!)ле·~н і г·~.!ІЬ:ЬЕ'':'ТОНІ D j:~ГИГТ'Т'і - Але··с<з.нд

рія, F 1нпіr - Ьс~беQ, a}iTn~~~ ~~&із 6аьоrни пеrуе~ СFіто~ою nі"н~ю ~ИНОСИІ 
:<оло 32 ;,Ііл . подг..цент., І· no1:'1.x 1921-~:) !:ін ЬИ}{ОСИВ 2~3 ,,1іл . rтоцв . цент . njчно. 

Вrніз і:з Спо.лучf'РИХ' Шт:;тіr~ cr~:t·~·tє I::J-20 ;,:і.'І . f"О'tР.цо:>нт . річно 1 з Єгиnту - ~ 

t!.і.ІJ.rтоцІ.ЦР.Р'Т' . , з Ьрітnнсr.І•о~· Інді]' - •)-7 иіл . f'О_І'!Г.ЦРНТ. ї~ nозrо1ілі б'1.f!ОІІ

ни, що nостуn~є з-за моnя до гr,оги, яР~и~у рол~ г~а~ть ~инки Fе·rииих епро

nеtісьІси~< rтоnт і rІ, як Чі f\e')ln:,rлr,' м.~НЧРСТЕ'~ І rз.вn І АН'Т' Г.І3!>Пен) ЬренРН. Імrорт 

6r•:·OJ:·HИ Л ОК~емі RПF'.і'НИ ТіСНО З. 1 ЧЗ''lНlн З ~03ЬИ'І'ИОї.: F' НИХ "!'РКСТИЛЬ:-ІОЇ ГDО
?!.ИСJТО~'<ОС''І'И; ЦЯ Г~-д;у~ь ПDOJ'ИCJ!O ()І"'Т'V. ;; '!;'fІ~ОГі 1 :З~ В!НЯ'Т'УОМ JtO !1е'/1НО;· МіDИ 

СС~Р, б~зує'Т'~~я чп експоrутrLnиіІ ~и~оІи~і. 1о н~ав~~нітих імпортеРів бАвов
ни ня.л<>:--'~'Т'!-1: Англія /пP-ren. ві''~оЕ IO-I:J міл . r.од? . ЦРНт . річно; після віt"ни 
і?.~ПОDТ б~говчи iJ~.'\.B ;,[!f.\7·r-> нп головину/, Нпонія /:)-о міл . по1в.цен·т./, Німеч-
чю:а-/ 4-Ь !.~іЛ.ПО!Jі',ЦРНТ . / 1 р'1НЦіЯ ,/ ?.,:J- 3 1 Ь МЇЛ . ПОДВ . Ц"'Н'7 ./. 

Льон . . 
іl.у.ЛЬ'!'УР'~ .ТІЬОНУ L:o;:- r:.;>..ТИ дн:. :>"~: Цf'ІННЯ: ОЛ~"ОУ.А.ННЯ пр~дИ!'"1 ~ Оде:'/Ж'3.ННЯ 

н~сіння, з якого в~робляє~ься пьн~нп олія. В належності ві! цих заrдань,роз

Роця'І'ь рі::~ні coDтv. лпону . н.'1 насіння льон розFО·'t,.,,тьсл н с.ухи:t.: стеnоDих міс

цеDостях з '!'·-П'ІИJ< rтіасою•л:.-1. Pf.!.'toн::tм;-! у;уль'Т',j'l')И льон,\• Н"' Н!'І.сіння є Спо.пучені 

Шт·~ти Півчічної А!.:Ррики, rгiтrtHCЬ!('l IH.1i.CJ, АРІ'@НТіна І r F.nnor;i- У!'!'!>~':'на t:\ 

Куб<1 нь . Льон на rnя циво :>о з ьо ди'Т'ься п pat~o нах умі рко ваного гагиого пі .J;tсоння; 
r більшості ЦР 6уn~:ють місцеnості надморські аао такі, що rruилягають цо ве

ликих 9іп. РR~онпии поmиn~ннF культури .льону нq грядиво є пігнічно-зя.хідня 

частина еJ·роm.,fАськоз· ча.с-rини СССР, Литв()., Латніл, :Бстонія, nі&нічно-за:JСіднл 

частина Почьщі, nіnнічна Фр'1.нція, ьепьгія, Голян'tія , 1р.ІІяндія , 'Т'ощо. В·-·.ІІику 

ролю р, иульту!)і льону ni догр'1.вал<t СССР 1 я киР був одним з н~.йбі.rrьmих с ІJіто

вих поодуцf'нті в .ТІьо-ну. В ne-:->mi rоии со f!ітськоj' Вд!'І.ди культура льону ~ СССР 

в порі ннянні з рон-ами ,,оносющми цужР. впа~ІJа і і\ ці саме ро}І':И піднРслнс.я Іtуль
тура .льону R : -:..дбr>лті t.4c ь~их дr·nж1\RAX 1 як і з:..r.:-1 гя.лись з!і.с"'уnити прогялину, ЩІ) 

ут·орv.ля.ся в світоному обоnоті з виходе~· з ньо~'О СССР. В о~'Т'"~нт~j uоки ~ССР 

сFо:ю rnоцукцію л~ону вілисnила о QОFоєниих розмірnх. Ль ня~~ лоло~ниня. ~ 

DИІ" .ТІ!:'ЧFО r• >!Jоnе~ською СИР'• виною і n поDі вн.янні з баво Р.Н~"НОЮ грає ni дрядну 
ралю. Світовn продукція льняноі сироьини снладал~ пеnед сяіто~ою іі~ною ко
ло І/3 бавовняної. Світо БЯ. гтро.ІХуиція .льону- во ТІОІ(НИНИ в 190':}-І~ nок·'х склада
л~ uічно пересічна 6.40~ тис.rто.ІН . ЦР.JJТ., n І924 р. - 4.R20 тис.поІJІ• . цРнт. 

Коло 85% З~.Г8..1ІЬНОЇ !"родуиці Ї ЛЬОНУ-RОЛОІ<'НИНИ ПрИ!11'!.110.ЛА. f1 110 РОЄННі ЧІ'І.СИ НЯ. 
СССР; rтnиб.лиз но стільки D:<tVP nnипнцас н::о градунцію льону-!1'!'JRДИВ"' в СССР 
~ І932 n. Dіцпові.ІJ;чо цо йН"'•.чення СССР в продукції льону відогnq.с він велику 
nолю п ••ого er<cnop'!'i. В l'І3Р. '1. РІ<сnорт ІJьннного сирі rщ:ю :з СССР виносив 12~ 

світоrого еиспоn'Т'у. Оnріч r.ccp вивіз льняного nrуяциnя. прrурводиться з Англії , 

Голяндії ~ ня.дбалтійсьних деn~•в.По rruиRoзy льону на nenmoмy wісці стоїть 

Бельгія . 

Коноплі. 
-------- Коноплі та~ само, .FШ j_ льон, роз rодят~ся д.'lя о д"'nжnння насіння й nра-
•ива, Пр~дивr з конопе~ь Ржив~с~ься,як для виrуоuу грубших POlli~ nо,отна,твк 
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і ЦЛR ~иготоrлення МОТ,У"Ків. Коноnлі - ПР'!JедоFсім евроnе~СЬКR nосqинв . о~річ 

европеqських коио~ель , н~ ~и?ок РоступRють ще т~к знані манільсьні коноnлі, 

які '003 водяться на Філі u~i нських ocTQO РІ1.Х . Це~ t>ід ко нопе.ІІь по с f\o'i~ якості 

є RИ~1И"і од ев!:югеft~ьк.іх . :.:> огляду н<~.- конкуТ)енuі~ м.rtнільських кочог.ель, Rуль
ту~f.І. но~ю~ель у J~ rmorri НР•ЛF:УИТ ь до ку.льт .;:р, які з ментуються . 311.г,..чьнR світо

ва г~одукція ~оногrляиоr си~опияи складала ПРре~ ві~ною ~Dиблизяо тRку с11.му 
Rіль~ість, я?. і rтроцу!щія льннно'і сироРини- о.:'.О4 тис . Т"оlІв . ценrr. ; в І924 n. 
CRiTora nnодуиціЯ ВИ~ОСИЛR 6.95? ·ти~.ГОЛЕ.ЦеНТ . В ~Pnoni НІ1.~І10ВАЖНіmИМ rno
дyrJ.ЄHTOM J(ОНОfТ€ЛЬ Є C(;r,p /гОЛОВНО ЧО:ОНО3АМНі ЦРНТn'•,ІJЬНі губеl)Ні 1 ~ H!l Укрn.
'іні- Чернігіnщина/; СРт,>ед інтrтих nт,>одуцеІ-JтіJ; ио?оf'ель f FRnoni слід згадати 
YronщиJ1y, І'!'f\.лію, ТІочьw..у t~ Югосл~вію. Гозr~ Fв;юпою філіг.r;іни виступають як 

Т"nодуцент r;~e аг.~д!lних манільс-ь!rих конопель, що нонкуnують з Е'і''!JОJТР."ськими; 
Rуль~ур~ ціє'і рсісчини 'J'RM ~ияРляс ~еи~енцію до зno~rry . В сnітояі~ ~оргоrлі 
Іtоноттляною си:ооr.иною, ЯІ( PKcnop~e:n~t, r<И!!О!'n'"':ю"!'ь nоЛ!: СССР , Італія " Філіnпі 

ни . к~~ ]' нrши Г~ИF<оз;у є Д.·.rглія' НіМЕ'ЧЧИИ:'1. І ::Іго ні я ~ еголучені ffi't':">TИ Гі ~ніч

ної Ам~'>nики. 

-lt_жу_т __ . _ . · ..... 6 Д~ут с nc,c ·шною, по 'tlбнor: до ноноnель : 111 н д~є !tO r.гу ;~ :>Т)У ,у Ро.лок-

нину, .FJ!rn ~ rІ;,->vrд.r.:~.тно:ю до r:иробу УІрубих 'І'ІtІ'І.НИН і мотузІ\'іD. O~oб.'!J:-t-·o готире-
ний виріб ~ джуту міmніг . 1жут ~ з-оротникою ~ nідз~оnотциноFою рослино~, 

якп nим~гnс nля сРбе теn~ога ~ ~oгRoro підсоння. Лтут ycnimнo конкурує з ко

НQnлями :.. 11оnти:оеннл ~~ого иуrуьтуnи є одною з r:nАчин зменmР.ния нульт,ури коно
nель г Е,,рогті. І~уль'Г.J'?І\ длуrr;у потирР-на голоr.ним чи·ном Е Ьрітанські~ Інді]', 

rті n денному Кит~.і, н-· OC'!'l')Ol1i tо9мо3і ,·.; Яnоні 1' . Сl,ітопа n~о.ц;укція д'J'/.уту скла

дає кo:rro І:> х,~іл.~оц; .• цеJ-rт. Т!остr~ч::'є дr-утову сироlіин,у Н'\ світоuиt* nи::-roi~,' н 

nP--:?m.Y Ч<11JГУ, l·:оіт--~чсьRn Інділ . !Сраїчпми nри:·озу цжуту ~=: Англія 1 Ні1~r>чиинn., 

Ф9R1щія, r.nолучені Штnти ~ Іт~лія. ~ хч~актеристичним , що .цvут nе~ед ьі~ною 

tJl')O !lO ди; усnіІІТF,У ItOt-ТRypPHЦi Ю 3 '{ОНО ТТ 'ІЛНИ н'' т_)ИНКУ КО.ЛИ'UНЬО 'і 'Рос і І;ІсnІ(ОЇ імпе

рії , НР. зГ.а:!>tР.JDЧИ Н., ТР., ЩО ЦР НТ1!tЇН~. б~!.ЛР.. И·І3!-Jf'!.ЧНОЮ 1'1'0ОдуцеНТКО:Ю ЦИХ ОС'І'Я.Н

НіХ , 

ШоРк . ------ Rк техсrrильн~ сирови"а, гис'І'уn~є т~ко~ щонR , ~ул~туrуа якого для t~га-

тьох к··n.ЇН МІ:\Є ЧІ?'ІИНf! ЗН"ЧР.'ННП . Культура. Ц.fі ІЧ)ІJЯN!.Є F. П'ІР!їА.РSі ШО!І(Оf'ИЧИОГО 

чер• 'лtu\-'!10 rr~OТ"f)ЛJt:l, ляр вп. ятtоrо мі 'Тить mo !·ко ny сиро r ину. R"'обхі ztно:ю nере
думо f10IO МОЖ.ІJИr ОСТИ nott FИТ~у ШО R!\O!"Тl')J! Ц.'1 С НІ''.ЯF<Ні СТЬ ШО ?КО !lИЧНОГО ЦР'І)Р. Я !'І 1 ЯКе 

цля нього по~Тf·їЧ<:J.є nor.иRy. Ня.~бі ·tьm сn'!Jи.ятлиnі умоDи для Do~ ., ит<:s ціє'і ку.ль-. \ . . 
Тури д<І.Є П11З ї·О'ОО'ГНИН О Г."!. ~ n ц,:~, 1 Д(" J10Hf< МІ"'. Є ГОЛО F.\Hl о сере 11КИ СЬОГО іІОІСИреННЯ · 
ЦЯ КУЛЬТУ.Рf:І. nередОТ•Сі?.'> ПОТ!ТИ'!')РР!l. t АзіЇ 1 - Пт_)И ЧОМУ ГОЛОFНУ '!)ОЛЮ r·.ідО Г :011.:ЮТЬ 

тyrr Китq~ і Яnо ні FI . Вони r.oc'J'....,.Ч:I.!!Tf> І'О.'ІО 80- 'Ю% nсього mo r.ку-си.nо t>ини, що 
поступпє •· r~регооку Е 'J'Р~сmильніц nромисло?ості . Менm~ знqчРння дл~ ці~'і 

культури м~ю~ь RD~Уни передньої Азі'і/ Анатолія, Арменія, Сірія , "ал~стинn, 
Туркестn.н і Kn. r.кп.з/. 3 е вроnеt~ських K!JI'\ 'ін ця Rультура нпйбіл~->mе роз t,ииена 
В !Tf-:1.-'li Ї j . r о<Jмежених !'ІОН·~· pO~H.Ji PrtX іст.rує І' КТ)ІJ.ЇНІ.1.Х ПівдеННОЇ Fn:oonи ~ Ь~.Л
К~НСЬКЬго ninoc'!'nonn ; Фрn1щія, в які~ р~ніmе культур~ тоькоnря!J.у булn досить 

ПОmИрРНR 1 ТЄПР'!) nпо~R.ЦИТЬ 'іЇ ~ НРЗНRЧНИХ розмі911.Х . На.йбіЛЬШР СtJОЖИRRЮ'Т'Ь ШОП• 
ку-сиро FІини zt.nFІ ~omrye о сво єї nромис ло І.Jсти Сnолучені Штати; в Европі значни

ми nокупцями mозку-с иnовини RИс'!'уnR:ють Франція ~ Італія; Б зFІ'язку з ции,як 
головні асАоецки то~rовлі й ~о3nо.цілу moRиy, визначаються Ліон ~ Мілян. 

В Jстанні роі<И nen.-д вН1но:ю nочав вистуnати 1 ЯІ< no ва:-:ний конкурент, 
nриnоднього ~овиу, - штучниМ шовк . Тепер світова nродукція mтучного шовку 

майже вдБічі nеrуевищує nродукцію nриnапног о mоБку , не зважаючи '1-!R те, що ця 
остання має більше ніж тисР.чолітню трRдиuію . 

х х 

х 

Rуль'І'уТ)RМИ типстильчої СИ!'Jавини Hf> обмРжуюrrьс.F! всі сільсько-rоепо
nаuські куль~ури , які м~ю'!'ь nnомислове значення . 3 огляду на те, що вага tx 
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у світовому господ~~стві в поnівнянні з культурами, що п~о них була мова 

вищР, є менша, про ниш ми згадаємо дише r~оротко . rrевне значіння ма:ють в сіль

с~кому госnодарстві к у л ь т у ~ и о л і « н и х р о с л и н. Сюди на

леrить ряд рослин, які почасти культивуються в умірковані~ зоні, а почаст~ 

в кrу~їнах більш теплого підсон:-rя . Олію здобувають з тих самих :r,>ослин, яні 

~ост~чають і nрядиво /бRвовняник, льон, коноnлі/. Останні дві рослини часом 
Іfультивуються ~ля о !І'Рр:~~tанн.я НР Ролокнин~ї, а ня.сіння, з .якого з ':!обувають о

лію. Так в СССР , в rі~нічно-захіпні~ ~ого частині , льон сіють для одРuжання 
ВО.1ІОКР.ИНИ 1 а НЯ. УК!J8.}'ні рОЗВОІ!ЯТЬ ГО.ІІОРНИМ ЧИНОМ ДЛЯ OztP!)ЖFI.HHЯ насіННЯ. 3 
інmих олійних l')Ос.rшн треб' зг<".дати соняшник, рапс, ріпак, гірчицю, рижій. 

Олія так само добувається з nлодів оливко~ого дерева, яке росте в кnаїнах 
"іазворотниковоr зони; доб~вають тRк само оqію з nлодів цеяких пальм, які 

ростуть в Африці /mlЛЬІ~о ва· t\ нокосо ва олія/ . 
В умірковані~ зоні в деяких ра~она.х nuомислове значіння набиnає куnь

ТУ!Jа І< а р т о п .11 і ; це"!* пnо пукт , яrtиfi! с!с.;Іадає о тчу з ctt.rtaдo вих частиІ-r нп

тої ПОЖИРИ 1 р3.30м З 't'ИИ Є СИUІОІВИНОЮ дЛЯ ВИробки СПИ!JТУ. В DЯДі lt~BЇH культу
n~ картоnлі м~є своїм з~вданням не .11ише rостачання nроаукту лю,сько~ сnо~и

ви, але, в п·umy че1Jгу, rтос'тача.ння промислоnоі: сировини. Особ.nиво rтоmиuечо 
вико"Оаст~ння ка.ртоrлі н rтnомисло~их цілях в ПруссіУ. 

Досить поширеною є культура т ю т ю н у . Хоч ~n~щі со~ти тютюну 
ро~нод.ять лише в зt~оротr·икоRій і підзворотриковіt:І зоні, дРякі сорти ttoro nри
стосовуються до високих північних широт і їх uозвод.ять, н~rт~иклад, в Швеціf . 

В 8Р'я~ку з цією з~ібністю тютюну пристосовуватись до різних приnодних умов, 
рr~~он nourи:!JeHIOI його культури дyrr.e великий і охоплює, я:к n.яц Іtр?..їн умірнова

Но'Ї, Т'!.К і ~в"•,отникоFої т~ піцзnоротниковоі' зон . Щодо розмірів засівної пло

щі під тютюно~ перmР місце F світі з~Vмають Сnолучені Шт~ти Північно У Аме

рики, де він на~більmе культивується н~ сході, в облRсті Ана.лачських гір. 

Великі площі заt1мають засіви тютюну r Брітанській Індії, але в світовій тор
rоRлі інційськи~ тютюt-t з'являється в обмежених розмірах . Ло кращих сорт і в 

тютюну , який поступає Р. світовиtІ обо1Jот, нплеж<tть тютюни острова Куби, Го

лянr.~rкої· ІF.дії , островів Сум<tтри, qви й Ьоuнео . Се~ед евnоnе~ських продуцен

тів тютюну тuеба відзначити кре.їни Балканського niвocтnona., піРденну Rіиеч

чину , Угорщину, Фра~ію. Yl<'"">a ;: на, спеціяльно в с воt:tму чорноморському nобе
ре~7і,так с"tмо належить до досить значних nродуцентіn тютюну . , 

Сільське госnодарстnо теплих кра'ін плРкає культури ряду с м а к о-

в и х рослин, сnо:-t·иnз.ння яких н."брало широких розмір і в :R европейсько-амери

ка.нськом~ світі . ~о цих рослин, в перш~ чергу, н~лежать культури ч аю , 
К R Р И t:t К R К ~ О. 

Культура ч ~ ю зосеuепжується перР. вз.жно n rті І1денно-східні й Азі і'. 

Є два ро1и ча~ноУ рос~ини. Один я них, який Fидержус суьоріmе n1~соцня, мRє 
своею б"тьківщиною КитаN; Noro можна розводити F nогкіN підзворотниковіN зо

ні . Ьаrrькі вщиною цuугого є tтро Ri нція Асюt. Р Ьрітанськ і~ Індії; це~ рід ч~ю 

можна розводити Р низиниНі З!3оротникові~ зоні . Ня.йбільmим гроцуцентом чаю є 
Китай, яки~ nостачає більше, ніи nо~оnину світоGоr ~ого пnодукці ч . Ян пруго-
9Rдні градуценти чаю Fиступають Ьріт~нська Індія, ЦеМ~он , Яnонія, Фо"Омоза ~ 
RFR . Поза піDдРнно-східньою Азією ч~" в не~еликих uозміuцх розРоця:ть Р ~по
nучених Штнтах /Г.ї вденна К:'!.uолінА./, в пі 1'\деяніf:* Аф~иці, східні~ Австрrtлії, 
nівденній Вразилі ї й на ~акавказзі. 

В той час, як ча~ е пеuедоnсім азі.ятською культурою , культура к a-
R и концентрується пe-pePaJif.HO F ЛмРuиці . Гологним продуцентом кави є Враз і
лія, nередоnсім mтати Сан-П~ульо М Ріо де Женейро . Вразілія постачає до трьох 

четг.ертин світоР-о'І продуиціі' каFи. Серед інших продуцентів иаnи слід згада
ти Венецуе.тrу , Кол:юмбію, Сеnедчю АмР-рИІ<у ti Вест-Ін~tію. В оuмежених розмірах: 

"!)ОЗРИНr->на культу"О'l каr.и r ~nоротникоFІі~ Асf-nиці ~Азії. В А<і'uиці пла.нт:-:щії ка
rи існую'Т'Ь Г Г ,рТ.jГ"І.ЛЬСЬІfі~ 4НГОІJі t\ 'lНГ.Ліt\СЬ!<ИХ ЗГОТ"ІОТНИ~{ОГИХ ltO:riOHiЯX, fl 

Азії- н" остnо~ах ЯFі, СумRтрі ~Целебесі , в Аравії~ на півдні Брітвнеько ї 
Індії. 
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ЬатьківщиRою к ~ и а о є зDоротникова Ам~рикп, зяідки ~ nостуnає 
н~іtАбільтпа частине. КЯ.!·:ап НР сfІіТо і:'ий ринок. Як продуцеJ.Jти какао, rистуnають 

Мексікв, середня Америкп, Бразілія, Fкnадор, Колюмбіл, в~нецуела, Вест-Ін

дія . В зrоТ)отникоЕій Азії fi\ Африці n ев:ооnейських ко.лоніях ТІ.'І.КОЗ~t. існують 

nл1=•.нта.ці ї Іtакао, хоч і в обмежених роз ні рах. 
Б зrtсушливих облч.стях ni дз JЗоротнико вої зони, якими "Р Fвnогі є се

Qедземноморські кра'іни, rтовР . .rного :-tначення на.б!)r-tЛО с а 'І 1 в н и ц т в о, 

розведення пом~ранчів, цитронів, оливокового дерева, корин~и, фіrового ~ 

мігдя.лового дерева та фініко~ої nя.льми. Як додаткова галузь сільського гос
nо~арства, ся.дівництво відоrр~с nевну ролю тако7. і в інших евроле"ських кра

їнах . Поза Евроnою садівництво досягло великого розвитку в КаліФорнії /Пів
нічна Америка/. 

СnеціяльнЕ> зна.чення мпє культура в и н о г р а д у, яка широко роз

nовсюдхенп в південій частині уміркЬвано~ зони й в nідзворотникових країнах. 
Б роз витку ці с ї культури особливе значення мають Фраtщія , Італія fA Есnанія, 
які rтостачАють до трьох четвертин світоваУ nродукці'J' ІІинограду. 

В нamoti.)' nерегляді ми не nичерп':'.ли вс.іх рослин, які культивує сіль
ське госгодарство різних кра1н . Кількість їх усе збільшується . З розвитком 

хлібо9обської культури роблятьс~ сnроби культивування все нових ро~лин;.з 

ро~вит~ом світової то~говлі все ~ові культури виходять за ме~і тих ра~онів, 

де nерРводилось їх пл~R~ння . Проте, основнуролю ~ основнР. госпоцарсЬие зна
чення в сRітовому сільському госnод~рстві, НА зважаючи HQ різнорідніст~ і 

чисЛРННість існуючих культур, зпхо~ують ті, перегляд kКИХ ми тут nодnли. 

Поняття 

І. ЯІ<е значення д.;н• текстильної промис .ІІо во сти Мf~ють в теnерішні~ 

час окремі роди текстильної сировини? 

2. Які го.ІJовні рrt~они культури бавовн.яникА. '? 

л t" к ц і я с і м н а д ц я т а . 

ПРОМИСЛОВІСТЬ. 

~Е~~~~~~!~~!~~ Поняття nромисловости вживається в ріхних розуміннях; ~ому 
надають і в літературі і, в nоточні~ мові різний зміст. Часом в поняття nроми 

словости вкл~чають тіЛьки велику nромисловіст~, вилучаючи з нього ремествR й 

хатню jкуста9ну / промис ло ві сть; вживається так само і нкоІІИ поняття ТРJомисло
вости в тому розумінні, що воно охоплює лише галузь обробної п~омисловости

з нього вилучають гірництво tt будівництво. Ми будемо користуватись цим термі
ном в ~ого найтиртому розумінні, яке спирається на. nоділі людської п~аці на 
nрацю в сі.ІІьському госnодарстві, промислоІІості, торговлі й тр~нсnорті. Всі 

ті галузі господарча~ ~іяльности , які не належать·до сільськоrо rосnодарства, 
торrовлі й трRнсnо~ту, силадають nромислову nnацю; до промисловости ми вклю
чаємо всю nромислову nрацю, незалежно від розмірів nідnриємств, в яких вона 

nереводиться /велика nромисловість, ремест~о, кустарна nромисловість/ і не
залежно від того , що є об'єктом nромислової nраці /добувальна nромисловість, 
обробна nромисловість, будівництво/. 

Треба мати на увазі, Що в конкретному госnодарському житті ми стрі
яаємо ряд nідnриємств мішаного тиnу, відносно яких тяжко сказати, до яких 

власне nідnриємств їх требя. віднести - до nромислових, торговельних або сіль

сьио-rоспод~рських . Наnриклад> у великому сільсько-госnодарському nі~приєм
стві будується гуральня, яка nереробляє, в nершу чергу, ту сиро,вину, яку nо
стачає дан.ий маєток; велик.Іі крамниця, що nродає готови~ одяг, рівночасно ви-
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ст~ає, як підnриємець, замовляючи це~ одяг у десятків і соток nобітників, 

які працюють дома . Принале7.ність тn~ого ~оду міm~них nідnриємст~ до тої чи 
іншої гІілузі госnорарчої дія.льности статистика окремих держав встановлює на 
підставі рі з них принциnі в. Rоли мати це на увазі ~ І\ оли разом з тим з важи'Ри, 

що не в усіх державах в поняття n~омисловости вкладається те саме розуміння, 
для нвс стане ясно, що дані відносно промисловости в різних країнах не мають 

ідентичного змісту. 

РОЛЯ ГРОМИСЛОВОСТИ ------·-----------~-~~!!~~~~~-~~~~~~~~~!~!~ Промисловість набуває більшого значення в народ

т.rьому госпо.цР.1?стві нп. вищих стуnенях господа;>ського розвитку. Через те зро

зуміло, що більшу ралю вона відогрQ.є лише в тих частинах світу, які господар
ськи розвинені вище - в Евроnі ~ Північній Аме'!)иці. ТТриблизні дані щодо ролі 

nромисловости в господ~'!?ському житті О!(рРмих держав rто відсотку пра.цездібно
rо населення зайнятого в про:мис.rrо вост і є т:>.кі: 

Менще 20% П:Qацезцібного насе-

лення , зайнятого в П'ООJ.ІИСЛО-

вост і мають : 

Від 20% до ЗО% мають : 

Від ЗО% ДО 40% мають: 

Ві.пьше 40% мають: 

Волгарі~, Б~лтійські держави, Фінлян

дія, Fспанія, Врітанська Індія, Угорщи

на, 

Греція, Ірлянція, Швеція , Португалія, 
Данія, Італія, Норвегія. 

Франція, Сполучені Штати Півн.Амери

:ки, Австралія, ЧехословаччИна, Голян
дія, Німеччин11.. 

Бельгія ц Англія . 

~~галом можна пnийняти, що в сільському гос~одарстві за~нято в сві

товому маmтІ'І.бі в три-чотири рази більmе робочих рук, ніж у nромисловості; в 
Західні~ і JJ,ентрr' .. льніV. F.врогі кільІ<ість робочих рук зайнятих у сільському 
госnодарстві ~nромисловості відносяться ян І , 5 : І. 

Цілком інmиІ образ ми будемо мати, коли звернемо увагу на кількість 

найманої rтраці в промисловості і в сільському гocrтortapcrrвi . В то~ час, як 

у сі.чьському господарстві пе1Jевn:r.саючо:ю фоТ)мою nілrр.Ієнства є nілприємство, 
в якому П'!?ацює сам продуцент, в промисловості на~більmе значечня м~ють вели

кі підпТ)иємства, F .яких заttняті значні маси на~маних робітник і в. Через те в 

25 ев'9оnейсь1сих країнах /включаючи СССР/ я І92І році н~.раховувалось найманих 
~осНтників у пnомисловості до 38,! міл ., а. Р сільсь!сому господарстві до 23,8 
міль~она . 

Промис.ло вість М$1є дві х~:ракТР'!;>Истичні особлив.ості ,- ц~ є г::1.лузь гос
поnарчоr діяльности переважно міська; вона може розвиватись дуже швидко ~ 

•t.attжe безмежно . В господ8.'!)ському :житті кожноr розвиненої капіталістичноj: кра

їни сільсьне господа'!)ство, що тісно зв'я:з!lне з nnиродними умовами, творить 
с т а т и ч н и t:4 е.пемент, якиt1 змі ню ється t\ nо з ~ивається лите по волі; на

томісць промисловість 9РПрезентує п и на м і ч ни й елемент ; в ній, у 

nершу чергу, концентрується розвиток nродукційних сил . 
Роля nромисловости ~ націонRльному прибутку є незрівняна вища, ніж 

цусіла б вона бути відnовідно до Ісількости заttнятих в пnомисленості робочих 

?УК . Та.к, обра.хуRки цля І ~ю? року в Англії визначають чистиtt nрибуток /Ert
r ag / н~ одну цуmу зайняту в сільському гос~одарстві в 65 фунrrів стер~. ,в 

'l'ot\ час, як в nромисловості відповідна. цифра виносить !02 фун.стер.п. Подіб
ні F дані дає розподіл націон~льного nрибутку в інmих дер3а.вах. 

Розвиток ---------U'!)ОМИСЛО ВО СТИ. 
-~------------ В розв~тку nромисловости , як він відбувався в Західній E&po-
r.i ~ ІТ і внічніf:І! ~меrуиці , вияР.ились такі тенденції . 

КіJІь:кість осіб, зайнятих у пuоuислояості зростає коштом зменшення 
числа ociu зайнятих у сільсько?.!У госrтодА-р•~тnі. Зміни ці в он:оемих r.раїнах 

УЯв.пя.rхи т~киИ осtрп.з: на І . ООО осіб здібних до пuя.ці в сільському госnоаар-
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стві приnадало осіб зцібни~ до пуаці в n~омисловості : в Німечяині в !382 р . 

???, R І ·-Ю? u.- ІІЗ9; РАнглії в І86І р.- 2402 , в І9'Н :!J ·- 6850; в ФрА-нції 
- в І90І ~. - ??6; в І9ІІ n.- 8?9; в !талі~ в І88І u . - 488, в І9ІІ u. -
49::>; в Сполучених Штатах Півн.А:м~uю~и в !890 р .- 636; в !920 р. - ІЗОб. 

На nротязі розвитку промисловости мінялось взаїмові.пноmення tt роля 
окремих галузі я щюмис .ло во сти. Голо 'Р. Ні ліції для поділу П!)омисло во сти на. ок
ремі галузі можна ня.мітити відповідно до родів основних потреб людей: потре

би в спож~ві, олежі ~ житлі. Продукція засобів споживи nеревоц~ться в першу 

чергу в сі.льсьІ~ОМ.У госттодврстві; ВИРіб о11ежі ~ будова мешкань НА. nl)отязі 

господарського розвитку в ідділились від сільського господарства дуже рано -
ще в 11.нтичFому світі tj. ~ сереІІньовіччі. Ьудова меmІН:І.FЬ дуже ловго заховува

ла ремісничи« характе~ , в то~ час як виріб оде~і - стисліше, ~и~іб тканини 
Jt.ІІЯ одежі - ще в ХУІІ І віці почав НА.бувати ха-рактеру великого маmино вого ~и

робництвА. . ВР.лика Rаrтіталістична ттроду~ція в ЛУ ІІІ і в nерші~ nоловині ХІХ 
віку реnрезен~ується, в пenmy чергу, текстильною npo! исловістю, яка віuогра~ 
няt*бі .ІІьmе з ня. чення в госrтод~uському житті r:ро1tисло м роз зинених країн . В 

цругі~ rто по виFі ХІЛ ві ну починя.ють набувати вже бі.пьmого значенн.Іі галузі rт1"Jо

мисдовости по виробІ{ засобі в продунці ]" - важR~ промисловість, буді Вf'ИЦТВО 

машин і обробка металів . На протязі останніх ~0-40 ро!rів ці галузі nромисло

вости НR~увають у на~більше п~омислово розвинених нnа.їнах nануючої ролі.Ево

люцію роз~итF-у nромисловости можуть ілюстnуFати дані відносно збільшР.ння 

r:троцуиці ї сиро ВИFИ, A~ra пер.::.>uобллєтьсл t\ споживаєтЬся в окрем1.х галузях nро
:мисловости: 

--------------------;--------------------
j !820 р./прибл.даніr/ 

Роди сиnояини --------------------________ : ___________ L---~-~~~~~~~-~~!E~~~ 
' 

Вовна ! 2о8• 

Ьавовна j ~8І 
Залізо І І.ОІО 

І 

Кам'яни~ вугіль І. !? . 200 

!.200 

4 . .?00 

tiO . dЗ? 

ІЗІ.200 

--;~~~~~~;~~-~~~~~~~ 
ції за ІОО років. 

-------------------
в 4, 5 разі в 

" r..; " 
11 

11 

оо 

?? 11 

Поруч зі змінами у t~заєновідНО'Т!еннях між окuРмими галузями Пl!ОМисло
вости, відбуваються змі ни в Зf1.Г9.JІЬНі f:\ структурі промис ло ~ости; в ус іх гя.лу

зях промисловости- в uізних nроте темп~х,відповіцно до Ьсобливостеt, з яки

ми зв'язаf'і n~оцеси ~uолукції ~ збуту в окuРмих вирооництвах - зryocrraє реля
тивнР- значення ве.ликих підпр.:ємств і зменптується зня.чення м:Rлих ; rтіцприєм

ствР се'І')едніх розмі'І')іВ натомісць виявляють значну ст~лість - А.Ле знов таки 

рі з ну в рі зних га..лузях І'1ромис.ло во сти. 

ГІРНИЧА , МЕТАЛІОРГІЙІІА Й МЕТАЛЬООЬРОЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ . 

Загапьне 

nоняття. -------- Вище ми підкреслили те пануюче значення, яке в сучасному госпо-
царському ~итті МА.ють виробництва запобів nродукції. Ці виробництва найтіс

нішим способом зв'язані з l!ОЗРИ"'КОМ гі!>ничої t!"')Омисловости, яка nостачає для 
них сировин~ для переробки ~ П3Лива, з~ доnомогою якоrо пе~еводиться ця 

nеl)еробка . Під гірничою промисловістю розуміють ті роди nромислової діяльно

сти, які ставлять собі ціллю видобування з землі корисних її багатств /ка
м'яний вугіль, різні руди ітд./; завданням металюnrійної nромис~овости є 
nерероблення руд у металі /чавун , залізо, сталь, мідь ітд./ і переробка ос
таяніх -в більш грубі фаб'!')икати /шини, бандажі , будівельне заліза, бІІяху,ру
ри ітд. / Дальша. nереробка. одержР.них півфабрикаті в ne:>e во ztи'l'ься в метальо
обробні~ пuомис.ловості /різні галузі м::tшинобудіВРиt~тва, виріб бляmаних ви-
робів , тощо/. 
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робі в, тощо./. ' 
Роди гіnничо~ Рромисловости ві~nовіано до значноУ 

кільности коnалин, які в~цобуває з надр землі ~ю~ина для сво~х госnодарських 
цілР~, ду~е численні. Амеnиканська гі~нича статистика І9ІЗ року, яка включає 

лише бі.УІьm цівні коnялини, цсбування яких теnер nеТ)еводиться, нараховує 24 
~оди мінералів і металів, о~же 24 галузі гіuничоf rТ)омисловости. nідмітимо 

серед них ті, які мають на~Сіільmе госnодярське sначення:хІ 

uін!>рали t.t 
металі 

Вугіль 

Набта 

Залізна 'Оу да 

Мідь 

Марган 

Сріб.ло 

~олото 

світове здобу-

!.34~.300.000 54 

~ .-1 . 8І8. ооо 2І 

!??.2О?.ОСЮ ьч 

~бS.ЗІО ІЗ 

2.зьо.ооо 0\J 

? . СОО ? 

68о І 

Амерюrа Америка .лія ~ 

Океанія 

4 40 І І 

4 ?~ І ~ 

38 І 

о5 ? 2 

Зб :; 

?о о 8 

ІІ 2? 3 45 І~ 

JJ;aт~i наве~еної таблиці, в зв'язку зі змінами, які відбулись у гі"?НИ
чі~ nромисловості в nовоєнні Т)ОКи, є в певні~ мірі з~старілими . Ріпнісся від

сотио вий у ці л Di в ні чної Амеnики в роз мі ni с ві 'І' о во ге з дОб.УВ"'-ННЯ гірничих nро

~ктів; н~томісць зменшився питоми~ тягар Fвnonи; в зв'язку зі змінами в тех

ниці зросло значення н-АіЬти. т·роте, і rгои наявності цих змі N, HI'!.Beдeffi дані 

все 1'8КИ мо!"уть служити ТП)ИблизноІ) ілюс'Т'рRцієJ) значеrrня окремих poni в гі'Они
чої nромисловости і ролі окuемих континентів в зцоuJв~нні головних гіТ)ничих 

I"!JO ltYKT і В • 
н~веден~ таr,.лиця вr<азує І що розмірими світ о БОГО .-:!Іо~уDаннл І а. '!'ИН CD

IOUІ і своїм значенням в rосnо11~рськом,у ЖИ'І'Ті на чі.льне місце висовуються три 
rалузі гірничої nромисловости: здобувп.ннл t<ам'я~ого вуг.лл, нафти й залізної 
~уди. На кожні~ з цих галузів гіnничої nромисловости ми сnинииось окремо 

~· яновугільна 
П~ёііИёЛоЗІсть: 
------------- Вживання кам'яного вуглл, як nа.л ... вного мате"!)іялу, є ві nо.ми!~ 
nyze аа.вно; nроте вико~ист~ння ~огd в mирmих розмірах пля nаливних ціле~ nо

ч~лось значно Рі~ніmе, в зв'язку а розвитком міського життя і зменшенням кіль
Хасти лісів. Розвиток ке.м' яновугі.льної nромисловости був, от:JІrе, зв'лза.ни1* не 

пише з nриродними умовами - наявністю в цані~ к:оаїні заnасів кам'яного вуглл, 
але~ з ї ї госnодарським уклаnом , налвністІ) в ніt4 nоnиту на кам'яни~ вугіль. 
Вище ми r·оnа.ли ца.ні n"Jo Dозnоціл світових з~nасів Rам'яного вугля г.о. окt>емих 
Країнах і континентах: Оёкільки роз RИТОК кам 'лновугі.льної nромис ло вости· з в' я
заниІ.:\ з rосrодаnськими умовами КО'Іі"Но]' окуемQ ї К'І)аїни, роз виток здобуваюrя ка

w'яного вуrля ! окремих кр~їнах, як nобачимо нижче, не віпnовіпа.є стисло іс
~ючим в ні~ nок.ла.дам: ду~е багаті nоклади nодекуди ексnлуатуються в обмеже
них розмі "JG.X і навnаки. 

Першою кuаїноІ) 1 '.fe rочалr-~. роззиватись в ширших розмітзах кам'яновугіль

на nТ)омисловість, булR Анг.лія, ne нп.явні сть густого населення, 11 значні t! мірі 
скуnченого no містах, nри малН\ місткості кDаі'ни, ay'!fe nано витво'Оиnи віпnо
Віl[ні умови для ~озвитку кам'лновугіль~оv ~ромисловости . В Англі! ця n~омис-

-----------------------------------
х/ ~аних не nо.аа.но там, де здобуРання нижче І/2%; зведення nе~еведено лише 

в цілих ві nсоткА-х без дробі в. 
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ловість nочала "І?оавиватись з ХУІІ столітті, а в :ХУІІІ віці вона вzе відограє 
в госnодарському zитті Англії· значну !)ОЛю. На континенті Европи к~ 'яновугіль
на nромисловість знаходиаsся в зародкові~ формі ще в пе!)mій четвертині ЛІ~ 
віку. Світове здобув3ння кам'яЕого вугля починає інтенсивно зростати поза ме

жаии Англії ."иmе починаючи з середини ХІХ :віку. В !860 році світова здобич 
кам'яного вугля обчислювалась в !Зб тис. тонн, з них на Англію nриnRдало 85 
мі.п. тонн, а решта розnоділялась yiz останніУи кра~·наУи, cepen яких нattбi.nь
me значення J4aJiи Німеччина, Франція й Сnолучені Штати Північної Амеnики. В 
І89О· !)оці світове здобування виросло до 51~ міл.метр.тонн, а в І9ІЗ nоці до 

!.340 мі.п.мет~.тонн. Підчас війни 1 nісля неї зріст здобування кам•яного вуr
ля сnинився; вплинули тут, з одного бок~, nовоєнни~ nідупад госnодарського 

життя в Ев~оnі, ~ з nругого боку зменшення nоnиту на кам'яни~ вугіль в на
слідок ~ого заміни нафтою. Світови~ noзnoniл зnобув,qпня кам'яного вугля /ра
зом ~ бурим/ в !92~ році був т~ки~: 

Европа 

в тому числі: Англія 

Німеччи~а 
Фр.І'\ нція 

Чехословаччина 

Польща 
Ьельгія 

СССР 

А з і я . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
в тому числі: Яnонія 

Ьріт. Індія 
Кита~ 

А м е р и к а • • • • • • 

в тому числі: Сnолучені Шт а.ти 

. . . . . . 

...•... 696 міл.метр.тонн 

248,4 міл.метр.тонн. 
272,3 11 11 11 

48.0 11 " 11 

~!,б 11 " 11 

29,0 lt lt 11 

2З,І 11 " " 
!7 ,б 11 11 11 

68.7 'мі л. метр·. т . 

2d, 7 м~л.:метр. тонн. 
20,2 11 " " 
20,0 11 lt 11 

. . . 544,! мі.п.:метр.тонн. 

530,8 міл.метр.тонн. 

А ф р и к а . . . . . . . . . . . 1~,7 міл.ме~р.тонн 

А в с т р а л і я Іб ,О 11 11 11 

Світове з д о б у в а н н я • • • • • f • • .І.З50,0 міл.ме~~.тонн, 

Присту~~ючи до аналізи наве1ених uи~р, ми, в nершу чергу, иусимо 

зазначити, що абсоqютні розміри здо бування nовного уявлення п~о стан кам'я
новугі~ьно\ nромисловости nати не можуть. Є важним вилвити не тільки с~іпьки 

вугля зnобувається, але ~ якоr якости. Різні сорти кам'яного вуr~я маить різ
ні стуnені теnлозnібности і містять у собі різні мож~ивос~і що4о використову
вання rx, як nаливного матеріялу. Тут, в першу чергу, треба nровояити різни

ци між власти~им кам'яним вуrлям і бурм~ вуглям низькоr якости і обмеженої 
тепло~дібности. Бурий вугіль за~має видатне місце cepen здобування кам'яного 
вугля в Німеччині й Чехос .qоваччииі: в Німеччині з загальноі кількости здобу
тих у !925 році 272,3 міл.мет!_). тонн НА. кам'яний вугіль nриnа11ає !32,7 мі.п. 
метр.тонн 1 а HR бури~ ІЗ9,u мі л.метр.тонн; в ЧР~ословаччині на ЗІ,6 м.метр. 
тоРи, а.Qобутих у !~25 році, на кам'яний вугі~ь nрипадає 12,8 w.метр.'!'о.Ни, а 
на бурисt Id,8 м.мет!J.'!'Онн. Натомісць Англія, Ьельгія, Польща nостача•ть вик
лично кам'яии~ вугіль високоякісних сортів. 

Розгляд наведР.НИ% циФЄр вказує, що кам'яновугільна промисловість кон
центрується в небагатьох кра1'нах. Будучи С І( онцеНТ!'О sаною нs двох континенивх 

- Ев~оnі ~Північні~ Америці, всн~ там скуnчена в небагатьох 11е~жавах. Приб
лизно коло т~ох четвертин кам 'яного вугля здо бувається в Aиrлtr, Німеччині 

й Сполучених Штатах. Коли до цих дР.р~ав ще доnати Украіну, Чехословаччину ~ 

Польщу, які в зв'язку з їх незначними територіяльними ~озмірами, чи в резуль
тат-і незначного місце вого сnоzиr~ння кам 'л ного вугля маить ttoro лишки, вс і 
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інші країни зЕІ.безпечені місце вим з добу вання кам'яного вуrля нез ад о вольНЯJ)Че. 
З великих европе~ських держав мвє невистарчаюче забезnечення власним здо~у

ва.нням кам'яного вугля Франція, ма~же не має власного кам'яного вугля Італія. 
Коли по~івняти дані про здобування кам'яного вугля з наведеними вище 

ztаними П'Т)О запаси кам'яного вуrля, можна констатувати, що наявність великих 

заnасів вугля не завжди збігається з не.ликим ~ого здобуванням. В тott час ,як 

в ~ахідні~ Европі ~ Північні~ Аме~иці існуючі поклади використовуються дуже 

інтенсивно'· СССР при своїх дуже значних запасах в азіятські~ частині ~ Кита~ 
маJ)ТЬ порівнюючи незнRчні розміри здобування. 

Споживання кам'Яного вугля має ду?.е різноманітни~ і mироки~ х~рактер. 

Вугіль вживає~ься для опалювання в дом~mРьому rоспод~рстві, має дуже ши~оке 

вико-ристІ3.RНЯ для промислових цілеf.\, Н::!. залізницях:, в nаролл~встві. Дані, що 

існують щодо сnоживання вугля й uозподілу споживачів ~ого ло окремих катего
ріях,дуzе n'Т)иблизні - НР.повні. Про розміри споживання на одну душу населення 

в ок~емих країнах дає уsвлення така таблиця, .яка поаає дані за І9ІЗ рік: 

На одну душу насРленн.я nрипада..ло споживання кам'яного вугля в тоннах: 

в Сполучених Штатах Північної Америки 

Англії 

НімеччИні 

Бельгії 

Франції 

Голяндії 

Італії 

Валканських дерz~вах 

5,ІО 

4,0! 

З,8о 

3,55 

!,59 

І ,39 

0,35 

О,ІІ 

Характеристичні в ці« тя.блиці хитання poзJ.Hpl Р сnожив~ння н~м 'яного 

вуг.л.я в з в '.язку з відсутністю вистача!) чого місце вого здобувания. Приблиини~ 
ро~nоділ сnоживання нам'яного вуг.ля по окремих катего~іях сРоzивачів таки~: 

Світове здобування кам'яного t\ бурого вугля ... .. .. .. ... !.~50 мі.л.м . тонн . 

А , для виробу заліза сnожив~~ться приб.лизно ІЗО мі.л.метр . тонн . 

для виробу ста.лі ~ інших мета.л:юргіfjних :1роцесів 

сnоживається nриблизно ІОО " 11 11 

для: ви~обу газу ?О " · 11 11 

В . для nалива споживається 

в тому чис.лі: в домашньому господарстві коло 

пароnла.вами 

залізницями 

е.лектровиями 

коло 

" 
11 

~оо міл . метр . тонн. 

І.О50 міл . метр.тонн. 

200-250 " 11 11 

~о " .. .. 
зоо-ззо " 11 

" 

80 11 lt 11 

rаров~ми машиРами в nромислово~ті 350- 430 lt lt 

Хоч на.ве~ені циф~и й є прибли~ні, але вони ви.являІ)ТЬ харантеристичну 
рису в споживанні кам'яного вуrля: порівнюючи д~уrорядне знР.чення споживання 
вугля ян па.лива в домашньому ~zитку і переважаючу ролю сnоживання п:ромислово

rо характеру. В зв'язку з цим, тоМ величезни~ зріст nродукції нам'яного вуг
яя, якиМ мас місце до ~і~ни, був наслідком, в nершу чергу, зросту n:рvмис.ло

вости ~ її потреб. 

Сnеціяльне значення~ оирему ка~еrорію с~оживачів має . к он с 
n~одукт, що о~е~zується з певних сортів кам'яного вуг.ля шляхом його високо
rо нагрівання в безповітряному просторі. Кокс має велику теn~оздібніоть і є 

необхідним в усіх ~иробництвах, що вимагають високих температур, сnеціяльно 
в uетап:юрrії . Наявність в країні т~ких сортів вуг.ля, з яних моsлива nродук
ція коксу, дуже збільшує значення існуючих в ніt\ кам'яновугільних nокладів. 
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На~більm ~оширене~виробництво коксу в трьох державах: Сnолучених Штатах, Ан

глії ~ Німеччині. Певне зн~чення в виробу коксу відог~ає також Ье~ьгія. Про
дукція коксу в Сnолучених Штатах складала в 1924 ~· ~9.~46 тис.метр.тони, 
в Німеччині 23,720 тис.тонн метр., в Англії 12.457 тис.метр.тоин, в Вельrії 

4.214 тис.метр.тонн. Розміри виробництва коксу в теnерішні~ час, в зв'язку 

з світовою кризою і зниженням виробництва в МР.Талюрrії, є нижчі. ніж в nерец
воєнни~ час. 

При тирокому вживанні кам'яного вугля ~ коксу обидва ці продукти в 
значних uозмі~ах являю~ься об'єктом світово1 тоuговлі. ~о вазі кам'яний ву
гіль в світові~ то~говлі серед інших nродуктів За~маЄ n е р m е місце. в 
оборотах вугля в світові~ то~говлі вілограють ролю три груnи Факторів. Вnли
ває на нR~рям цих обо~отів неоднакови~ nоділ заnасів кам'яного вуrля в окре-
мих країнах: кnаїни, що nо~бавЛёнІ-мо;ЛИБоётИ-роЗБИнутИ-вЛаёнё-ЗіобуваннЯ-
кам7ЯноГо-іуrля мусять nривозити вугіль з-за кордону. Бідограють ролю в на-

n~яиі цих оборотів також ~~2!~~!~!!_!~~~!~!?.~!!_~_Е!!~~-!~~~~!~!~~!~!~_2!Е~
мих сортів кам'яного вугля. Так сRмо має значення rеогnафічне nоложення в 
и;~УнІ-окрёмИх-nромИёЛоіИх-р~йонів, які виявляють nоnит на вугіль, і ра~онів, 
де перево~иться здобування вугля: в nередвоєнній Росії промисловість nетро
гnадського 1ра~ону nрацювала nереважно на англі~сьокму вуглі, довіз якого мор
ським шляхом був дешевший, ніz довіз залізницями донецhкого вугля. 

~ 1~ІЗ році вивіз вугля з усіх країн обчислювався в І70 міл.метр.тонн, 
не рахуючи 80 міл.тонн, які сnоzива~ось для о~алу ~ароnлавів. Теnерішні обо
роти світової торговлі кам'яним вуглем є нижчі, ніж довоєнні. В роках 1923-
25 вони не nе~евищували І40 міл.тонн. Найбільше значення, як е к с п о р -
т е р кам'яного вугля, має Англія. Її ексnорт досягає бО-80 міл.метр.тонн 
і ~оз~оділяється між цілим рядом ев~оnе~ських к~аїн, яким оракує ~ам'яного 

вугля, анг~ійськими rозаевро~е~ськими Іtо1оніями ~ державами Південної Амери

ки- отже, має він світовий характер. Серед інших експортерів кам'яного вуг
ля вілограють значенн~ Німеччина, Сполучені Штати Північної АмерИки, Польща. 
Німеччина в своїх довоєнних кордонах, як експортер вугля, відогравала цілком 
nова~ну ролю, її ес~nорт досягав до 40 міл.метр.тонн, nроте, збут кам'яного 
вугля нtмецького щодо рИНRу н~ мав такого розг~луzення, як збут англійського. 
Німеччина вивозила вугіль головним чинои до сусідніх держав no залізниuях,в 
то~ час, ~к англійський вугіль, що nеревозився морськими шляхами, поширював

ся no цілому світі; німецький вугіль ішов до давньої Австро-Угорщини, Фран
ції, Голяндії, Польщі, БелЬгії, Швайцарії, Італії. Рісля втрати Німеччиною 
аначної частини її кам'яновугільних багатств, значення ї1, як експортера вуr
ля, зменmи~ос•.Ексnорт вуглл з Німеччини в !925 році для кам'яного вугля був 
!3.646 тис.метр.тонн, а для коксу 7.776 тис.метр.тонн. Після війни набула 
значення, як ексnортер вугля,Польща, як~ о4ержала значну частину Шлезького 

кам'яновугільного басейну; її експорт у році !924 складав 12 міл.метр.тонн, 
а в !925 р. - 8 міЛ.метр.тонн. Інші евроnейські експортери вуrля - Вельгія, 

Чехословаччина й Україна - мають другорядне значення. Поза Евроnо~, як знач
ки~ ексnортер вугля, вистуnають Сnолучені.Штати; їх ескnорт доходить до 20 
міл.метр. тонн; цей експорт носить головним чином міецевий характер і йде до 

Канади. 

Найбільш значними !~~~Е!~Р~~~-кам'яного вуrля є Франція й Італія; 
досить значну кількість каи•яного вугля привозить Ьельгія, хоч вона рівночас

но вистуnає й як ексnортер; імnортують кам'яний вугіль в менших кількостях 
і ряд інших євроnейських і позаевропе~ських держав. 

Вище ми nідкр~слювали, що розвиток nродукці1 кам'яного вуrля в пово
єнні часи tte виявляє того інтеNсивного зросту, який мав він до в1~ни і що 

розміри аборотів вуглем у світовій торговлі є теnер ниsчі, аиіz до війни. 
На це впливає цілий ряд nричин. Відбивасться тут той пригноблений стан. · в я

кому оnинилося по війні світове госnодарство, а для останніх років nриєдну
ється вnлив світової госnодарсько] кризи. Але мають значення тут і інші при
чини. За останні роки в госnодарській техніці відбувається ряд дуае nоваzних 

змін, які пnиnодять до зменшення nопиту на кам'яний вугіль. З часів великої 
війни датує~ься все більше поширення вzивання замісць кам'яного вугля для 
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пароплавів і осоШІиво для ві~ськової фльоти наФТи; в nромисловості nоширІІ
ється вживання елР.ктрики зnмісць ПR~ових машин, які nотребують кам'яного вуг
ля, щ>и чому для з до буття елеКТТ)ИRИ nикористо в~·ється во .дна ене9rія. Поширю
ється використRння елеи~рики в м:erraлJJpr і ї, яка є одним з важ.ливих сnоживачі в 

кам'яного вуглю. 3 другого боку удосRон~лення техніки паління . веде до більш 

економного, отже меншого, споживання кам'яного вугля 'l'Rм, де ~ого використо
І>Ть. Ц1 нові тенденціі' в кам'яновугільніf-' промисловості, що гальму11ть ї;· роз
виток, становлять поважну проблему для тих країн, в яких ця галузь nромисло

восrrи в національні~ економіці відограє більше значення, в першу чергу, !:tЛЯ 

Англії. 

На закінче~ня нашого ог~яду кам'яновугільної nромисловости спинимось 

коротко нг. укра'інські~ кам'яновугільній nромисловості і П становищі з nогля

ду загальної ситуації світового госnод~рства. Забезnечення Украrни кам'яно
вугільнmли nокладами, коли мати на увазі саму лиmе українську національну те

риrrорію, є задовольняючим. Мінусом з погляду інтересів українського нnродньо

rо господарства є териrrоріяльне nоложення донецького кам'яновугільного басеq
ну, який лежить на східніх кdрдонах Унраїни; перевіз вугля залізницями в за
хідні й центральні раttони України на еначну віддаль робить його дорожчим і 
утруднІІє nомиреннл Иоrо в цих районах . Організація й !)озвиток української ка

м'яновугільної nромисловости nереводились, базу~чиеь, в nершу чергу, на за
гально-державних інтересах Росії; через те забезnечення виао~у украінського 

зуг~я залізницями є кращим в східніх і північних - росіАських - наnрямах,ніж 
у захі.дніх - украУнських. Через те ~ос~ть значР~ частина укра~нського вуrля 

сnеціяльно за со вітсьІ(ИХ часі в, екера вувалась н~. росі 1-'ськи#А ринок. У виnадку 

страти чи утруднень викорис~ання цього уинку nеред ук'!)~їнським наро.дні.м гос

nоІІа!>ство.м буде стояти rтро<5лема знаttти збут ztля того зугля, що йшов до Росі;·. 

Приходять тут ztвi можливості. Одно~ з них є збільІ!Іення місткости внутрішньо
го ринку. Ці можливості, сnеціяльно збільшення сnоживання кам'яного вугля в 
західніх ра~онах Укр~їни, є річчю цілком реально~,. з огляду на сучасні міні

мальні но~ми сnоживання кам'яного вугля на Ук~аїні і на необхідності в зв'яз
ку з малою кі.пькістю лісі в все дальтого обмеження використання де'!)е вляного 

nалив'l. Другим виходом бу! би ексnорт кам'яного вуrля. Для цього є доцільним 
використання морських шляхів. Найбільш близькими tt природними ринками для 

Ух~аїни являJІться балканські ztepzaви, Туреччина і особливо італійський ринок, 
який має більшу місткі~ть. Сnроби ескnорту донецького вугля в цих наnрямах 
мали місце nеред війною, за часів совітської влаztи їх відновлено. Як голов

ний конкурент України на н11.йбільш важливому ринку, італійському, виступає 

Англія. Англія постачає вугіль ztyжe високої якости; завдяки nоложеннІ! англій

ських кам'яновугільних коnалень понад самим морем, вона nеревозить вугіль ли
ше морем і має через те дешевшиМ mрахт. Пporre італійський ринок цля Англії є 

4альши~, віж для України. 

!!Е2!! 
~~2!~~~2!!~!~.:. Роз виrrок нв.фто во~ nромис ло во сти .датується значно nізні ше, ніж 
роавиток кам ' яновугільної nромисловости, Широке господарське використовуван
ИR нафти, а тии самим mирши~ розвиток її здоб~вания nочинається з середини 
ХІХ віку. Розвиток широкого вживання нафти зв'язани~ з винахо.дом вхиJSаннв оzt
вої з складових частин її, як мате~іялу до освітлення. На базі цього вживан
ня нафти nочався швидки~ зріст П здобування. :3 кінцем ХІХ віку nочинаJ>ть 
виступати на nepmи~ nлян інші сnособи випористаиня нафти. ПочинаІІТЬ вживаии 
реm~ки, що лишилися після відгону леrких скла~ових частин нафти, як матеріял 

~ля nалива nід nаровими котлами. Вина~і4 вибухови~ двигунів. розвиток автомо
білізму й авіяції в кольоса~ьних розміра~ nоширив nоnит на ~ругу скла.дову 
частину нафти - бензин. В зв'язку з цим сталася в нафтовій nромисловості nо~
иа реорганізація nоnиту. Як сировина для виrотовлення матеріялу для освітлен
ВR на~а nерестала грати своJ> давн~ рол11: nоnит на газ у ширших розиірах за
.nиmається лише в МР.НШ кул~турних і відсталих К"')8)~нах. Тепер основний поnит • 
яки~ існує на на~у, це попит на неї) як на nаливо і як н~ иRтеріял для ви
rотовлення бензину. Рівночасно в з в' язку з роз·вит!~ом машино зої n')одукції все 
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більшу :ролю nочинають відогравати різні роди mмарови~ол і олії, яRі виробля
~т~ся з рештки нафти. Так само з розвитком хемічної nродукції арос~ає вико

ристовування кафри дая вироблення ~ізних хе~чних 1 фармацев~ичних nро~ктів: 
вазепін, nарафін, нафтапін, креоЗот тощо. Ці зміни щодо вико~истоаування наф. 

ти можна іпюструвати такими даними . В Сnолучених Штатах Півн.Америки в 1904 
:році виріб бензини до загальної кількости здобутої на~и ві~носився як І' 20 

в 1919 р. це відношР.ння бупо 1:4. Сnоживанни бензіни, яке тісно зв'язане з 
роз :витком автомобілізму, на одну душу л~.аности Б І 923/24 р. в аме!)иКаJtських 
rальона.х /амер.гал. - 3,785 літр./ було таке: Сnолучені Штати Півн.Америки 
69,3, Канада- 29,0, Англія- ІІ,б, Франція - 7,5. Відnовідно •о більшого роз
витку автомобіліаму в Новому Світі сnоживання бензіви ~ає там більші числа. 

Вzивання нафтового палива в світовій торговельній фльоті зростало так : в 1914 
році лише 2,1% всієї кількости фльоти в регитових тоннах мало парові машини 
з наФтовим паливом, в 1925 році цей відсоток піднісся до 27 1 5. 

Відповідно до збільшення способів використовувания нафти зріст її 

здобування в світовому маштабі відбувся духе інтенсивно, а саме: 

1860 р . б? 1910 • 44.093 тис.метр.тонн. Р• тис.метр.тонн. 

1870 р. 774 .. .. .. 1914 р. 53.539 " .. .. 
1880 Р• 4.0!3 " " 11 1920 Р• 99.000 н .. " 
1890 р. 10.314 11 11 11 · 192:3 р. 152.000 •• tt " 
1900 1). 20.156 11 .. 11 

Можемо отzе сконстатувати, що в протилехність до . кам'яноrо аугпя здо
бування нафти проnов:r.ува.ІІо інтенсивно зростати такох піспя війни, не :"Ваzа

~чи на ті труднощі, з якими доводилось боротись світовому господарству. Ін

тенсивність зросту nобуванни нафти спин~лась лише в останні роки в зв'язку 
з світовою госnодарсько~ кризо~. 

в !925 ,році наmти ·було здобуто: 
в Е в р о п і . . . . . 

в тому Ч11СJІ1: СССР 

Попьща 
Румунія 

в Північній Америці . . . . 

.•• !0.402 ~ис.метр.~онн. - 6,7~ 

7.215 тис.ме~р.тонн. 
711 11 

" .. 

2 .331 11 11 11 

. . 124. 000 тис.метр.тонн.- 82,6~ 

в тому числі: Сnолучені Штати 
Мексік а 

ІОЗ . 143 тис.ме~р.~они. 

в Південній 

в А з і ї 

Америці. 

в 

в ~о~~ числі: Персія 

Гомидська Їндія 
Ьрітансь~а Індія 

Африці. . . . . . . . . . . 

16.404 11 
" 

11 

5.700 тис.ме~р.тонн.- з.а~ 

. . ІО.ЗОО " " " - 6,~ 

5.000 тис.~р.~они. 
З.14З " 11 

" 

1.143 " " " 
. . . •• 200 тие.метр.тоин - 0,1~ 

Розnоділ св~овоrо злобувания н~и, якщо ми його порівия~мо а наве-
4еними в п'ятій лекцtr ~аиими n~o с вітові rr заnаси, не ціпком ві.uові~аг роз
nодіЛN останніх. Найбіnьmе значення сеуед світових nокладів нафти ма~ть n~к

Л84И в СССР, Піа4ени1й Америці й Персіr з Месопотаміс•· Ці заnаси експ~ату
~ться в обмехеиих розмірах і ці райони да~ть незначну частицу сві~ової nро

дукції нафти. Розвиток продукції нафти ві~буnається 40 цьоrо часу, rоповвим 
чином, иоm~ом духе інтенсивної ексnлуатації заnасів н~и в Сnолучених Шта

тах, а в останні роки такоа і Мексіки. Світове здобування нафТи сиоицен~рова
но в небаrат.ьох краінах: mасне існує лише три великих про4УЦеН"І'и наф"І'и /Спо
аучен1 Штати Півн.Аuерики, СССР 1 Мексіка/ 1 п'ять nродуцентів 4РУrорндк•оо 
вначенJІЯ /Румунія, Галичина, Голян4ська та Ьрітанська Індії ~ Персіяf. Поза 
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цю~ зобування нафти Ререводиться ще в дев'ятьох країнах /Німеччина, Фр~нціл, 
Іт~піл, Формоз~, Канад~, Перу, Арrент іна,Тренідад і Єгипет/, ane там воно 
має ninpяztвe значення - в одних країнах в з в ' язку з обмеженістю заnасі в, а 
в других в резу~ьтgті низького стуРен; ї~ госnодарс ького розвитку. 

Ми бачим~ з н~в~nених д~них, що г о л о в н им n р о ду ц е н-
то м нn Ф т и, країною, яка по свої~ nро дукції стоїть nопереду всіх інших 
дер~~в, є С n о n у ч Р. н і Ш т а т и. В ці~ країні є ціли~ ряд нафтових 
рР~онів, nри чому НА. ттротязі розвитку н?tf>тової nродукці'І: МОJІ'НЯ. nомітити тен
Qенцію ПРDеміщеннл ос€'nедкі в ншЬто во:,: rtpo цукцН з і сходу на захід. Го.ло вним 
rто значенню в нf.lфтовіf;( nродукції є тепер сеDеднє-континентапьниt\ район з го

.ловними центр:\МИ в штатах ОилагnмR і Конзя.с. Це~ ~::tйон дає більше ніж nопа

вину нафто вої nуодукці 'ї в Сnолучених Штt:~.тFІ.х. Всі го .ло РН і центри nродукції 

НА.фти в Сnолучених Ш""атах з' єnн~ні з центрr.tми nе!)еробки нафти в nортах нa.Ф
'l'onpono.цr...r.:и . . Про розвиток системи нафтоnрово11ів свідчить тоt\ ф:1.кт, що на 

nоч~тІсу два.rщятихрокі в вон~. м11.nа розміри no ?З.ООО клм. Величезне знrtчення 

на.фтоnр!J во 11і F д.ля тр.qнсnо:>ТУ нt~.фти сnричинилося до моноnо3ізr-щі 'і наг')то вої rтuо
wис.ло вости; ті Акціоне~ні ·комn·-Ініl:, що мА.ли в своїх рук~.х систему на· тоnро
воді в, nіцnорядкувапи сво~ому Fnливу т~Jtoз:t і П rtnollyкцiю. Сере11 цих комnа

ні~ го.ІІоьне місце зя.~м'1.є Ste:.ndard \Jil Company . 
lt_!>yrим rто знrtченню є ме:·сікr-~.нсЬкий pr-.",o!ol npoдyR'ttt:i нафти. Продукція 

нафти в мё;ёІі.іІ-lіуЖё-н;іі~внЬоГо-nохоДЖёнИЯ~.-fіfГв .. Ї9ё{ГроііІ-т'Ам-Зіобич нафrи 
ЛІ'.'дВР. досяглА. 43.000 .метu.тонн. Нп.фтова rтро'lукція Мексіки ионцентрується в 

невеликій смузі Ме ксіКАFсько;· затоки міц nорТ"-МИ Тамніко і Туконан. В краУні 
здобувається сиро ВА. нrt.фтn. і fl с Рої~ величР.з ні~ ч~стиFі вивозиться в неочище

ному виrпяці з<t кордон. Нnф'"'ова nродукція Ме кс іки знР.хадиться nill контролем 
зr-кор1%0ННОГО Каrtіталу- Б nершу Чергу nівнічно-америкаНСЬКОІ'О, ЯКИ~ nідnорЯl%
КОВУЄ собі 110 трьох чет Рертин меисікапської nродукції; ретта nродукції, в 

Пe"Dmy ЧР!JГУ, КОН'І''!)ОЛЮЄ'І'ЬСЯ f:\НГЛі~СЬКИ.М К 3.ПіТ РІ..ІІОМ. 

Америкqнський каnітал НР. обмежує ~воїх вnливів контролем нnц продук
цією Сnолучених .Де!)жав і Мексіки; він змаr :'!.ється ~ого nоширити не. нР..ф'l'оносні 

ра~они Тnінідаду, Вене~уєпи ~Колюмбії, це йому lІО~одиться nро nа~ити конку
РеІЩі» з вnrtиsами f'.нr 'Іі ~ського tli го лянп;ського tи.nіталу. 

Серед nродуцентів наф'Т'И в Стя.рому світі, Б nepmy ч~"Dry, тре б~. з вер

Рути увагу на Р. а ф т о в у n р о д у к ц і ю в СССР. В П!Jо"!'и.ле~иість до 

Сnолучених Штаті в і Ме!-·е іки знА.чення наd>тової nромисловости СССР ціnи'-* час 

nan;ano; на Рочатку. ll віну здобування нафти в теnерішній СССР cиnaztaлo коло 

nоловини світового; теnер, не зважаюч~ на зна~ни~ зріст nро,укції за остан
ні роки, воно не складає й ІО% . Основнии нафтовим ра~оном в СССР є бакінсь
ки~. Інші наФтові ра~они- rрозненськи~ , сибінськи~ і майкоnськиf.*- відогра

ють п;руrоуядну ропю. МоznиЕОсті розвитку наrотової лnодунції в СССР досить 

ЗНАчні; існуDчі нАфтові багатства кuаїни використовуються~ обмежених роз:мі
~вх у зв'язку з бі~нісТJ) ) ) халіталами ~ низьким ~івнем гос~одА~сько 1 техні
хи. Моипиве значення СССР шодо нафтової nродукції nоляr~є в тому, що тут є 
цілий ряд необелі 11о ве.них .ztок.ладно нафтоносних ра~оні в, ексnлуа'І'ацію яких ще 
не nозn~чвто . 

Продукція двох інших євроnейських нафтових ра~онів - r а n и ц ь -
к о r о та р у м у н с ь к о г о - носить ма«же стаціоиарни~ харах'І'ер, 
nри чому nродукція Румунії виявляє тендР.нцію ~о зменшення. Нафтове. промиспо
вість в обох країнах має обмежені розміуи й nеребуває nід вnливом заиорцон
ноrо ка~ітапу- французького, англійського й американсьиоrо. 

Азіятськи~ континент, яки~ nосідає досить значні nоклапи нафти, в 

відноmеииі ексnлу_атаці ї її дуже моло11и~. Зі зростом nicnя війни значення наф
'І'И і збільшенням заі!нтересу ве.ння нею сере .!1 окремих держав, nромис по ві гр·у-nи 

'~'УТ, як і в ці.лому світ і, змаNЗ.DТЬ nоставити ni n еві й конт.Роль нафтоносні 
~айони, але, здобува11чи ці землі в своє nосіцання, вони не скрізь розnочина
ан ексnпуате.цію їх чи nереводили її в обмежених розмірах. Н&Фтоносні землі 
Персії знаходяться nід контро лем англійського хаrтітапу; експлуатація цих зе
мель nочалась зовсім не nавно; здобування н~и в цьому районі безnереривка 
зростає. Анrпі~ці збудували нафтоnровід, який з'єднує район здобування з 
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портом, і завод для очищення наФти ; проте значна частина на~и вивозиться в 
сировому І!ІИгляді і очистка. П переводиться в Австр~лії ~ Англії. Так само 

nід контролем анrлі~ського капіталу анаходиться нафтоносні райони в Ьрітан
ській Інпії. Ці nромисли зосередиені в районі Ьірми, сполучені з nорток Ран
гун натто~рово~ами; очистка нафти nереводиться на низці збудованих там за
воді в. 

В Голяндські ~ Індії - Яг-а , Су.матра, Мадура., Тімор, Целебес і Ворнео 
дають на~у, ка контролюється англо-голяднськи~ фінансово~ груnо» - hoyal -
Dutв11 - Shell ; зпобута наё:>та nіддається очищуванн~ в більшості на кісці в 
еоnортких портах, якими є Ьатавія, Серабайє 1 Семаранг. 

Цими районами вичерnуЕться головні осерР.дки здобування нафти. Вище 

ми зазначили конополізаці~ наФтової nромисловости в окремих державах і райо
нах ~ руках nевних фінансових груn. Це~ момент - об'єдання цілої світової 
наrото~ої nромисловости в руках кількох Фінансових rpyn інтернаціонального 
хара.ктР-ру і розnо~іл між ними вnливів - складає характеристичну властивість 
на~тової nромисловости. Найnоважніmими з цих груn є такі: І/ Американська 
Standard Oil Сошраnу . Це~ американський н~овий трест займає nану~чі по
зицН в нафтовіt-1 nромисловості Сnолучених Штатів, має· під своїм впливом до 
трьох четвертин мексіканської nродукції, володіє нафтоносними 4ілякками в ря 

ді на~ових раqонів в Південній Аuериці, Азії й Евроnі /Перу, Волівія, Вене
цуєл~ , Колюмбія, Персія, Формоза, Румунія/. Американський наmтовий трест на
ЛР.ЖИТ~ по найстарших трестів і виникнення ~oro ві~носиться ще до !882 року. 
В свої~ діяльності в Америці це~ трест зuагався, в ne~my чергу, до тоrо,mоби 
сконuентруеати в своїх руках тр~нспо~т і збут нафти й її nродуктів; в самому 

~добуванні н&фти в Сnолучен~х Штатах цей трест ніколи не за~мав nану~чого 

становища; в свої~ діяльності на міжн~ро.дньому nолі америкаиськиtнафтовий 
трест змагається, з опного боку, по nбняття торговлі ~ трансnорт3 нафтових 

nродуктів, а другого боку, до забезnечення собі нафтових даР.рел в цілому еві 
ті. В ц~ому американськкй трес~, як .1 відnовідні організації no інших дераа
вах, знаходить діяльну uідде~жку своєї вла.ди. 2/ Англо-голяндська фінансова 
груnа - lLoyal Dutsh - Shell • Діяльність цього тресту так само nолягає & 
о~ганізnції трансnорту ~ збуту на~ових nропуктів і в забезnеченні до своєї 

розnарядимости нафтоносних земель. Це~ трест контролює ма~же . цілу n-родукці~ 
в Голянодській Індії, має своУ п~ерела й землі в Єrиuті, Румунії, Мексіцt,Ве· 

нецуєлі ~ Uepininaдi. З/ В останні роки набирає вnливів Аигло-перс1~ська 
нафтова·коunанія, яка оnріч ексnлуатації багатого nерсідеького нафтоносного 

району має участі F нафтовій nродукції в ь,іт~нські~ Індії, Месоnотамії й 
Канаді 1 nосі4ає концесії в ряді інших neuaaв. 4/ Франція, змаrа~чись виа
волитись віn залежиости віа чужих нафтових фінанс~вих rpyn, по війні n9ова
дить енерrійні аахопи, щоQ nідnорядкувати nевну частину н~ово3 nро4Укції 
вnливам французького каnіталу: nіп Фnанцузькими вnливами ПР.ребуває 8 тих чи 
іиnrих частинах нафтова n,омисло вість Галичини, Румунії, Сірії й Mecono'l'aui ї. 

В зв'язку з переведенням націона.nівації нафтово] nромисловости СССР, 

ця остання уне~алеанила~ ві~ вrливів закордонного каnіталу. До націонал1за
ціr 11:!)иблизно коло чеоrвертини продукції СССР nе-;>ебувала nіп коFТро.nек англій 
ського каnіталу, коло І/6 П9одукції конт:!)о.n~валось англо-голяндським трестом 
hoyal Dutsh, про який була зга4ка вище, і так само коло І/6 nідnорядкову- 
валося груnі Нобеля, яка фінпнсувалас~ англі~ьскиu і німецьким каnіталами. 

Зазначени~ вище розподіл світової nродукціі нафти і організація цієї 
пропукції під контролеu небагатьох фінансових rpyn визначає умови uіzн~род
ньої торrовлі нафтоІ). На нафту ~ її nродукти, як то ясно а tтоnе:ре.ІІньоrо, іс

вуе дуае ~иачР.и~ і ін'І'енсивни~ nопи'І', який мусить задовольнятись иеdаrаоrьма 
~r J1~одуЦентвми. При існуванні так само інтенсивного nоnиту в меаах тих дер
жав, які 1]' nро.І!Уку~ть, на зовнішній ринок !.~оае nостуnати значніш~ частина 
націоFnльної nродукції лише в де~zавах колоніяльноrо тиnу. На~більми~ nроду
цент нафти,Сnолучені Штати,є разом з ТЮ! найбільшm.~ і!'t"ортером нафти; в 1924 
році вони імnортували ~.246,6 міл.rал. сирової нафти, ЯУ.а nостуnає с~ди май

ае 8 Мексіки; і~mорту~чи сирозу нафту, Сnолучені Штати ексnорту~ть н~то!і 
nродукти, експорт яких у І924 ~· складав З .9І 9,S міл. ra.n.; на'І'окісuь ексnор 
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сирової нафти виносив лите ?54 , 9 міл.гп.л. Навецені числа вказують , що Сnолу
чені Штати майже не ексrrорту:юrrь сво єї ІТТ)І!Jдукці ї ~ що екс!1'орт , в nершу че:w;>гу, 
nереводиться коштом nе_реробки тоУ сирової нафти , яку Іюни аістають з Мексіttи. 

Про уазnоділ ексnорту окремих нафтових nроду~тів Сnолучених Штатів дають у
явлення дані !925 9оку: в тім rуоці було вивезено в міль~онах гальонів: сиро
вої наФти 560,5 , гасу 879 , 9, бензини !.327,0, олії~ шма~овидел- І.9І 8,І. 
Цілком інакше стоїть справа в Мексіці. Майже ціла. rт,>одуІщія нафти в необuоб
пеному вигляді вивозиться закоrудон, nри чому ~ільІПЄ rтоловини nостуrтає до 

Сполучених Штатів . Продукція наФти в 1925 ро~і сRладала ІІ4,8 міл.барелів 
/барель - 42 rальони; гальон- 3 ,785 лirrp.j; з rr o г o вивезено закордон 96 , 5 
міл., зокремеt до Сnолучених Штатів - 55,! міл . 3нп.чну частину своєї продунцН 
nостач~:ють для ексnорту Персія, Ьрітанс ька та Голяидська Індії. Звідти нафта 

.лиmР частино вивозиться в необроб.леному вигляді. З е вроnейських нафтових ра

йоні в більше значення має вивіз нафти з СССР, sшиtt в останні роки інтенсивно 

З1')остає. Розміри обороті в окт)емих ексnо1_:>тері в в ;.r~ль~оне.х тонн досягt:\:ють та
ких розмірі в: Мексіна - 25-30 мі11.тонн , Сполучені Штати коло !5 міл.тонн, 
Персія до ~ міл .тонн, Ьрі танська Індія та Голяндська І ндії І-2 міл .тонн,СССР 

- liO 2 міл . тонн, Галичина- 200- 300 тис.тонн, Руv.унія до 400 тис.тонн. 
Зня.чніпrими імnортера.~їи нR.фти й її nродукті в , orpi ч Сnолучених Штаті в, 

є: Велика Юрітанія/до 3 міл.тонн/, Канада /2 міл.тонн/, Франція /І,о-2 міл . 
тонн/, Кита~ /І міл.тонн/ Арrентін~ /І міл.тонн/ , Німеччина/ І925 р. І.ІІ7 
тис.тонн/ , Голянllія / 600 тис . тони/, Італія /Ь50 тис.топн/. Щодо висоти аа
rальних оборотів нафтою~ її продуктами в світовій торговлі, то ~они рік од 
'!)оку зроста:ють; це~ зріст приrтинивс.я лише в остя.ниі роки nід вnливом з~rаль

ноr сDітовоr кризи. В роках !922-25 ці обоnоти с~ладали коло 50 міл.тоин. По 
ва-ртості нафта ~ П nродукти в світо11і« торговлі t\mли б~зnосере.цньо за І(аu'я
ним вуrлем, але різниця між нафтовими rтродуктами й кам'яним вуглем має вираз

ну тFЗнденцію zto зменmР..нщ; rто своїtt BR."''rocтi склада:ють нR.фта ~ П rтродукти 

коло 2,51 вартости всього евітояого торг овельного обороту. 
:Ми nідкреслювали кільк:'і. разів зріст зн.ч.чення нафти в nоріDняниі з 

кам'яним вуглем; воно виявляється як у з рості здобування на~и, так і в зро
сті обоuотів нею в св ітові~ ~орговлі. Проте треба мати н~ увазі, що, НР. зва

rаючи на цett зріст , зн~чення н~фти ще М теnРр зн~чно менше, ніж значения ка

м ' яноrо ьуrля. Зага.ІІьна теnлотворна з ці б ність нафти, яка _теnер добувається 
в світовому господJ:>рст:ві, ск-падає коло І/? теnJтотворної здібнасти здоб;увано
rо кам'яного Р'rгля . Перед nitAнoJD це в і днопrення було ще Мf>НПJР на користь наФ

ти ~ СКЛаllаЛО І до ! 5. 

ам 'я ниfА вуr і ль нафта. 
-------------~------1 водянfl енеurія . 
------------·---- Кам'яни~ вугіль і нафта є д~ерелами nостача?н.я енерrії 
в сучасному госrrодарстві; третім дJІІ'ерелом постачання енерrії є водяна сила . 

для уясиення структури сучасного госnодарства і ролі використання окремих д•е
рел енерrії є ве.:жним вст~.новити значения кожного з цих цzерел на теnерішній 

стадії їхнього nристосування. Відnовідні цані дають матеріяли інтернаці ональ

ної енерrетиччої конфе:ренці ї в Лондоні І 924 року . Вони такі: 

---------------------чиёло----~-площа----,--rуІчиє------Рrчиє--;-&икорИётову-

к р а. ї н и. 
меmко.нuі в в ТІ-Ісячах здобування здобуван- ванв !!одна 

в wільйонnх кв.кілом. кам'яного в міль •7 енерrія в 

вуrля в міл. тонн в тис.кіловат 

тонн 

·------------~-------------------------------------------------------------
Е в р о u а. ------------ 496 , 0 9.9ІЗ 767 5,4 7496 

D тому числі: 

Німеччина 59,9 472 З62,9 о , оз ?ОО 

Англія з Ірляндіє1) 39,9 540 253,6 !75 
Франція 40,9 !:>66 32,4 980 
Італія 38,8 ЗІІ 0 , 9 0 ,005 ІО7З 
Польща. 27,4 367 з::>,о 0 ,5 87 
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Чехословаччина ІЗ,6 140 28,І 109 
Швеція 5,9 410 0,4 980 
Норвегія 2,6 ЗІО о,з 840 
А з і я 99'7 44ЗІО ?О,І З,? І42З 

А .u е р и к а 
/Півн. і Півд./ 207 4ЗО6І 526 89,З 9З78 
в тому числі: 

Сnолучені Штати 108, 9 10952 :>ОІ 62,8 6839 
Канада 8,8 96Ь9 22,3 0,03 2259 

А (f:. р и к а З2 29820 ІІ,б 

А в с т р а л і я 8 854? !5,9 200 

Дані ці носять nриблизни~ характер, nроте уявлення npo структуру су
часноrо використання: пжерел енерrії в окремих країне.х вони дR!ІТЬ. Для уяснен

ня цих даних треба мати на увазі, що для добуття кіловатrодини енерrії пот

рібно I,S кілоер. каv'яного вугля; таким чином . добування цієї кількости ене~ 
r і r НА 11ротя:з і року потребує коло ІЗ тонн кам 'я: ного в'угля. З друrого боку, 
теплотво~на здібність кам'яного вугля до н~и відноситься nрибли~но як 2:3. 

Наведені числа вказуІІть, що світова rосnодарство в суч~сній стадії 

свого розвитку базується нn використанні енерrії кам 'яного вугля. Зокрема ос
новцу рол» rрає кам'яний вугіль, як д8ерело енерrії в Ев~оnі; серед великих 
no свойому зн~ченні F господ~рстві країн менше значення має кам'яний вугіль 

лише в Італії й Франції. Ті країни, господарство яких базується на викорис
танні водяної енерrії - С!Іди налеzвть скандінавські країни - в євроnейському 
господарстві зайааІІть другорядне місце. Нафта, як джерело енерrії, в Европі 

відоr~ає підрядну рол!І. Більш рівномірне використання дzерел енерrії Уаємо в 

Америці. При захованні тут nануючих позицій 38 кам'яним вуrлем, значно шир~, 
ніж в Европі , поширено вико~истання водяної енерrії й eнeprir на~и. 

Наведені дані вказуІІть, що в цілому роля нафти, як даерела енерrії,є 

другорядне». Зріст її ролі « зна~ення, які ми освітили на nоnередніх сторіи
ках, ще не привtі. n до того, щоби нафt'а здобула бі·льm nомітні А ріmаІІчі nози
ції як доставник енерrії. 

~!:!!!!~~l!!!!.. 
!!!!~~!!~:!!~!!~!~.:. Поруч 3 ttам'яним вуrлеL! залізна руда є друго!! головно» nід
с~аво!І сучасного промислового ~озвитку. Залізна руда зустрічається в nрироді 
в різних виrлядах, які відрізняЕться міz собоD no кількості заліза, яке вони 
містять. Головними ррдвми залізної руди є: марнітова руда /магнеті~/, черво
на завізна руда /гематіт/ жовта залізна руда /лімоніт/, а також шnатова за
лізнв руда .. Найбаrатmа на залізо є магніто ва руда; в чистому· хемі чно ви11і во
на має 72,4%, звичайно · зустрічається в природі з 40-60% заліза. Червоні за
лізні руди в чистому стані маІІть ?О% заліза, ~ природі ці руди ма~ть дуже 
різноманітну кількість заліза - від ЗО до 60%. ЖDвті залізні рwди в чистому 
виді ма»ть до 60~ заліза, але й в цих рудах бува!ІТЬ різні · відсотки заліва
од 25 до 5~. До цієr rрупи відносяться болотпні руди. Не всі залізні руди 
з nоrляду uінералоrічноrо· є nридатними до використання з nоrляду гос~одарсь
коrо. Лише ті залізні руди на~аЕться до роз~облення, які маІІть значний віпсо• 
ток валіза, знаходяться в більших масах , не маІІть mкідливих домішок і внахо
дяться в сnрия~ливиz для едебуванни умовах щодо трансnорту, rлибини заляган
ня тощо. З оrляду нв те, що поняття шкідливих домішок до залізнеі руди, рів
но z як розуміння сприя~ливих для здобування ї~ умов,з rосnодарським уозвит
ком і змінами техніки змін»ється, придатність залізних руд до розроблення не 
є чиись с~аяим і nостійниw. До вісімдесятих років ХІХ віку . аалізні руди, які 
маnи більші домішки фосфору, вважались неnридатними до виробки сталі, бо то
rочасиа техніка ке знала способу обезфосфорDванкя чавуну nри nереробці йоrо 
в литу сталь, а значніша домішка фосфору до сталі робить ir дуzе ломко». Ли
ше з винsйдевням сnособів оброблення залізної руди з значніше» д•мішкоD фос
фору відириаась можливість розробки великих покладів залізних руд, що містят•· 
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ся в Лот~nі нrіі:. 

Обрахунки залізорудних б:'І.га.тств світу дуже nриблизні ~ неповні. Існу

ІІЧі щодо цього .ця.ні цають ·rя.киІі\ обряз: 

~:! 1_:~~!-~~~~~ ~-~~~~~ ~~~-P~!!~-[~-~~~.:~=::E.:!~!!~L.: 

-~~!~~~!:!!~- --~~!~~~~~~!!! __ 
Е в р о n а 10.00~,5 !5 '785,2 

в тому чис.іtі: Франція 5.ЗІ8,5 4.090,0 
Англія І.ОІ5,2 4.6:J5;5 
Ні~Jеччина ?25,4 2.851,3 
Швеція ?49,0 1.239,4 
Ес nані я 6?8,5 З?3,0 

СССР б29 , 5 958,0 

А з і я 820 , 0 457 ,о 

А м е "О и к а п і в н і ч н а !3.340,0 82.000 ,0 
в тому чисді : Сnолучені Штати б . 3::>0,0 ?0.000,0 

Куба з.rао;о 1~.ооо,о 

Нь:юфанд.'Іенц 3.635,0 

А м е р и к а ІТ і в д е н н а 8.000,0 
в тому ч..rслі : Бразілія ?.500,0 

А ф р и к а 250,0 

А Б с т р R. л і Я ІЗб,О 

В цьому обра.хунку з Вf?Т)Тає увагу відсутність nотенцілльних запасі в за

лізно~ руди nоза Північною Амеnикою й Евроnо:ю. Можливо, що це треба віднести 

на ря.хунок не вистарчаючо ї до с.1і:'\•"'Гfо~..,~: .iP"f~~ x !~ОН'Т'JІРР РТ і в. В ті й стаді r дослі дже
ности заnасів залізної руди, яка вині існує, т9еба констатувати, що основна 

частина актуальних зА-nасів, а осооливо nотеш{іяльни:х:, концентрується в Пів
нічніtІ Америц·і t1 придягаючих до неі" островах. В Евроr:ті західня її частина ба
гатшА. 3алізно:ю !1Удо:ю, ніж східня. Н~багатmими в Західні" Европі на залізні 
руди є Ф-р.rtнЦіл й Англія. З інІПих держR.в треба виділити Швецію й Еспаніt, які 

мають nорівнюючи менші заnаси, але дуже високої якости. Головним ра"оном по
бування залізно~ руди в Сnолучених Штатах є wтати Мінезотта й Мічіган біля 

берегів Верхнього озера з груnи великих озер на nівнічно-західньому і nівніч
ному ~ого nобе~ежжі. В Евроnі головним залізоруднии районом є л~тарінrський, 
яни~ теnРр у своІй переважні~ ч~стині належить Франці!. 

Хоча вживання зRліза й використування залізної руди відомо дуже дав~ 

но, добув.".ЮfЯ залізної руди ро~вивалося дуже nоволі. Імnульсом до з"Dосту Ії 

l[О0ування було ВИНа!ІдеJ-ІНЯ сnособу nе-реробКИ ЗаЛіЗНОЇ рудИ на RaM' IIJ~OMY Вуглі 
в другі/і\ nоловині ХУІІІ віку; технічні удосконалення, які настуrили в пере
робці залізної руди в другі/і\ nоловині ХІХ віку зробили зріст здобування осо
бливо інтенсивним. В І87І році світоl'а з.црбування залізної руди обчислDвалось 
в ::Ю.682 тис.метn. тонн , до І9І4 року воч"І. виросла. до !66.674 тис.метр.тоин. 
Сучасне здобування залізної руnи стоїть нижче довоєнного рівня. В І92З році . 
воно складало ІЗЗ.ООО, а. !924 р. - !24.000 тис.метр.тонн. Розподіл заліаноr 
руди в 1924 році no головних її nро.цуцента.х був такий: Сполучені Штати -
54.000 тис.метр.тонн, Франція- 28 . 992 тис.мет!'.тонн., АРглія - !1.228 тис. 
метр . тонн, Швец~я - 6.506 тис . метр . тонн, Л~ксембур~ - 5.ЗЗ4 тис.метр.тонн, 

Німеччина- 4.454 тис.метр.тонн, Есnанія- І.І74 тис.~етр.тонн, СССР- І.ІІ7 
тис.метр.тонн, Ьрітанська Індія - !.469 тис.метр.тонн, Нь1Фвндленд - 993 тис. 
метр.тонн, Алжір - !.?86 тис.метр .тонн. 

Ці пані вк~зу:ють, що основним nродуцентом залізної руди є Сnодучені 

Штати, на які nриРадає ма.й•е nоловина світовоrо здобування. Слід зазначити, 
що Сnолучені Штати за часі в загальної стаrнаці ї світ о вого· здобування заліз
ної руди no віt1ні розміри свого здобування nіднесли: в !9!4 році воно скла
l[ало 4О.Зь0 тис.мРтр.тонн; nроте розміри здобування з року на рік 8 залежно-
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сті від коньюнктури підпадають поважним хитанням . В Европі головним центром 

здобування залізнеІ руди є Лотарінrськи~ басейн, який ск~адає переважну ча

стину здобування залізної руди Фрющії, цілу - Л:юксембург·у і частину добу

вання Німеччини. Третім цРнтром добування залізнеІ руди є Англія. Значення 

інших другорядних продуцентів ветанонлюється з вище наведених цифер . 
Залізна руда є об'єJ<том міжнародньої торговлі; правда, на світовий 

ринок поступає вона в обмеженій кількості, приблизно І2-І5% її щоrуічної про
дукції . Міжнародні обороти залізною рудою викликають поцві•ні обставини : кра

їни, які мають розвинену металюр~ійну промисловість і невистачаючі заnаси 

своєї руди, мусять цю сировину для себе n~ивьзити; краІни, які мають запаси 

за.тrі 8 ної ру'!и, але з рі:зних rтрич,ин не можуть розвинути власної металюрrЦ, 

свою руду вивозять за ко-рдон. Тогго ?Ля залізною nудо:ю ма~:ча:е ::tіЛІ<ом обмежу

ється Старим Світом . Сполучені Штати, коqи не рахувати незначного експорту 

через по~ти ВелиJ<их озер, до сусідньої Канади, переробляють свою залізну ру

цу самі, довозячи їІ оnріч того з сусідніх островів, так само в невеликих 

розмірах. Натомісць у Старому Світі три продуценти залізної руди - Есnанія, 
Швеція й Алжір - здобувають її майже виключно для цілеа експорту: власну ме

талюрrійну Т1р v.,:исловість ці країни з~ брr>коr·А кам'яновугільного палива посі

дають в 11інімальних розмірах. Основним ринком для збуту залізної руди з цих 

країн є англійс ьки~ , для еспанської й шведської руди танок в nевних розмірах 

німецьки~. 3 Іtраїн з роз виненею металюрr і й ною промисловістю лос і дає лишІ<и за

лізноj' руди Франція; навпаки, Бельгія, Німеччина й Англія мають не вистаuчаю
чу кількість власної залізної руди. Французький вивіз складає річно коло 8 
міл.тонн, з яких коло 95% приnадає Н"'. саму Лотарінr.ію. Францу~ька руда пос

тупає до Вельrіr, Німеччини~ Англіі. 

До експортері в заліз но;: р,у ди належиrrь також і Укр<'І.їна, де не вистача

юче розвинРна місцева меrrалюрrійна промисловість не може використати всі.єr 

добутоі залізноУ руди. З другого боку, необхідно зазначити, що експорт за
лізно): руди, особливо з:=t совітських часів, енерrійно підтримується урядом у 

цілях витворення активного торговельного балянсу . В передвоєнні роки ексnорт 

висловлювався цифрою 0,5 міл.тон /І9І3 р./- 0,9 міл . тонн /I9IJ! p. j; за со
вітських часів рекордних розмірів експорт залізноr руди досяг в І93І році -
І,І міл . тонн, а в І932 році сnав до 0,3 міл.тонн. Українська руда ~де в nер

шу чергу до Німеччини, при чому для цього використовуються мо~ськи~ і сухо

путни~ шляхи . Морем українська руда йде з Микола є ва до Роттердаму, а д:::~.лі по 

РеV.ну. 

Треба згадати, що сучасна криза, яиа п~ивела до зменmенчя виробниц

тва в мпталюрrійні~ промисловості, також привеша як до зменшення розмірів 

здобування залізної ~уди, так і розмірів оборотів нею в міжнародній то~говлі. 

Це явище однаков е :!13.-:: м-і<:>ц,.., я:-: д' :;т n.JJoм,y <'t~ і ті, ·rаІ' і. FІ 1-l<"'BNty. 

Л е к ц і я в і с і м н а д ц я т а. 

· ГІРНИЧА, МЕТА.ЛЮРіІЙНА Й МЕТАЛЬООЬРОЬRА ІlРОМИСЛОВІСТЬ /продовження/. 

!~~~-~~~~~~-~!E~~~~r 
~Е~~~~~~~~~!~ · Серед продукт і в гірничо з· nромис .ло во сти nісля заліз ної ру-
~~ більше значення в світовому господарстві має м і д ь. В стародавньому сві

ті мідь по сво~ом:у значенню перевищувала залізо, але в наші часи господарська 

роля заліза є значно більшою . Треба nроте мати на увазі, що, починаючи з ві

сімдРсятих років ХІХ ст.,роля міці починає збільшуватись. В то~ час, коли в 

роках І82І/25 - !8?4 180 світова Г!!)одукція заліза. зросла в шістнадцять разів, 
а міді лише в сім, за останні двадцять років ХІХ ст. продукція міці зросла в 

чотиnи рази, в той час як ви~обництво заліза лише в два з nолоnиною. Це поши
рення вживання мілів останніх часах і зріст її господарської nолі стоїть у 
зв'язку з поширенням значення в ерітовому госnодарстві електрики і шиnокии 
вживанням міді для потреб елеитрифікаціУ. 
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Голо~на частина світової: злобичі :міці rтриnацР.є на Північну Америку. 
Сnо1учені ШтRтк вопоціють на,багатmими ~ світі nоклапами міцноf руди; на~знач
ніmі з цих rтокладів знаходяться на rтівденному березі Ве~хнього озера і в wта

тах Арізона ~ ~онтана; в цих раqонРХ здобувається коло ?О~ загальноУ здобичі 
}Jідноf руди в Сrтолучених Штатах, а питомий тягар зцобичі Північної Амет)ИКИ в 

світові~ злобичі міді складає коло оО%. Оnріч Сnолучених Штатів здобування мі
ді nереволиться В Канаді ~ Мексіці - в Північні~ Америці, і в Чілі, Перу, Ьо

лівії, Арrентіні ~ Уруrваї - в Південні~ Америці. Нови#/\ Світ на nоклади міді 
є багатmи~, ніж Стари~ Світ і в IJ24 році на І.ЗЬ2,4 ~.v . тонн світової здоби
чі r:ідної руци на Північну та Південну Америку nриnадале !.084,~) тис.мет1J.тонн. 

Дуже багаті поклади мі z:tної :руzш, які вважають бе.гатrrтими ніж !1ОКЛВ'tИ Сnолуче

них Штатів, має цент!Jqльна Африка; ·:-ам ВОТіИ сконцентnовані nenf!!IOBitiм в обла

сті Катанга. ~ Jtобич мідної nуди в АфІ'} .щі ліднеслася з 2~ ,З тис. мет'!'}. тонн в 

19!~ -р . no ІО~ ,4 тис.мет-о.тонн в І9~4 р . Вико:.>истовування афри~анських nок.І'[а

дів міді в зв'язку з низьким госnодраським рівнем краУни nокищо nереволиться 
поnівнюючи в ду~е обмежених розмірах. В Азії велике знвченРя ма~ть nоклади 

мі.~tноі: руди R qnонії, яка здобич її цуж.е ін'~'енсивно розвиває; здобич ~1іzrної 

nуди в Яnонії в І924 u. виносил~ 84 1 2 тис.метр.тон~ . Евеопа покладами мідної 
nуди Н"' б.І3г::tтн і зв.г::tльн-=t здобич 1'ї FІ Ев~оnі в І9!?4 р . CKJ'[a.ztfl.лa лиrrre 83,6 тис. 
Но:>Т:>.тонн . Коло четвертини ев'1опе~ської rтродукції мілі дає Есnанія; за. нею по 

розміnах зцобичі ~цуть Німеччина ~ Норвегія. 
Рри нерівномірному ~озnоділі світсвих nокладів uiлi,Fвpona своїми за

Т"асами зя.довольнити nотреб в міді н~ може . Всі головні rrромислові евроnе~ські 

кnвїни nриРо~ять мідь. Мідь н~ світовиа ринок nостуnає, як в Формі мідкоі руци, 

т.q,к і в формі готового гuол.укту . ЕксnоuтРn."'.ми міцної руди є Еспанія, АфрикР., 

к~н~пя., м~~сіР~, Чілі; готови" про~укт HR світовиа UИРОК І1остуnас з Сполучених 

Шт~тів, Чілі, Мексіки, Перу, Канади . 

Ду::о;rе ве 1ику ролю зrt остп нні дРсяти.ліття в світ о вому госnода-рст ві ві цо

Г'ТJ"І.є здобування м а р г а ну. Це стоі'ть в зв'язку з тим, що техніка. сучас
ної" металюрrі ї І:'ри виробництві сталі ви:.~~гя.є аоміmки маnгану. Так само nотріб

ни~ мвnган nри об~ооленні міді в Р1ектротехнічні~ nромисловості і в деяких га

лузях хемічної nромисловости. Такю,t чино!.r, розвиток основних r-алузе~ світової 

тч)омис .лоFІости веде .по інтенсивного зросту поnиту Н' · м!·-рга:ц, а це веде .по збіль

mення uолі, яку ві1огсає цеМ металь у світовому госгоа~рстві . Марган в грироді 

стuіч~ється .:tY""e ч~сто, rruoтe тільки незнRчна Ч!'І.стиня. м8.рга.нових: І"'О!'11Ндів на

дається до rуозuобки а авє r!'І'}оцукт аобuоі якости. Rв,багатmі в світі "оRлади 

МІ'І.рг~.ну зн~ходяться на І{~вка.зі 1 в Грузі /Чіа ... ури/; цо nочn.тку ХХ. Ві!(у світова 
rтотреб1). в мя.ргані з:> до во льнялq.сІ:>, в n~pmy чергу, кавказьким м<~.рг.!!.ном . З кінця 

ХІХ.ст. ~очинається ро~робка бя.гатих ~окладів марг~РУ в Брітанській Індії,яні 

теnер, особдиво з ч".сів огf".нувп.ннА Гnузії совітсь!'О~ в.ІІацою, ві"оГ•"Jають ?ОІІю 

rоловяого nостачальника с~ітового госrnцR~ства. ~ часів ~~~икої ві•ни uозnочи

ІіІ'І.є"'ЬСЯ розnобиа МR~Г~НОБИХ гокл~дів у СnолучеТіИХ штот~х і Ь~РзіліУ. "uи цьому 

з.цобуRання м~:r г "НУ в Сполучених шт~.тах) 1"\ з в І язку з ГОСТ'10Е не 'ІОСТR.Чею nідчас 
війни маргану, qmno, в ne'l_)my чергу, m.riRxoм викоlJистання цуже мало цінних що ао 

відсоткової кі 'ІЬКОС"'И M!.lpГ:lHY пок.лР.zrів ма-рганово;· руди. J'Тоза. ЦИЕИ гокладами 
МІірГ"НОРО'і 'уди СЛі'l ЩР ЗГRЦР.ТИ ПОКЛ"І.1tИ MA.pГRJ.rY Н" УИТ}а~·ні /в ра~оні М . НИRО
rтолл/, Чехос.ловаччині і Еспанії. Підчас ві~ни в веІtиких D.зміnах переЕО'lИЛась 
розробка малоцінних марг~ноJІих руд в Німеччині, 1\Jtr-~ 110 вій~і, коли з 'явилась 
м~жливість nривозу ліnших маnганових ру~ з-за ко9~ону, ця uоз~обка nе'І'}еводить

ся в знячно зменmР.ному мnwтабі. Осіільки великі евро11е~ські rтромисло11і к."вїни 
заявляють велики~ rтопит на м"~.рг~,.н, а в m1.сних з::tnaci в у них н-=- вистя.чає, ості.тrь

ки ~~nган є об'єктом інтенсивного vіжнRроп~ього обо'І_)оту. Як головні РКСПортеnи 
марг~ну вистуn~ють Ьрітансьиа ІндіР., Ьразілія, СССР і Fспанія. 

МеНІПf' анR-ченчл і\ госnо,!іарському житті мают-ь Т!:!.кі метr>лі, ян с в и -
н ~ ц ь /голо ВН8. частина з r:rобичі n1Jиnадає на Сnо .лучені Штати/, ц и н к /Сnо
.лучені Штати/, о л о в о /il·l .ля.~ськи~ архіnелаг, Ні аерляндська Індія, Волі вія, 
і Лнг.лія/, н і к е .11 ь /Нова Ка.ледонія, .Канада/, а л ю м і н і f.t /Сnолуче
ні Штя.ти/. 

Особливе місцР cene n nідзЕ>мних баг8.тст в ЗRЙ!~9.~ть до'!)оrоцінні w.ета11і 
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які служать матерія.лом ц .ля битrrя монРт. Сюци, FІ rтершj· ЧF.'!)ГУ, ня. лежить золото 

f.\ срібло. 
З о л о rr о в nnироді зусrr~іч~єrr ься в більші~ кількості дуzе ~ідко; 

че-рез те nозміри здобування золота обмежені . .ІІо часі в одК!JИТТЯ Америки кі.ІІь
кість здобуеаноrо в с віті золот~ була цуже невелика і всі з~nя.си золота, які 

були в ооороті, в ! ::>00 році оці нJ)валися всього в 800-~·ЮО міл. німецьких золо

тих марок . ~ ХУ.століття з~rтаси золота зростаJ)ТЬ головним чином ~оштом вико

рист'"~.ння золотих rтоклаців Північно;· Америки ~ Ьра.зілії. Особливо і~тенсивно 

t' .'!e зріст добування золота з серецини ХІХ. ст. ,nісля від~'!>ИТТЯ rтоклаzжів золота 
в Кnліmорнії ~ rтівzженно-східні~ Австuалії. Максимум~ здобич золота zжосягає н 
nерецодні світової віНни, коли е сеnед~ьому за рік зzжобувRлося /І9ІІ-І5 n . p./ 
- 69!.409 клгр. Піс.ля ві~ни здобування золота зменmи~tось; це зменmення зня.хо

диться в зв'язку, з о~ного боку, з вичерnанням розроблюваних nокладів зо11ота 
а, з дpyroro боку, зо зниженРям здобування золота в результаті зменшення nри

бутковости золотоносних підrтnиємств в зв'язку з зростон цін на робочі uуки ~ 
м~теріяли. В !924 ~. здобуто було золот~ rто ціnому світі 580 тис.клг~. Я~f.\

бі Лf>ШУ Rількість .зо лот~ в останні десятиліТ"І'Я постач~є Південна AmpИ!(f'l. , якв 

rro світовому з ня.ченнJ) виnеІJРцжп.є вс і і нmі золотоносні райони, ц?.ючи nuиблиз
но ко.ло rоловини сучасної світової зцобичі золота. Загалон Афрю~а в теперіш

ні~ час що !!О цього ві "ОГ!>А.Є наt4rо.ло вніmу рол:ю; оrтрі ч експлуата.ці r багатих nо
и.ля.дів півценно1" АФгики , здоб~ва.ння золота переводиться там також в Ро.!!езі'і, 

Конrо, !вінеі, Золотому Ьерезі, Hitepi, rамбії, tl~цaracкapi , Супані й Ал~ірі. 
В Аме~иці основне місцf' щоцо З.!tобування зо .пота неtле:хить Сnолуче ним 

Штп.там, КанА. !Хі ц Мек сіці; в меНl!Ті~ кі rtькості здобу.вається золото в пі впенно

~ме-ри~Rнських ре~публіиах. Посі віпомі покл~ди АвФтг~міr вже в ~н~чніц иі~і 

вичеТ>rт'J.ні і щодо !>о змі рі в з цобу'Вання вона сто 'іть тепеu після Африки ~ Аме"!)ики. 
В Азії більшими розмірами здобув~ння золотn виціляє~ься ЬрітRнська Індія; до

сить значними , мя.буть, є мо~ливості розвитку здобування золотв в Сибіру, але 

збільшеннІ) ~ого стоять н~ пегеmкоді як не~ослід~енність К!'аїни, тя.к і низьки~ 

.технічним рівень існуJ)ЧИХ nідrтриємств. В Евроnі золота ~lайже не зzжооувається 

і поклади ~ого тут !!ОВ.о!!иться вважати вже вичерrтаниv.и . 
Золото має rтодві~не rтuистосовання; обраховують, що коло 20-25~ щоріч

f-1оrо зцобувRння золота використовується для l"!"')Омислових і технічних цілеfІ! /ви· 
роо .JІення озnоб, вико!_)исrrо вування золотq. д.ля ліхn:рських цілеfІ!, ви~обкп. голин
ни~ ів тощо/; ~Рmта золота «дР н~ rтот~еби гТ>оmовоrо обоТ>оту, n тепеТ>іmні~ ч~с, 
в Г~'>РШУ чергу, на nоnовнення nеn:-'авних: золотих запасів, які "'Во-оять rтіцс't'аву 
вал))ти. 

С р і б л о ~устрічвється з~ач"о часті~е, ніr зо11ото, бо і запаси 

сгіблв в світі ~ ~озміри щоТ>ічноr злобичі сuіблn є зн~ччо більші. Особливо 
значним є З"'9іст з .1 обичі сріблІ?. з д!)угоУ nо ловини X!J{ С"І'. в rоча't'ком mиТ>mої 

експлуатації rтоклапів срібл~ в Сполучених Штатах і НРксЬ.і. Розмір ::~добичі 
сріьла НР. змР-нmився nісля світової ві~ни ~ сереzжні~ річии~ !)о8мір здобичі в 
~еuепвоєняе n'ятиліття jrgrr-Is "!'·Р·/ скла.цав 6З89,І метр.тонн, а в роках 
І9?І-25 - d830,7 метр.тонн . Головна частина сучасноv зnобичі золота конuен

т~ується в wексіці, Сnолуче~их Штатах і Канаzжі, які rтостача~ть разом більmе 

Роловини загальної зnобичі срібла. ЬагатоJ) ня. С!;>]б~о є т~кож Південна Амеuи
К:"І. , 4Р його зzжобич наt\01льmr· rтоширеяа в Ьолівії, Пе:9у tA Чілі . Після Аме!)ики 
~о кількості з цобуван!-fя срібла ~ /1Р Австр:>.лія. Континенти Стя.1,)оrо Світу поста· 
ча11ть з~ачно меmпу кількість срібJІ1'1.. В Азіr сліа ві.11З~J\чити rоклаzжи в Яnоні;', 

Ьрі't'ВР.СЬКі~ Інzжії та в rо .Jtяндськіtt Інції, в Африці ПОКJІВl{И- в П1вzженно-афри
КВ'НСЬКОJ.4У COJ)~ і. З евроnе~сь~их пержІ\в ro здобичі сuібля. виnіляхоrься Німеччи
на й Еспанія. rо .ІІовну рол11 rто rтост1'Lчанні срібля., як це ми зазначили вище, ві
nогра.є Нови~ Світ. 

Срібло використовуєтпся аля промислових і технічних ціле~ та аля nо
тр~б rроmового обороту. Че-ре3 те най6ільши~ nопит на с-рібло заяв~я~ть ті кра

їни, дР існує срібнА. валюта; обраховують, що в ІІJ2::> n . ? :Jcft, здобутого сnібла 
nійmло в Ьуітансь~у Ін~іJ) TR в КитRtА. 

Вартість с~ібпя. в віцно~ен~і по Б~~тости ~оrt~тя. невrтинно rтAttAє. ~о 

вісімzжесятих ронів ХІХ ст. ЦР~ сrтад вартости С!;)ібла віпбув~вся з nевно)) ~о-
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ВЇЛЬНіСТJ!, З В1С1М.І%ЄСЯТИХ '!)ОКЇВ ЗНИЖо:>ННЯ ВВ!)ТОСТИ срібЛА. Rqб-рало .Qyxe llr~И~X'D• 

ro темuу. В 1871-!880 рокА.х віnно~~ння ва~тости сріблg no вартости золотR aa
ra1ocll між 15,9'7- І'7,8І; в I91I-It> p.n. вонА. Сr!'А.ЛО 110 ~5,5'7. J1і11ЧВ.с віfАии 1 
пеn~і роки ro ві~ні вартість сріб~~ тnохи пі.І%н~сласR, але з І9~І ~. взялА. го• 
ру тендРнція, що виявил~ся ./%0 ві~ни; в 1Q26 ~. Ві11НО~Р.~ия ваnтости с~1бла ~о 
ваuтости золота вагалось мі~ 30 і ЗЗ. 

!!!~~!Е!!!!~!-
Іrnомис.повість. 
-------------- Ту сировину, яку постачає гірничJt промис.повість .ІЖЛЯ того, шоб 
вон~ могла бути господ~~ськи використана, необхідно nід~ати n~вні~ ооробці: 

треба з руди од~~жати чисти~ мет$іль, т~~б~ то~ МРТа.nь обернути ~Форму, яка 

вии~гRється nотреб~ии гос~од~nсь~ого використRння д~ного метал11 або ~отребвми 

~ого дА..nьmо1 пере~обки « обробки. ЦІ! первісну ц nочаткову об~обку руди nерево
питься в пі.11rтриємстввх uета.люрrі~но~· промис.ІJовости. Є очевидним, що кожни~ з 

метвлі в з землі нР. видобувається в чистому виді ; отже, ко"на J.fет~.лі чна руда 
~ОТ~ебує обробКИ) ВідПОВl.І1НО ДО ЦЬОГО існуІІТЬ МР.ТаЛІ!рtі~Ні rі~П~ИЄМСТВа З різ

НОІ! технікоІІ і рівним улв~туванялм 4ЛЯ оuробки окремих ро4ів мет~лів, лхі 40-
буваІІ-rься. Проте, знР-.чення в світовому госrrо'tарстві г.іТf~риємств NеТ9.ЛІІрr1йної 

проwис.ІІо.вости rro обробці окремих метRлів є різне n зFLJІежності від -,олі й зна

ченян FІ rocno царстві дqного :металю . Сере 'l усіх металі в на~білsmе з нІ?. чення в 

сучасну добу мвє ~а.лізо разом з стал.r:ю 1 чавуном. В !9~4 u. ,нА.п~юr.лад, в Анг

лН nриnадало !Ji чного сrrожи1'ання О!І'Т)емих ме-rР-ІJі в НЕ'. ол ну nymy .пю 'ІНо сти: залі

аа коло 300 ~нг.фунт., мілі- 4,5 фунт., свинцю- 1І,4~ Фунт~ , цинRу- 7,~8 
фуН'!'а. В З В' ІІЗRУ З ЦИМ ВИІfЛЮЧЯИМ ЗИРЧЄННЯМ ~аліза В С RiTOБO:UY ГОСnО.ІІ~'9СТВі 

nри oзHS1fAOMЛP.FHi з мет.:їлюрrійною rpoмиcJroвicTJ) ми, в nершу чергу, буде)fо :uати 

HR УБ8Зі ОСНОВНі ~ ГОЛОРНі J!Ї./%П:0ИЄМСТВ8 цієї галузі - ПідП!МЄмСТВ8 Т!О обробці 
в,аІJізно,· руди. 

3 ЗR.JІізно;· '!>У.ІІИ о.!tерж.УJ!ТЬ '!'ри 1JO'tИ сирових nро.11укті ІІ: властиве залі
зо, с~~ль і чавун. Ці т,и пuодунти nізняться темnервтуроІІ плавлення; япцниж

ЧОІІ темnературоІІ плавлення є темгерА.ту~а пл~влення чавуна /ІІ50-І~ооо /; иай
вищоІІ є темnератур~ плавлення заліва /nонR.ІІ Іьооо /. 3 цих різниць в темnера
'І'урі rт.ІІFІ.влення випливає 11уже важливиt1 !ІЛЯ техніки обробки з~лізно~ руди нас

підоtс: через те, що на~легmе о '!ержати Е 1JозrтлR.В.ІІР.Ному ВИ.lІі ЧЕІ.вун, зА.лізн~ ру
~а, в nершу чсnгу, nерРрооляється в чавун, яки~ nідлягає nізніші~ nеnеробці 

в залізD ~ сталь. Т~хніка обробки залізноУ руди nepe~mлa ря.11 стаді~. Серед 
них треб~ відвнRчити такі н~~головніmі. В 1'73~ ~· англієц Авр~~~ Лербі зна~
mов сnосіб виn.п~вки чА.вуну з залізно'і руди на мінР.uальному nа.лиl'Іі; це 11а.ло 

wоа.пивість розвит~у метал~рrі~но'і nромислояос~и в к~аїнах, бR.rвтих КА.м'яним 
вуrл~м, а. не лиmе в лісистих ра~он~х, лк це бу.JІо nе~е.ІІ тим. В !?8\) р. англі

єць Генрі Корт пристосував мінера..ІІьне ~аливо nля nе'Т)ероб!fи чавунFJ. Р залі~о ~ 

сталь; це~ сnосіб nереробки був nобуnова.ни~ нq н~гріванні чавун~ ~о тако~ тем

ператури, при лкіМ чавун ооер~ався в масу, по~ібну 110 тіста. Ця маса ni.l% вnли

вом иисня nовітря оберталася в з~лізо; nідчас nроцесу сг.еціяльwwй робітник му
сів '!'У масу пе~еміmувати, щоб зробити її о~но~о~ною; че~ев те це~ сnосіб о
деnzав и~зву nу~лінговання І го-англі~ськи to puddle- nе1Jеміmувати/. В r.'ят-
4есятих роках ХІХ ст. ~чглієць Ьесеиер зна~mов спосіб одержа.иRл ~~лі~а ~ ета

пі в чавуна Р nJІиткому ви111; з1н~nяки цьоv.у ,з • я пи.11~сь мож.ІJи~ість о 'Іе~жум.ти 
біnьm O'IHO~iltHиfJ U'!)одукт вищої ІІКости і ло '!'ого деmевІ"Ти~. ні~ nnи rтуа.тtінrо
ваниі. Бесемерівський сnосіб моzнп Oyno n~истосувати лиmе ~о ~их роаів чавуна, 
які НР. мали фосфору, а ці uоди стрічаються досить ryinкo. Через те ваzлизе зна
чення w~в вин~хі.ІІ англійця ТомасА, яки~ в ІА?~ n. у.ІЖоскон~лив бесеме~івськи~ 

сnосіб оце1)~аиня етапі f:' за.11із1\ і nnистосум.в ttoгo по ЧА.вуні в, які м~ють фос
~о~. Ма~же одночасно з вин~ходом Весемер~t. :-.t.rrлієць Сіменс і фраІЩуІ' НА.ртеи 

зиqf.tтли ще оаии сnосіб одеnжання сталі з чавуна в плиткому виаі. Це~ сnосіб 
rобудовА.ннtА ня. улаmтуванні пече~ сгеціяльної системи, які o.aet>жJtJІИ назву МАр

тенівських ~ечей. В остАнні ч~см починає mиритис11 n~ис'!'осуваиня елект~ики 

4.І!я вир.обки чавунА. і виготоJ'ІІеияя заліза '1'11 етаnі. Всі ці винахоnи в оосягу 
т~хніки оброоки з~лізноf рупи, які дRqи ~ожли~ість використ~иuя ріаких ~о.І%і! 
рули~ nристосування ооро~ки по різних вимог, що ставилися до готового 
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Продукту, '.tR.ЛЯ мо,rли~іСТЬ ІПИ!)ОRОГО "()ОЗВ}1't'КУ :иеТRЛІJ!)І'і~НОі' І!":JО:МИСЛОВО
СТИ. В теnеріmній час нR~більmим пощиnенням Уористується сімР.нс-м~~тенівськи~ 

сnосіб едеu~~нРя сталі. Ьесе:меuівськи~ сnосіб має nевне nоши~ення rолоВН}1М чи

ном 8 Англії. Пудлінговання, як більш nоrуогий сnосіб,теnер ві~ОГ~RЄ цілком 
підряцну ролю. 

8 ва~ливим ~итання пuо 'РОзміщення осеuеzхків мет~лю~rійио1 n~о:мислово

сти. Основними вицами сировини, які споживає металюрrі~н~ nромисло~ість,є за

лізна руда, яка підлягає nереробці, і кам'яни~ вугіль, який складає той nалив
ни~ мRтеuіял, за ~опо:могою якого ця nереробка nерево~и't'ься. В більтості ~ипад
ків рR~они здобування кам·яного вугля: і зR.лізної "?УдИ знаходя't'ься в рі~них мі

сцевостях в бі.льmому або менптому віддаленні. Виникає rrитА.ння, ЯR розміщаютьсJJ 

осеуедки метал:юрr і ~но~: nромис ло во сти - чи вони тя:ка't'ь до районі в з добування 

кам'яного вугля чи до місцевостей, де знаходиться nокла1tи залізно;: руди. Тут 

~іmаючим є правило, що 't'o~ мвтеuіял, якого потребується більmе ц~я виробки о
диниці n~одукту, більmе nритя:г~є до с~бе осідок nро:мисловости, бо в цеа сnо

сіб зменшуються видатки Н8 T!)R.Hcnopт. Rau'янgro вугля для виnобки готового 
продукту потрібно більше ніж залізної руди. Особ~иво цо стосується високовід
со~кових залізних uуд. Через те багаті заzізом руд~, звича~но, nідвоаяться до 

вугільних uа~онів і осіаки :металюurійно~ nромисловости творятіся в вугі~ьних 
ра~онах.П,иклnцом ц~ого мож~ бути Еспанія ~ Швеція; багат1 залізом руди, які 

мвмть ці крR.їни,п,и вілсутности кам'яного вугляне nри~е~и до ~озвитку в цих 
к~а1нах мета~D~rі~ної nромисловости. Навr.аки, головні світові uа~они зцобуван

ня кам'яного вугля стали осеТ)е ~ками металюрrі ~ної пuо.мисло во сти: Cno.лyчetfi 
Штати, Англія, Німеччи~а. nТ)авило це, ""Роте, не має абсолютного зн~чення . uоз

витоF" техніки сучасної метал!)рrі 'і веде ао все більІП економічного сrто~ивання 

кам'яного вугля . ~ !ругого боку, обробка бі,них зАлізом ууд, яких і~е н~ оди
ницю готового гроцукту зн~чно більmе, спрИЯ!)ТЬ витворенню осідків металю~rіt

ної промислояости в раt'онах залізорудних nокладів·. В цьому нt=~п~яu:і впливає ча
сто і економічна nолітика окuемих дер~ав, яка змагаrться ~о ство~ення ~ласних 
осеuедКі В МС!ТалюрІ'і Ї, Осере liKOM MeTaЛJJ'Dri ~НО;· f!Т)ОМИСЛО ВО СТИ, ПО JІОЖЄНИМ у DllfA

OHi знаходження залізної руди,є Льотарінrія. 
Раt\они і розтто 'І іЛ nуодуІ<ці ї світ о вої металюрr і 'і" характеризуються таин

ми д~ними. В І9ІЗ р . світова гродукція чавуна складала 79 . ~47 тис.метр.тонн,в 
rq?-6 р.- 78 . 689 тис.метр.тонн; святова nродукція сталі в !91? ~оці - 76.!72 
тис.метр . тонн, в Н)26 !'· - 9! . 20~ тис.метu.тонн . Віzхсо't'ковиf.' роаnо!'ІіЛ вироб-

иицтва чавуну в 19!0 і І~2Ь р. був такий: -----------

І9ІО ~. 

СССР 4,6 
Німеччина 20,0 
Англія !5,5 
Франція 6,1 
Авст~о-Угорщина З,І 
Ьельгія 2,8 
ШІІеція 0,9 
Сполучені Штати 42,2 
Інmі країни 4,8 

Роаnоділ ВИрОбНИЦТВА. чавунА. в !9!~ і 19"6 -о оці був 

Е в р о n а: 

І9ІЗ р. 

42937 

4246 в тому числі: СССР 

Німеччина 

Англія 

· Франція 
Саарський pafltoн 

Люксенбурr 

х~ХіётрІЯ-з-;ёnёр!mнІх-;о~1он~х:-- , 

І'.?А? 

7786 
631:)7 
~080 

!324 

!()25 "!>· 

~,І 

ІЗ,б 
8,5 

11,4 
0,:.> х/ 
3,4 
0,6 

50,0 
10,0 

ТА. КИ~ /в 

40092 

'.885 
І2З~б 

ЗоІ8 
8~88 
І7Зб 

2244 

тис ,м. тонн/: 
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А .14 е р и к а: ~28бІ 48680 

І\ тому числі Сго.ІІучені tnтa.rтtи ~1802 4?890 

А з і я: 3:'10 1902 

в тому числі Яnонія 264 !250 

с в і т о в и ~ n і .11 с у м о к ?61?2 9!202 

З навеаених ааних ми бачимо, що nануLЧе становищез світові~ метал~рrії 

~ам~ають Сnолучені Штати, Які виробля~ть більшу nоІІовину світової nро.ІІукції 

ст~лі ~ nо~овину світової гuоаукці1 ч~вуна. Голов~иии осе~еакаwи америквнської 
v~т~лю!_)rі~· є штати Пенсильванія ~ Огаf.\о; осе-редки ці rтоложені в '9а~оні заобу
вання нам' яного 11уг.ля, nри чому вони иають ту nepe вагу • що можуть користува
тись для nри~озу з~лізної ~уци во~ними шляхами, використовуІчи систеuу.Вепиких 
Osep. Аме~иканськ~ металюрrіл nрацює головним чином цля 3~4оволення nотреб 
внутрішньо го ринку; з зо-внішніх ринків nля неї на~бі.льше значення мають аме-ри

канські nержави й Яnонія. В Євроnі головне значення в металюрrійній nромисло
вості мають три держави: Англія, Німеччина ~ Франція. Англія ще в вісімдеся

'І' ИХ роках мину.лого століття за~ма.ла не лише в евроrrе"ські~, але « в світові~ 
МЄ'1'8ЛJІрІ' і ї nану~ чі nозиці ]: . Але з рі ст металю-оrі ~uo'i nромисловости ·в .. останні 
аесятиліття в інших ~е~жавах віцбув~вся більш інтенсивно, ніж в Англії, і ан

глі ~ськ~ металІ)рrія о во є ко 'І'[Иmнє з ня чення стрА.тил~ . . Terep мР.талю-рrі ~· Англі ,. , 
Фр~нції ~ Німечиини уявляють nриблиз~о рівнорлані чинники. 1о ві~ни особ~иво 

!>ОЗfИВВЛ~ своІ) метА.люрrі~ну rrромисІІовість Німеччина. Піс .ля віt~ни, в зв'язку 
з тими теритоuія~ьними змін~ми, які відбулись на ~р~нuузько-німецькому кордо

ні, знА-чно зросла роля . мет1'!-ЛLurі~ної rruомисло"Аости Фt>r>JЩії. Головними осереn
иами ~нглі~ської м~талюрrії є Клівленсьии~ UA~o~, я~и~ лежить Р обп~сті Fоu

"'УМберл~нсько~ zорупи кам'яновугільних гок.лRаів, рА.~он мі..,. КумберлеисьКОJ) tt 
ЛлнкІ'lmірсьFою груnою кам'яновугільних ттоклА.аі в і T"'.R з вана ''чорна країна", що 
JteJII'иTь у uа.~оні CтяM·O!>ltmi ре ьких кам'яновугіль них кога.ІІень. Втрата анrлі ~cь

Kt:'J) М~ТА.ЛЮрtіЄ!r ЇЇ ДА.ВНЬОГО ЗНР..ЧеЧ'НЯ ЗВ 1 ЯЗ1'\НR З Ї;· ТеХНіЧНО!) ВідсТаЛіСТЮ ~ 

не.rtосконАлою госттод~рською оргя.нізацією. Анr-.ІІі~ські І"І'!'>О'МИСЛовці не nocrтimaJ)TЬ 
П'!)И~ма.,..и ті нові уltосконР.ленн.я в техніці металюрrі~ного виросництва, яні заве

l.tР.НО 'А Аме~иці ~ Німеччині. ~роте в остА.нні роки серец А.нrnі~ських nромислов
ців тточався гов~~ни~ рух в цілях ~ео~ганізпціr ~1 виробництв~ ~ ~ого моnерні

з~ції . Головнин осе~е4ок металюрrійної nромисловости в континентальні~ Ев~оnі 
складає, фактично, один район, nоаілени~ між кількома аержА.ваии; це~ !)а~он о

хоnл~є Пів нічну Францію, Бельгію, Лювсеибурr і Пі в.аенну Німеччину. Поаілена 
між різними державами металюрrія цього ра~ону nроте між собою тісно зв'язана 
необхі.ІІністю веаємного nостачання кам'яного вугля ~ з"І.лізної руаи. Французька 
uеталюрrія користається німецьким кам'яним вуrлем, а німецька металюрrія nри
возить французьку руау. Постачання залізної руnи для бельгійської металюрrії 

в значні~ мірі nереводиться Францією й Люксеибурrом. Люксембурзька металюрrія 
базується на німецькому й бельгі~ському вуглі. Зміна німецько-Французьких нор

Іtоні в, nереаавmи Фр~нцН дефінітивно Льотаріsr ію, зб і .rrьшила металюрr ійну nроми

еповіс~ь Франці] новим важливим метал~рrійним осередком, але зnлежність Фран

ції від Німеччини не ослабла: ЛьотарінвЬка металюрrін базується на аовозі ву~
ля з Рурського басейну, nоложеного ~ ме жах Німеччи~и. Лругоря.ІІними осереаками 
wет~люрrійної nромисловости в Евроnі є металJ)рrіАна n~омисловість Горішнього 

Шnезьку, поаіпена між Німеччино!), Чехословаччиною ~Польщею, 1 укра~нсьиа ме
талюрrійна nромисловість, яка базується нR аонР.цькому кам'яному вуглі. За ча
сів совітської влади роб~нться великі зусилля в цілях розбудови wеталЕрr1Ано1 

nромисловости на Уралі; ця nроиисловість була побудована на аере в'яному nали
ві і rr ne~exia на кам'яновугільне nали~о зустрічається з великими труднощами 
в зв'язку з необхідністи nривозити кам•яни« вугіль зі значних відаалень. Вище 
wи зга~ували,по~ обробку ~алізної руди аа . доuоиогоІ) електріки; з сnробами бу-
4ови металюрrії н~ основі nристосування електріки ми зустрічаємось в Італії 

~ Швеціr. Поза Евроnою А АмериКО!) метал~рrія має nевне nоширення в Азії, де 
вона в nовоєнні роки особливо інтенсивно розвивається в Яnонії й Врі~анськ1й 
Індії. 
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Металю~rі~на nромисловість, nерероблюючи залізну ру~у в чавун, з~лізо 
й сталь, ростRчає n~одукти ~вох категорій; з одного боку, це є сталь і чавун, 

які nоступають для д~льmої nереробки в металюрrійній nромисловості, з другого 
боку, вироби з метR~, які ~дуть цлл безnосе~еднього вико~истання; ~о цих npo-
4YK7iB н~лежать такі, як бу~івельне залізо, шини, дріт, бляха, ковальське за
лізо, рури, тощо. Розгляд виробництва металюрrійної nnомисловости окремих кра

rн вказує, що головна частина виробництва складається з виробів. Таким чином 

загальна nро~укція металюрrі~ноі nромисловости,наведені вище дані npo виnоб
иицтво чавуну й сталі, скла~аю~ься з двох неод~акових частин: меншої -мета

лю, nризначеного для ~альшої nере~обки й більшої - метзлю в формі . готових 

nро.ауктів. Які саме ~о.аи готових nродуктів nостачає металюрrіt1на nnомис.ловість, 

це залеsить від вагань госnода,сь!·ої ионьюнитури. RаfІ1більш nоmиреНИ).(И ро'Іами 
виробfв назагал є будівельне зRлізо, бляха й шини. 

Металюрrійна n~омислові~ ть більше,ніz яка інша виявляє тенденці~ до . 
коНQентрації виробництва в невеликому числі великих nідnриємств. Так само ха

ракте~истичним для металюрrі~но ї nромисловости є велике nошиnення вній об'єд

н~нь трестового ХRрактеру. В цьому ві~ноmенні особливо цікавий образ у~вляє 
металюрrійна nромисловість Сnолучених Шт~тів. Існу~чи~ в ній з І90І року тресf 

"Стале ва кор~орація Cno .rtучених Штаті в"/ uni ted States Steel Corporation /' 
охоnлmє більшу nоло вину ni цnриємст в .J'І.мериканської металюрrі йноі n!)омисло во сти , 

об'єднує в своїх різних пі~nриємствах здоб~~ кам'яного вугля, залізної р~и, 
чавунR, сталі й різних виробів, має власні ~алізниці, власну річну~ морську 

фльоту. 
Спинимось тепер на оборот~х nродуктами металmрrіt1ної nромисловости в 

світові~ то~гоnлі . Тут nерш з~ все треб~ відмітити, що перший продукт.мет~люр

rійної проми~ловости виходить на ринок в дуже обмежених ~оамірах. Ьільmа час
тина його поступає безпосередньо до переrуобки, минаючи ринок. Через те він і 
взагалі н~ ринок,і зокрема на міжн~родні~ ринок, nостуrає лише в обмеженій 

кількості. Найбільшу ролю в світові~ торговлі відограють ті готові вироби,які 

nостачає металюрrійна nромисловість. Роля окремих країн як експортерів продук
тів металю~rії не відnовідає їх ролі, як nродуцентів цих виробів. Ми вище вже 

nідкреслили,що нn~оі.;хьmи,._, !1•I")f)OHИit мета.1rрrіfjних rтродукті~,Сnолучені Штати, 
головним чином, nрацю~ть для внутрішнього ринку . Обслуговування rродуктами ме

талm!)rійної промисловости світового ринку nереводиться, головним чином, евро

nейськоm мет~люрrією, в першу чергу, металюрrіє~ Англії, Франції" Німеччини. 
Ікпор~ерами rродуктів металюрrії,з огляду на о омеzени~ розвиток її, а то й 

nовну ві4сутність в цілому ряді ев~о~е~ських країн вистуnає велика кількість 
держав. 

Вище мова йшла npo чорну металmрtіm; згадаємо в кількох словах npo 
к о л ь о р о в у металю~rію. В кольорові~ металюрrії головне місце займає 
обробка мідної руди; вона скоНQентрована ма~же виклюRно в Сnолучених Штатах, 
які переробляють не тільки свої запаси, але також і мідну руду, яку nривозять 

з nівденно~ Аме~ики. В Европі обробка мідної ру~и перево4иться в обме~еиих 
розмірах, ~~редовсім в ЕспRнії, Англіі ~Німеччині. 

!!!!!~~~~~~~~!!_ 
~~~~~~~!!~!!~ Метальообробна nромисловість об'єднує ціли~ ря4 rалуеей,які 
ма»ть зав4анням виробляти з металm, nере4овс1м зі сталі і заліза, ті різнород
ні машини, nри~аддя' rристроV, на які заявляє nоnит сучасне госnодарське жит
тя. Число галувей катальообробної nромисловости дуже велике й для них існує 

ці~й ряд кллсифікацій. Кожна з цих клясифікацій, nрийнята в статистиці окре
мих дер~ав, не уявляє з себе чогось nостійного. Розвиток госnодарського життя 

аеде,в зв'язку з nояво~ нових nотреб,до виникнення все нових виробництв у об
ласті метал~ообробної промисловости. Характеристичною особливістю виробництв 

ro обробці мет алі в є широкий розвиток в ці~ об•асті комбінованих nі4nриемств. 
Дуzе часто мИ зустрічаємось тут з фактом існування nі,nриємств, в яких окремі 
відділи виробляють найбільш різнородні nре.амети; так само часто можемо зустрі• 

ти об'єднання в одному nідприєwств1 nервісної й остаточної nереробки металю
об 'єдня.ння ме'І'-".люрrі ї і матальооорооки. Ця наявність комбінованих nідnриємств 
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ще більш утруднює докладну клясифікаціЕ окремих галузів метальообробної nро
мисJІо nости. Схематично галузі мет~ .. льообробно 'і ТТ':'ІОМисло в ости мо".Н:\ rто;1ілити на 

дві ВРJІикі груnи: виробництво м~mин і виро бку дрібних метnлічних тов~рів. В 

nершу груnу ввій~уть ті виробництва, які виробл~ть різного pony машини ~ мо
тори,бу цухть кораблі~ автомобілі; до другої г9уnи вирооництва, що nостачаЕть 
д~ібні металеві тов~ри - голки, замки, ноzі, різні бляшані товари, виробляють 

годинники тощо. При різно:Родності галузей метальооб-,обної nромисловости дати 
огляд всіх її ВИ!)обництв дуже тяжко. 

Найбіль1І!у rосnодарсьну ро .лю серед гnлузе~ ме'1'альооб!)обної rrромислово

сти має б у д і в н и ц т в о м ~ ш и н. При різнородности машин, які вжи
ваЕться в сучасніМ техніці, і різні Рі ск.ла'lності їх бу'!ови окреиі rв.лузі маши 

нобудівництва ми зустрічаємо маМже в усіх більше госnодарськи розвинених кра

їнах. Проте ,як nродуценти мІіmин в великому мq.штабі, ві '!ОГТ>ають ~олю в сучасно

му госrтодя.рст ві Т'!JИ деJ:>жави: Сnо .ІІуче;ні Штати, Англія ц Німеччина; S "· ними на 
значноt~у ві .а.ааленні йАуть Франція, Іт::~лія, Чехословаччина й Ьельгія. Ле які 

nu~стіші маmини /н~ nрикла.а, сільсько-госnодарські машини/ виробляються :майже 
в усіх краІнах . Натомісць для nевних складніших машин витвоnилась nевна міz

На!;)о.анл сnеціялізація. Так, Сполучені Штати займають nерше місце в світ і· в 
виробництві локомотивів, автомобілів і машин, що вжива~ться в гірництві; Ан
глія: не має конКУ!)енті в в виробі маmин для. текстільної nромисловости; Німеч

чина є н~~більшою сrтеuіялістко~ в виробі електрічних машин і nриладдя. Зна
чення .:rрьох го .ло в них світо вих І"'родуценті в маrоин вста.но злюється ЦІ\НИ~:и nр СІ ва.р

tіст~ іхнь~г~ ексnСІр~у виБе3~Но ~у~~~в·2і~ь~онах м~рок: 

І9ІЗ 1924 

8 Німеччини 8!8,4 ~94,6 

Англії 75:5,! 9?7 ,б 
Сnолуче них Шт!t.ті в ---~~~.l~- !27:) І 

-----~---· 
Р а з о м 2. 2:.>9,8 2.84?,3 

К о р а б n е б у .а і в е л ь н а n р о м и с л о в і с т ь реnре

зеwrусться !І nерші чергу Англіє~; й Сnо.пученими Штатами; за ними ~дуть Ніиеч
чина ~ Голяндіп. Щорічний nриріст світової то~rовельиої фльоти ск.лацає біля 

2 міл.реєстu.тонн, з яких ~оловин~ nриnадає на кораблі, вибудов~ні в Англії . 

Но вою га.луззю nромис ло во сти є бу n:o вання а в т о w о б і л і в. Ц.R 

nромисловість nочинає nоширюватись в усіх більш ~озвинених rосnодарськи кра
l"нах, але головним світовим осередком її ще, мА.буть, на .аовrи~ час залишать

ся Сnолучені ШтR.ти; вони rrостачають ко .ло 75~ світової П!)одукції автомобілів. 

Різні r~лузі n~омисловости rrо L виробу дрібних м е т а ле в ~ х то
варів користуються великим розвитком в Англії з її світовим~ о~ер~цками· мета

льооб~обки - Вірмінгамом, Шеффільп:ом, Глезгом і Ліцсо:м. 

r . Які країни вистуnа~ть як ексnортери кам'яного вугля ? 

2. Як організована нафтова nромисловість ? 

з . Які головні світові осередки метаЛЕрrі · но1 nромисловости ? 
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Л е к ц і я д е в'я т н а д ц я r ~. 

ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 

Загальне nоняття. ------- -·---------- Поруч з гірничоІІ, метал11рrі йНОІ та метальообробноІІ проми-
словістІІ, в світовому госnодарстві видатне місце за~має т е к с т и л ь на 
nромисловість. До текстильної промисловости належать усі ті галузі rосnодар
чо~ діяльности, якJ nереробnяJІть вовну та волокнуваті речовини й в останньо

му р~хунку маІІть н~ увазі забезnечення ЛІІдности nре~етами одягу. Класифіка
ціІІ окремих гапузів текстильної nромисловости моава nеревести нв підставі од

ного з двох принципів: або виходячи з тої сировини, яка переробляється в да• 

ній nромисловості, або виходячи з тих предметів, які вона виробляє. Коли ви

ходитИ nри nоділі текстильної nромисловости а того матеріялу, яки~ в ній nе
~еробляється, моzна виділити такі головні її галузі: бавовняну, во•ияну, льо• 

ну, mовкову і джутову nромисловості. Коли виходити з nо~ілу по тих nродуктах, 

які вона виробляє, ок~емі головні гаsузі її будуть такі: промисловість по ne~ 

вісні~ обробці nрядільиих матеріяпів і волокнуватих речовин, nрядільна nромис· 
~оаість, ткальна nромисловість, в'язальна промисловість, біпільна, красильна 

і аnретурна nромисловість. До текстильної ~ромисловости інколи аарахоеуІІть 
різнородні галузі конФекці~ної промисловости, яка має на меті виробляти з тек· 

стильних мате~іялів різиого роду nредмети одягу. 
:ВйТJ t:'бКа ~8.терія.лів для одеаі ~ само]' одеаі ,задовольняІІЧ.И О 'ІНУ з 

основних пот~еб ЛІІ'ІИии, складає з дуае давніх часі~ nоважну галузь господар
чої діяльности. Вона ісиувала і розвива.лася в формах ремісничої й домашньої 

промисловости. З ХУІІІ. сто.ліття в текстильні~ промисловості поч~нає з'явля
тись , вироб··ицтво в формі велиttих nідприємств, збудованих на nриотосованні ма

тин. Ватьківщино» текстипьної n~окисловости в її модерних формах була Анrлія, 
де в кінці ХУІІІ століття зроблено ряд дуже вааливих винаходів, які 4али моz

JІИІІість перейти до механічноrо прядіння t.t ткання /nряді.льна машина ",И:аенні" 
Гаргр веа 1?64 1J. , n~ядіпьн~=~. машина безпереривної чиниости А-ркраіІта І?68 !'• , 
wе ханіч·.тх ;щькиt1 стднок Кортра~тА. І?8? Т) . j. S Англії в ХІХ.ст. текстильна п~о
иисловість nоширилась HR інші евроnейські країни ~ Америку. 

В розвитку текстильРої nромислов~сти в ХІХ ст . мо~на nомітити харак

терний факт: в кінці ХУІІІ.ст.осиовне місце в текстильні~ nромисловості зай

мала обробка вовни, nо1ім ішла шовкова й льоина nромисловість 1 на останньому 
місці стояла бавоІІняна nромисловість. На протязі ХІХ.ст. відношення міа окре
мими rалузями текстильної nромисловости радикально змінилося й на перше місц~ 

висуиулась бавовняна промисловість. На nротязі 20 років з 1?81 по !800 рік у 
цілому світі було вироблено матеТ)і~ на зА.rальну вартість І?ЗО міл.Фун.стерл.; 

з тої ааrальної вартос~и nриnадало на суконні 11ироби 1040 міл.~уи,стерл., тов· 
кові - 265 кіл.фун.ст., на льонні, nолотнFні та •жутові товаnн 285 міл.~уи. 
ст. і на бавовняні - І40 міп.фун.ст. ~гідно з іншими оuрахункаки,текстильиа 

продукція в І?8З році в Европі й Америці nод1лялася так: на суконні в~оби 

приnадало ??,2~, на льонні товари- І8,4% і н~ ~авоІІиякі- 4 8 4~. Натомість 
в І9ІЗ ", ро~нтоділ текстильної nроlІУкцН був таки~ /в wетр.тоннах/ 

Бавовна іовна Шовк Льои !аут 

Европа /а азtят. 
РосіеІІ та Туреч-
ЧИНОІІ/ 238.950 468.684 ? .08~ :)1)8.822 -

Ааія /бее азіят. 
Росії тв Туреч./ t. ?65. 815 96.680 34.319 8.ооо І. 81:). Зt>О 

Америка 3.236.420 З?О.500 - 29 -
Афрlі~А "341.815 ІОО.бЗ7 - - -
Австралія !?5 392.500 - - -
Р а 3 о u :>.583.235 1428. 90! 41.402 5?7 .4бІ І.8І5.з:>о 
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~начЕ' чия текстильної nромис ло во сти в світовому rосnодарст ві дуже ве
лике. Ьул~ вона тою rалузз~ ~ромисловости, де раніше всього запанувало маmи

нове вe.rrи!fE' виробництво і no сво~ом.у зн~ченні вона за~мала neprne місце cepen 
інших г11лузів 11ромисловости в головних державах світу; .Jtиme І! останні песяти~ 
лі•rтя н~ nерше місце почина~ть висо вува.тись гірнича ~ метал~рJtі ttнa П!'омисло

вості. При різноропиості г.алузів текстильно1 n~омисловости, різні~ вартості 
то'' СW-)Оf!ИРИ, яку вони nе!>еробля~ть і різних метопах статистичного О'бчислення 
в поолиноких цер~авах, nyz~ тя~ко попати дані npo значення текстильної nроми
словости в світовому ма~табі. 06межимось через те даними, які іл~стру~~ь ролю 
текстильРої nромисловости в головних пержавах. 

В Англії 1 nівнічні~ Ірлянnії в !925 р. н~ ~.27q тис.робітників, за~
нятих у промисловості tt гірництві, на ~а«нятих у текстильніtt nромислово~ті 

npиn'l.l(8JIO !.339 ТИС.Т)Обітників; в І ·>2І !>· на ro.ooo здібних l!O праці в Англії 
було за~нято в текстильні~ nромисловості 668 душ. В Сполучених Штатах Північ

ної Америки в !919 р. HR ~.096 тис . робітників, за~нятих в nромисловості, на 
текстильР-У !7ромисло вість nрипапа.Іtо І. б! І тис ·lІУШ робітник і в; nри аагальні tt 
вартості промислової nроnукції 62.4!8 міл.долярів, вартість текстильно1 про

дукції склацапа 9.2І6 міл . ~ол. В НімР.ччині в !923/24 р. в nідnриємствах, що 
пі~nо!)яnко вв.ні погJІя:nу фабрично]' інсnекuі ї , бу.по 920 тис. !)обіткикі в текстиль-
ної n~омисловости, nри з~гапьному числі 11ромислових ~обітників, що піnлягали 

погляltУ Фабричної інспекції 7.025 тис.~уm . У Фрамці1' в І90б р. на 6.260 тис. 
nym, зайнятих у nромисловості і гірництві, nрип~пало 9!3 тис.~уш, зай~тих у 
тексти~ьній n~омисловості, не включаючи сю4и робітників конфехціttно1 промисло
вости . Навепені д~ні, НР зважаючи н~ свою різноро~ність, nроте висвітлю~ть те 

паважне місце в світовому госnо~арстві, що ~ого за~має текстильна nромисловість. 

озміщення текстильної 

--------~---~--------П'І)ОМИС~ОВОСТИ. 
------------- Коли ми визначаємо вартість ви~ослен~R якогобупь n'l)oмиc-

.rro вого npolSyктy, то ми 1\ ні tA можемо FІИ~і.лити дві головні скла ао ві частини. Од

на а них - це є кошти си~о~ини, ви~р~чеРоУ н~ ви~іб гот ового nродукту, а .ару

га - !!:оmти, витрачені на. робочу силу !tJІЯ перероб~енн.я: сировини в готовиtt nро

дукт. Вз~ємовідноmення цих nвох основних ск.11адових частиц вартости готового 

nр~дукту в окр~мих г.,омислових виробах дуже ~ізне . В вартості пропуктів о~них 

гааузів промисловости на кошти си~овини припапає більша частина, в вартості 
дnу~их nромислових виробів бі~ьш~ чАс~ин~ npиn~~Rє на иоmти nереробки . Сnосте

~еженн.я: вст~но влюють, що ті г~~узі nро~исловости, в яких в ва~тості готового 
nродукту велику частину ск~ада.ють кошти сировини, мають тендЕ'нцію осіпати в 

pattoнi зкахо4zення сировини; nри великому значенні пля вР..ртости готозого nро

цукту коштів сировини є невигідним збільшувати вRртість готового nро4укту до
~аванням до коштів си~овини ще Рипатків на її тDанспорт, які зростають в міру 
ві.а.ІІаЛе f.;НЯ промислвоrо піnnриє:мства. від місця: знахоцs:~Рня сировини. Іиакmе є 

СП!'а!Іа З ТИМИ Г8Л.У3.RМИ ПТ>ОМИСЛОВОСТИ 1 В ва'І_)ТОСТі Щ>О4У!~'%'і В ЯКИХ rOJ10 вну ЧЗС
~ИИу скла~вють ви~атки на nере~обку сировини, на рооочу силу . Місце осі~ку та

ких raлy~Ptt п~омисnо8ости не зв'язано з місцем зн~ходження сиро»ИРИ. 
Текстильна rтуомисло :R ість ня.ле:к·-v. ь 40 таких галузів П'І_)омис'Іо~ости. 8 

за'Т)тості І'!'о цук'!\і в якої голо в ну роJІю ві дограють видатки на rте!Jе~обку сироеини . 
Обчислюють, що в вартості текстильних nропу!~ті 11 на кошти сиро вини nрипадає 
І/4, а 3/4 це є випатки на пе~еробку. В гв'язку з цим головні центри текстиJІь
иої nро~ис~овости знахопяться ке в районах анаходаеиия текстиаьноr сировини, 
а в тих країнах, ~е для rioтue ~ лромисловос'!'и були віnповіпні кадри піпготовле
них кваліфікованих робітників. Як ми знаємо. з nопередніх ~екці~, текстильна 
екрозииа · є в го:rовніtt cвo ~·tt частині неевро~еfАського nоходження: вовну '~"оста

чають, в nершу чергу, Авст"а.лія t4 м·рика, баІ'о вна постуnає з Єгипту, !'кnі ї та. 
АJ.ерини. Проте го~о вюш осере.аком текстильна ;· ТJ~омис.r1евости є е вроrеttські пе~

zави; з країн. що ма»ть роз ІІинену текстильну nромиспо Р.ість, .ІІИПТР. Сrтолучені 
Штати базують її на 8Ласних за~асах текстильної сировини. Dрітанська Ін~ія,що 
nосілає бавовняну сировину, лише в повоєнні роки nочала ;·з~ обро бляти сама в 

Оільmих розмірах. Вsаємовідноmен~л міа розміщенням текстильної промислов ~=-~ 

і знахо~:tженняw Тl?КСТИJІ~ноз· сировини rтеред світово]О ві~ною малІDє нижче 
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на таблиця, я~а з~ховує своє значення ~ дотеnе~: 

~~Е!!~!~-!~~=!~~~~~!-=~Е~~~~~-!-~~Е!!=!~-!~Е~~!~-!~~=!~~~~~! 
~Е~~~=~~~~=!~-!-~!~~~~~~~-!~~~~~Е~~~ 

Процукці~на вартість 
тексти~~ноr промисловости 

Вартість здобутої 
текстильної сировини 

Евроnа /з азіят.Росієх та 
ТуреччиноІІІ 26 . 259,4 !.685,3 

Азія /без азіят.Росії та 
Туреччини/ 8.бо4,2 3.789,3 

Америка 9.23~,6 4.530,2 

Африка 102,3 688.5 

Австра.лія 85,! 70~,2 

Р а з о м 44.З4б,о ІІ.З95,5 

3 наведених цифр, ми бачимо, що на~rnи~шв розвин~на те~етильна nроwи
.ловість Евuоnи базуєть8ИзfА. довРзеніtА сировині, що оа.га'!'ша, ніж 'P.вt>orra, на. 

сировцну Амеуика на її НР. могла ~озвинути ~омислово~ти в ширших розмі~а.х,ніz 
еврепе~ська, що багаті запаси текстильної сировини в Австрапії ~ Африці н~ 
стRли ТR.м піцставоІІ д.ля розвитку текстильної Пl)омисловости. 

Вище RRведені цані вкRзуrть, як розпоціпяпась тексzипьна nуоwисловіст~ 
по окремих частинах світу. Доnовнимо ї1 мате9іяпами, я~і вказу~ть як розnоді

лялась текстильна промисловість no ОRремих гагулях у державах, які віnан$ча
лись її иа~Оільrnим nозвит~о:м: 

~~~~~-~~~!!~~~!~-~-!~~=!~~~~~~-~Е~~~=~~~~~!!~ /в тисячах/ 

Галузі промисловости no обробці 
обробка 

Рік 
тканин 

г--------:------- ------- ~------- ~-·------- --------,..------- і конф. 
баво ви~ 

коноnл wітаних 
вовни льону шовку 1 нmих разом 

-----~-------1------- ------- -~~~!~- ····----- _!!E~!l!! _____ .,:._ !!~~~~~~ 

СССР 1924 297,2 66,3 ?З,З !4,4 5,7 2,2 469,2 об,:> 

Німеччина І92І 269,6 !?І,~ 73,6 !9,2 44,9 Іо8,З 747,0 З7З,5 

В.Брітанія І92б 576 ,? 257,7 86, ::) 63,0 46,9 188,7 !.2!9,6 4З8,З 

Франція !906 !67,2 І?І,3 бб,8 4? ,5 І2З,б 3З?,о 9І4,0 r.:ч9,7 , 

Італія І9І1 150,;.> <10,3 І?, 9 з.;; о J . !96,9 202,6 643,2 7І4,2 

Сnол.Штати 1923 495,2 198,9 2,9 22,4 !25,2 343,3 І.І68,7 5~0,7 

Японія І92І !93 ,4 !7. 9 ІО,б 2!,8 944 ,І І. І 87,9 04,5 

Іюr:ія І92І 433 J ·.~ 10,5 ЗІО,:> 9,4 ІІ,7 773,0 І2,0 

Треба зазначити, що дані, наведені в таб~иці, взято з ріаних ~~epen, 
які дають різну ступінь цокпадности; ступінь охоппеdня цими даними робітників 

дрібних підnриємств в окремих дf'ржава.х є різна. Через те на на:ве.цен1 циФри 
треба дивитись як на наближ~ні. Оскільки нас цікавит~ :виявлення розподілу ок
ремих r~луаів текстильної пt>омисловоети, то наші .цані ці вимоги можуть задо

вольнити. Можемо констату~а~и, що по кількості робітників у текстильній п~о
:мисповості в світі чільне місце аа~маІІть .цві деnжави - Велика Ь~ітані1 '!'& Cno• 
лучені Штати. Поважним конкурен'І'ом .цпя цих цержав г Японія. З окремих rа~узів 
текстильної промисловости на nершому місці стоїть, як це ми вzе nідкреслипи 
вище, бавовняна. Виробка ·сукна є в першу чергу ев~опейсько-американськиw ви-

9обництвом, і в Азії ця галузь продукції розвинена мапо. Таа само евроnейсько
американськоІІ, або, вірніше, лише европвйсько11 є об,обка льону. По роз~итку 
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товнової n~о~исловости Биділяються Ф9анція й Італія. По ~озви~ку конфекці~ної 
~ромисловости на nершому місці стоїть ~ранціл. 

плив вій~а на 
-------------!~!~!~~~~-~~2~~~~~!!~!~· Як ми вже зазначили вище, текстильна nромисловість 
н~лr.жить до тих nромисловостей, які задовольня~ть оану з осаовних nотреб люди

ни - nотребу в о~ягу. Проте задо волення ціеї nотреби в !в'язку з різним рівнем 
бага.~ства й культурности країни моJІ"е значно хитатися; віаограють так само ро

лю :в задоволе нні цієї nотреби Іtлі~Іа.тичні умови оиремих країн. Через те, як у

казують nеред~оєнні досліди, розміри сnоживання текстильних товарів в ок~емих 

країнах ду~е зн~чно між собою рі8нились. Так, на оqну душу лю~ности сnожива
лось на рік текстильних товарів в Великій Брітанії на 65,93 зол.ме.р. ,у Франції 
- на 6о ,22 зол,ма.р., в Сnолучених Штатах - на 8~ 1 48 зол.мар. й nоруч з ~им у 

Рос1У- на 20,33 зол.мар., Туреччині- 22,!7 з.мар.,rуумунії- 2ti,78 з.м~р. В 

з~'язку з цим хитання~ еnохивання текстильних тоБарів і можливостями його ско
рочення, зниження куnівельної з~ібности населення rто війні відбиnось на ст~·.но
вищі світової текстильноУ nромисловости ~уже тяжко . Бавовняна nромисловість у 

світі ~ І92І році скоротил~ кільність переробленої бавовни в nорівнянні з ! ')ІЗ 

рсиом и~ 25% і лосягпа до~оєнної nродуиціj лиmе в !924 році. Про4укція вов~я
ної п~омисловости ще в !925 році була яа ІО-!2% нижче ві ~ воєнної. Дуzе циизи

лась nро~укція льонної n~омисловости. Це ени~ения продукції окремих rnлузів 
текстильна] nромисловости ві~бувалося в nершу черrу коштом зменшення текстиль

ної nро~укціr в Европі. Теис~ильн~ Рродукція в незачеrтлені~ ві~ною Аме~иці 
про4ов~ува11а зростати. Так сR:мо в nовоєнні роки розвинула свою текстильну nро

мисловість Індія, зме~уюни тим самим споживання nродуктів анrлі~ської текс
~ильної n~оwисловости, а також Яnонія. Продукція текстильної nромисловости в 

F.в~oni noчana nереходити за довоєнні розміри в роках 1925-7, але загальна еио
но~ічна криз~ останніх років це~ її розвиток nригинилА; вона зменшила ~родук

цію текстильної промисло Rости в значно більших розиірах , ніж в інших родах 

nромисловости D зв'язку з еластичністю сnоzивання ~екстиnьних виробів . 
Поруч s цими змінами в стані т~кстильноУ n~омис ловости по ві~ні, які 

иося~ь коньюнктуральни~ характер, треба зазначити ще також зміну о~rанічиого 

nорядку, а саме ~уже mви4ке nomи'J?eH'IЯ no ві ttнi но вого теистильного виr>о vницт
ва, як,:о усnішно конкурує з текст ильними ВИ'"·оОами, що були до цього часу. Цим: 

новиu текстильним виробництвом є фабрикація штучного шовку. 

!!~~!~~~~!_!~Е~~~-!-
світовій тоnrовлі. 
-----------~------- Коли ми зна~оми.rrисл з умовами виробииц~ва текстильної 
сировини- вовни, бавовилнина то ~Ро,- ми зазн~чали, що головним районом ~ля Ух: 

збуту є з ~хі~ньо-~в~оnе~ські ринки, в nершу чергу, ринки Англії, Німеччини ~ 

Ф'ІJанції. Коли захі~ня ~вротта є світовиw центром Т"r,>~возу текстильна;~ СИ1;)овини * виробки текстильних то~арів, а потр~ба в тканинах є завальною, очеви~но,цьо

му руху теис~ильної си~овинd до ~в~о~и мусів від~ові~ати nово~отни« рух го~о
вих текстильних виробі в з Европи до інmих континен'І'і в. ГоловнІW напрямком ду

zе значного ')УХУ текстильних nрQукті в є імnорт текстиль но;· сировини 40 Евроnи 
1 експорт готових текстильних ви,об ів з Р ~ропи. Ві.Іtно~ини. які уклалися в ~ор
rов.лі т~кстильними продуктами духе яск~аво малює навР.nена нижче таблиця, якя. 
nодає 4~н1 а а остq,нні~ передвоєнниИ рік: /див. на с .ІІід. ст оріІнці/. 

З цих ланих ми бачимо, що Евроnа єдин~ має nеревагу nривозу текстиль

ної сировини нал її вивозом і T R K само єдица має значну nеревагу вивозу гото

вих про4Уктів 1 nівфабрикатів на~ їх nривозом. Ті контин~нти, що цілий світ 

обслуrов~ть тексти.nьною сировиною, вииозять ttyxe мало готових то ва.рі в і • на
вnаки, багато їх nривозять. nорівняння даних n~o розміри вивозу текстильної 

с~~овиии 1 розмі~и вивозу rотових товарів указує, що розм1ри вивозу готових 
тов~р1в е зн~чно нижчі, ніж розміри вивозу текстильна~ сировини, не зважаzчи 

на те 8 що ва~тість готових виробів є значно вищою) ніж вартість си~овини. Це 
вказує, ~о сnоzивання вн,утріrоньоrо ринку в виrооництві текст.иnьиих това,ів ві
аогт,~r. зн11чно більшу !)O .'IZ, ні:и ~ виробництві ТРКстильноj: с~овини. 
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!~2~!_!_!!~~~~!-!~!~!~2~~~!-~~Е~!!~-!-!!!~!~л!~!! !!22~!!_!_!~!~-~~ 
/ в мільйон~х зол. IUL!)OK І . 

Евроnа 1~ азія~.Рос1є~ 
"'а Т~еччиво~/ 

Авія /оеа ав1я~.Рос1t 
та Туреччини/ 

АМВТ)ІJХ& 

АФРика 

Авс~рал1я 

Р а в о м 

~apora / в авіят.Ррсіс~ 
'І'а ТN!)Р.ЧЧИИО~/ 

Авія /бев ааія~.РосіІ 
'rA. ТуреччИJ~и/ 

Америка 

АФрика 

Аас'І'рuін 

Разом 

в с ь о r о 

I!Z.O?.I,o 

2 .49:> .~ 

~.079,8 

'729,5. 

446,~ 

18.?7~,5 

ІІ.4З5,9 

2.328,8 

з. !87 ,5 

691 ,І 

68о,з 

сировина 

7.954,6 

4ІО ,І 

8:>8,7 

8,7 

t,; ,4 

9.2З8,Ь 

~.оО7,З 

1.4~1,1 

2.94~,0 

о74,? 

676,0 

8.228,1 

~іафаОрика~и rотові това 

І.4ЗО,2 

658,, 

!59,3 

12,7 

І8 .. І 

?..278 , 9 

2.36І,? 

267 ,І 

6І,ь 

0,2 

6,6 

2.097 ,І 

1.426,6 

2.051,8 

708,1 

42I,d 

7.'.55,1 

6.5оо,9 

мо,о 

!?7,0 

Іо,2 

З,? 

7.404,4 

Пааеа~ні nnнi аіди~сл'І'ьсв до передвоєнноrо пер1оду~ Ріслн аі~иw а1дно
сиии змінилися НР но. коуисть Евnопи; r;: rPt>eвarA. як в ексnо"'І'і, так і а i:мno'D
~i стала мelfllloJt, п,о~е рR.аикальРо'і аміни відносин в обснrу 'rОТ)rоалі ~еІСt:'J'и.rrь
НИRИ виробами не C'J'&nocь і пе~Р.вага Fа~о~и, ~оч 1 в менших ~оамірах, а~лиmає'І'~· 
CR Q ДО ЦЬОt'О Ч&Су. 

~!!!!~!!-~Е2!!~~!!2!~~ По4авmи за~альки~ нарис С'І'аву 'J'екс7ильноІ промислово
сти а цілому, сnинимось nокпадніме на окремих ааапивіших If rацуаяz. В ~epmy 
черrу В1\ІІ1лиuо иаttваалиІІіmу в текстиаьwі' iQYC'1'1)11 - бавовняну ІJ!)оuиеловіст&. 
Роаuі~и бааовняноr промислоР-ости ~вича•но оорахоаа»'І'• к1л•к1стJt ве~етен, чин
ких а o~peuиz піа"рv.єuстаах. 3rіако а. цим сnособом оочислеквя,світоаа бавовня
на nроuислоаtст• роа"оаілялась 'J'&B /кількість вер~~ек в ~~сячах /: 

Европа 

В 'rOiq числі: Анrлія 
Німеччина 

Фравц1я 

СССР 
І~аJІіЯ 

ЧСР. 

Америка 

в ~ому числі: Сn.ол.ш~ати 

Аа і я 
а току ч•слі: Індія 

Японія 

с в 1 '1' о в и й п 1 4 с ум 

І~ІЗ рік 1926 рік. 

9 ~.~08 І • 

55.6:)~ 

ІІ.І86 
7.400 
7.668 
4.600 

З4. 904 
32. І4,9 

8.384 
б . О84 
Р..ЗОО 

о к І43.4~З 

102.928 
5?.286 
ІО.480 
9.5ІІ 
7.246 
4.833 . 
3.568 

42.075 
37.585 

І7.5І9 
з.::>ІО 
5.573 

16~.72~ 
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Наведені д~ні вказують, що бавовнян~ rромис~овість зоееред~ена в неба
гатьох ~9аїнах; одна Англія має коло третини світової бавовняно, ~~омислово

сти. Коли взяти Анг .пію, Німеччину, Фрющію tt Сnолучені Штати, то вони об' є дну
ють коло З/4 вс і єї баво в ня ної n1Jомисло ~ости. ~нг лі ~ськя. бавозняна rr'"'>омисло
вість відзн"~.чається нвnз вичайною географічною сконцеитрованністю в ме'-!я.х самої 

Англії; ма~же ціла вона знаходиться в ра~оні графства Ланкашір,а Манчестероu, 

як головним своїм осередком. Англі~ська бавовняна nромисловість характеризу

ється далеко nереведР.ною сnеціялізацією виробництва - о~ні nідприємства за~ма
ються лише nрядінням, інші тільки виробом тканин; сnец1ялізація ni~лn т~к д~
леко, що окр~мі nідnриємства виробляють звича~но лише nевне невелике число 

сортів nрядивя.. Відзначає анrлі~ську бавовняну nромисловість велиК3 значення 

в ній великих nідnриємств і широки« розвиток машинової техніки. Вавовияна nро
мисловість Сnолучених Штатів концентрується nереважно в nівнічно-східніх шта
тах /Нова Англія/, хоч в останні роки в nівденно-східніх штатах бавовняна nро
мисловість також nочала розвиватися, сnеціялізуючись головним чином на виробі 

більш дешевих і грубих тканин. В Німеччині ~ Франції nідnриємства бавовняної 

nромисловости розкинені no декількох ра~онах. 
Оборот бавовняню&и виробами відnовідно до того nершого місця, яке зай

має бавовняна nромисловість в текстильні~ індустрії, nеревищує обо~от всіма 
іншими текстильними товарами. В І924 р. вивезено бавовняних виробів у цілому 

світі на 8 міліярдів марок. З того nриnа~ало на вивіз: Англії - 4000 міл.мар., 
ЯІ"онії - 9?0 мі~.ма,р .. Франції - 600 міn.мар., Сnоnучені Штати- 560 міл.иар. 
Німеччини - 400 міл.мар., Італії - 350 міл.~ар. Г~ловними імпортерами бавовня
них виробів були: в Евроnі - скавдінавські та балканські держави, в Азії -Ки

та~, Голян~ська Індія, Туреччина й Персія; в Америці -Канада, Мекr.іка, Арrен

тіна ~ Ьра~ілія. 
Звертає на себе увагу велика роля зовнішнього ринку дnя англі~ської 

бавовняної nромисловости: маючи коло третини світової кількости веретені вона 
дає коло nоловини світового ексnо~ту бавовняних виробів. Шодо цього Англія 

уявляє різку nротилежність Сnолученим Штатам, бавовняна nромисловість яких 

зв'язана в nершу чергу з внутрішнім ринRом. Ця велика залежність англі~ської 
бавовняної Р~омисловости ві~ аовнішнього ринку складає одну з nовRжних nричин, 

які утруднюють її збільшення ~ ро8виток; трудноші реалізації бавовняних nро
дуктів у зв'язку з nовоєнним зубожінням, Rонкуренція 1 яку вони nочинають заз
навати від місцевих бавовняних виробів, nримушує анrлі~ську бавовняну промис
ловість обмежувати своє вирооництво і вирооляти значно менше товарів, ніж 
моzна б було, використовуючи nовністю існуючі продукційні мо'-fливості. Особли

во збільшились ці труднощі по ві~ні в азіятських краrнах , які віддавна були 
4уае повваним ринком для англі~ської бавовняної n~омисловости, в першу чергу, 

в Врітанські~ Індії та Яnонії. 

Во вняна rт~омисло вість. . . 
---------"-------------ВиробпицтJІо вовняних товар1в в порівнянн1 з nродукцією ба-
вовняних виробів займає nідрядне місце. Кількість робітників і кількість вере

тен у вовняній nромисловості головних nромислових дерхав у nовоєнні ~оки дає 

таRі nриблизні цифри /в тисячах веретен/: 

Англія 6.500 тис. веретен 2?5.000 ~обітників 
Сnолучені Штати П.АУер. 4.43? 11 11 І9о.4О4 " 
Франція з.ооо " 11 Іб~.ооо 11 

Німеччина І?І.5З? 11 

Ітаnія !.050 11 " 65.000 
Чехословаччина !.ООО 11 11 

ПрибnИзну кількість рос.ітникі в, заtrrилтих в вовняні~ m>омисловості ці
лого світу, можна nри~няти рівною І,~ міл.дуm. Лиr~ія займає в вовняні~ проми
словості таке саме па~че становище, як 1 в бавовияиі~. Англійська вовияна 

nромисловість має своїм голоRним осередком Лі4с, Вредфорn 1 !ейстер; Росідаючк 
високу мRmинову тіхні~у і розrторядхаючи кадраuи досвідчених робі~кинів, Rона 
nостачає вироби високої якости, з якими не може конкурувати вовияна nромисло-
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вість •адної іншої країни. Вовияна промисловість Сполучених Штатів зосередже
на головним ч~ном в nівнічно-східніх штата~; не зважаючи на те, що вовияна 
nромис 'ІО вість Сnолучених Штаті в по сво їх ро зміnах є д'РУГОJ) в світ і nісля ан

глійської,вон~ .не може задовольнити потреб країни і Сnолучені Штати є країноD, 

що nриІІ.озить вовняні тканини. Німецька вовияна nромисловість J nротилежність 
до англі~~ької сnеціялізується в першу чергу на виробі дешевших сортів вовия

них продукті в. Фра:нnузька во вняна промис ло вість зосе~еджена голо вни): чином в 
nіRнічно-західніn частині к~аїни; в виробництві певних сортів вовняних това

~ів французька вовияна nромисловість вистуnає, як конкурент англі~ської. 

Головним доставником вовняних товарів на світовому ринку є Англія; 
англій~ьк~;й вивіз вовинних товарів no своій вартості складає коло 6-8~ варто
сти цілого англі~ськоrо ексnорту. Серед tнших експортерів вовняних товарів 

треба відзначити Франці~~ Німеччину, яка вивозячи.дешевmі роди вовняних това

рів, рівночасн~ Dривозить більш дорогі. До · імnортерів вовинних товарів нале

жать в ті~ чи інші~ мірі всі виші европейські країни. Американські Сnолучені 

ШтRти, як ми зазначили вище, не зважаючи на значний розвиток своєї вовняної 

nромис ло во сти, на.пежать так само до імпортері в во вняних товарі в. 

~~!~~!~-~Е~~~~~~!!~!~~ Шовкова nромисловість серед інших галузів текстильної 
nромисловости займає nідрядне місце. Вона належить до тих галузів nромислово
сти, значення якої в текстильній індустрі ;· зменmується. В nередвоєнні роки 

в ряді держав кількість зайнятих в ціИ nrуомисловості осіб ви,вляла тенденцію 

до зwеншенн.ч; в теперішні й час вона відчуває nоваzну конкуренці., з боку· ви

робництва штучного шовку. В Англії в шовкові~ nромисловості в 1925 р. було 

зайнято 46.890 осіб. В Ніwеччині в ці~ галузі nромисловости nеред ві~ною бу
ло. зайнято коло ІОО. ООО осіб. Сnолучені Штати рахували аайНJІ.,ИХ в шовкові~ 

промисловості в І92І р. І2І.ООО осіб. Найбільше давні традиції має шовкова 

nrуомисповість у Франції й Італії, але ~ там вона виявляє тенденції· ltO змен

шення. У Франції в 1896 u. було зайнято в шовкові~ nромисловості /Фабрична 
nродукція й домашня nромисловість/ 136.438 осіб, а в І906 р. лише !23. 597. 

Ми зазначили, що шовкова nромисловість зазнає nоважної конкуренції з 

боку виробництва штучного шовку. Тепер виробництво ~тучного шовку значно nе
реважає nродукціІ) сnраванього шоБку. Порівнямо ці два ряди цифр:/nродукції 
сnраванього ~ штучного mовку в метр.тоннах/: 

Сnравжній шовк 

Продукція в Евроnі й Леванті 
та nривіз зі Схіцньої Азії 

1909 рік 

1913 

1925 
" 
" 

24.500 

24.900 

39. roo 

Штучний шовк 

Світова продукція 

7.500 

ІІ. 800 

77.456 

Розnоділ світової nродукції штучного шовку в І925 р. був такий: Сnо
лучені Штати виробляли 2'..768 метр.тонн, Англія- !2.~00 , Німеччина- ІІ.60?, 

Італія - ІО .~З8, Франція - 6.250, Бельгія - 4.464, інші дераави- 8.329 м.тонн. 
Країнами вивозу шовкових вкробів .є в nершу чергу Фракція і Італія.Най

більmу кількість шовкових виробі в іwr:тортуІІТЬ Сnолучені Штати Лівні чно1' Америки. 

!!!!_Е~!~_!!~~!~~~~~! 
~Е2~!~~2!~=!!~-- Обробка л ь о н у є nерева~но евроnе~сько~ sапуззJ) тек
стильної nромисловости. Є вона найбільше поширено)) в Англії /Іокшір/; за не11 
йдуть Німеччина, Франція і СССР. До завеnадаJ)чих гапузів текстил•ної n~омисло
вости належить обробка к о но nл і, головними центрами якої були Англі ї ~ 

СССР. Поважну конку~еНЦіJ) для коноnляних !иробів становлять джутові вироби. 
Головними осередками обробки д z у т у є Врітанqд~а Індія та Англія. 

!о текстильно~ nромисловості в широКомУ р~умінні відносять також 
к о н фе х ц 1 й ну промисловість• ця nромисловість, в якій nеревааа.,ть 
головним чином nідnриємства дрібні ~ домашня n~аця, иа~більш nоmи~еиа у Фран-
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ції; ФDRнція так само є на~головніmим експортером l(еrrтевого ОІІ.яrу ~ біли~ни. 

Закінчуючи наш огляд текстильної проwисловости, мусимо за~начити, що 
він НР nовни~. Вія охоnлює лише частину теRстильиої п~омисловости, ті ї1 піІІ.
nDиємства, ЩО М~DТЬ більші DОЗМі!)И і ЯНі Че'ОеЗ Те Т)еЄСТ?1'УJ)ТЬСR СТР.ТИСТИЧНЮЛИ 

усrrановами. Лля Західньоj· Ев'!)опи V Америки,.ІІе l(OMI1.f!ТRє й ремесниче ь~робництво 
текстильних пnоnуктів тепеD має мінімальні розміри, обчисливmи предунцію з~ре

єстрованих статистикою ~екстильних підnри~мств, ми будемо мRти уявлення npo 
ма~аР. цілу ТР-Ксти.rzьну nТ)Оtlисло !'і сть. Певні rтрогалини тут існують хіба що !Іо 
ВОЕНЯНОЇ ti\ МОВКОІІОЇ nl')OM с.ЛОБОСТИ 1 ДР nодР.КудИ В ОНТ)Р.МИХ ра~оН.ІЗ.Х ztOMamнJ\·rfJOpM8 

в~rообництва має nевне зн.qчення . Iн~:fme cтoJ'rrь сnрава nля азіятського кон.."инен

ту . Текстильна n~омисло~ість в різних їі галузях в Китаr, Яnонії ~ Врітанські~ 

Індії, окрім з~~еєст~ованих більтих nіltnриємств,nррпставлен~ сотками "~'ИСЯЧ 

д~ібних nідruиємств куста~ного тиnу, джерел для обчислення яких не існує. Тим 
те тnеб~ м~ти на увазі, що nевну частину текстильної nромисловости nоза межа

ми Америки ~ Fвроnи - як велика ця частина, ми н~ знаємо - ми залитили без 
розгляду і ~налізи . 

І. Bin .яких умо~ зnлежи.,.ь розміщення осі~ків текстильної n...,омисло

вости і яні її головні центри 7 

2 . Як nоліляється текстильна промисловість н~ окрРмі галузі і яни~ 
її nитоми~ тягар ? 

ГАЛУЗІ ПРОМ~1СЛОВОСТJІL ПО ВИРОЬУ :ЛАРЧОВИХ І СtІ!.АКОВИХ ПРОдУКТІВ . 
------------------------------------------------------------~~---

аrальні nоняття. 
----------------- Галузі nромисловости по виробу харчових і смзнових nроltук-
тів ск.ля.nаються з ряду окuемих виробництв різного роду ~ значення . O.rtнi з них 

з~~маються обробкою сировини тваринного ~охоц~енн.я , другі - сировини рослин

ного nоходження. До пер~их нале~ать такі виробництва, .як нвnрикла~,- виробниц-
• • J • 

т 110 мас .лв , сир1 в, конденео ваного мо.ІІока, р1зного р"ду м ясних nродуит1 в, ви-

ріб м'ясних і рибних консервів, по других -млинарство, хлібоnекарство, виго

товлення сn~тних иаnсїв, пива і вина, цукроварство, тют~во аа1. промисловість. 

При своїМ різнороаності щоло ~оду вироблювання nропуктів, харчова ~ смаиова 
n-ромисловість таt~ ·cauo відрізняється великою різноманітністю щодо госnодарсь
ко]' стl)укту!)и окремих виробництв. Дsякі з них зосереджені в nі.аn:риємствах не
великих ~озмірів і nостачають свої продукти на місцеви~ ринок . Другі в окре

мих краrнах зосе~еn~ені D великих nіпnриємс•вах і в своІ~ П9О.ІІуиціІ розрахо
вані НА. nостачання світо вого ринку. Ми в нашому дальшому вии.лаІІ.і сnинимось ли

ше на тих галузях харчової і смsнової nромисловости, nроnуити ~ких у більші~ 

кільІ<остt rтостуnають на світовиf* ринон і які таким чином включені в коловоnіт 
світового госnодарства . До таких галузів ха~чової ~ смакової nромисловости 

налеJ:ать у першу чергу- млинарство, цукроварство, rурРльство ~ ТІІтюнова nро

мис.лоFІість. Ті га.лузі харчовоі' ~ смаксвої промисловости , nроnуити яких nocтy

na.ІJrrь на світ() в1t~ рИнок в обме:кеtrі <~ :<ількості. або з о всім не постуn~ють nіпля
rаІDть nивче HJ-r~ nри о з на~ом.пеннІ) ~ енономіиоr о_!(ремих країн і ра.Моні в. 

Галузі nромисловости rто ви~обу харчових і сиа.кових nnодуктів тісно 
зs'яза.ні ~ сільським господарством, яке nоста.чає їм сировину пля віl(nові'Іяої 

nерРробки. Через те, на.зRгал беручи) ці rRлузі nромислвости більmе розвинені 

в тих кра.]'нах, ne сільське господарство мо.є більттте знА.чення, ніж у країнах 

індуст~іяльного ти~у. 
Мпинарст во . ...... _________ Переробка ~ерна в муку є одним з на~старmих poni в n!>омисловости. 



- !42 -

З цим зв'яЗани~ той факт, що !'І м.лин~ірськіtt nроl.tисло!Іості ми сn~т~~іr"І.емо існу

вання на~бі.льm різномвнітних Форм підnриємстR, віІ НRйбі.льm архаїчних і nри
Мі"'ивних до r.еликих підn:.>иємств модерно го тиnу. Нова ~ра в млинарські~ n'!)оми
словост;. uозnочинається в ХІХ стол. ,коли в техніку виробництва внесено було 

ряд ;у.аосконr-~.лень. З цих ;у.аоскон~ лень наtАбі льmе значення мала заміна жоnні в ча

вунними ~ nарцеляновими вальцями, в зв'язку з цим мелення зе~на обернулось у 
складни~ комnлекс оnерацій, які оОс~rо в;увались числен~ими механічними упаш

то ву ваннями І"JРИ не ве.ІІикому числі uоСSітнИІr і в. Розrrоча.то СS;удувЕ\нчя млю-Іі в ;у фор

мі в•.ликих nі~nриємств. Мqинарство в фо~мі вели~их nі.аnриємств нq~більm роз

винРно R теrrерішні~ час в СrrолучРНИХ Штатах і в Угорщині. В Сnо~чених Штатах 
ве.лиRе млина.:пст БО цілком ві .:хс;ун;уло на зRдні tA nл.ян .арі. б ні nідnриємст ва. Там 

. спостерігається rтри зменmеFні зq,гального числа :млинів збільшення нількости 

зайнятих в них робітнині в і зріст вартости Ухньої n~:юд;укці ]'. Центрами ni вні ч
но-е.мерик =-.~.нського м.линарства є Сент-По .ІІь і Міннеаnоліс. В 1922 році в Сnолу

чених Штатах нарахов;увnлось ~.2ЗЗ млинів з з~.22З робітниками . В Угорщині мли
н~рство в Фо~мі великих підnриємств nочало розвиватись R mести.аес.ятих uоках 
мину.ло rо століття. УrоТ}ЩИНА. була rrPpmoю н ..., аїною !'І с!!іТі, ЯRР. стала на mлях о"

ГІlНі :'1аці ї nрс:тисло вого млинарст м. і Америка лите tтімлР. за її nnикладом. Угор

ське млина~ство МRє го~овниv. ос~~едком Вудаnеrот; nісля віqниt ноли теритоnія 

Угоnщини зн~чно зменшилась rтроти своrх nо воєнних розмі~ів, уго~ські млини від
чувають неаостачу сиnовини. 

В зовнішньои.у то ваnообо-ооті головну рол11 ві .!ІОr"Jавал~. то!Jговля nmенич
ною мукою. Роз виток тоnго влі муІtою до ві ~ни обме:rувався митними утt>удненнями/. 
Лите Англія, Бельгія ~ Голян.аія доnускали rтnивіз муии без мwra; інmі де!'"qви 

обкладали муку митом, nри тому більш високим, ніz зерно, а інколи цілном за-

6ороня.ІІи nривіз муки. Іііеля ві ~ни, в з в' .язку з харчовими утруnненн.ями в Европі, 
обмеження длІТ nривозу муки було зменmено, але в міру відродження сі Л!>СЬ!tого r 
Т"Іодарства ··. в Евроrті, а в останні~ час в зв'язну зі світово11 кризою тру.ІЖно~і ztJIJ! 

Г'ривозу муни знову зросли ще бі .льmе. В ексnоnт ·і муки ві .ао гравали ролю rtвi nер

иави - Сnолучені Штати та УrоТ}щина. В nіслявоєнні ро!tИ ,як eitcnopтep uуки ,вис

туnилn :Кn.наца , на.тоиіс't'ь Угорщин:'\. стр.!'І.тила своє довоєнне значення. Енсnорт 

пrnенично'і муни з і Сnолучених Штаті в виносив в І9І 9 році 23,5 мі л. rтодв. цент, 
в 1924 році - 14,2 міл.rтоnв.цент.; Уrоnщина. в І9І~ році вивозила ?,З міл.nодв. 
цент., в 1924 р. - 2,2 міл.лодв .цРнт.; енсnоuт пшеничної муки з Канади в 1924 
силадав 10,2 міл.nоnв.цент. 

_l!E~!!~~!!!~ Цук~ова rтnомис.ло вість є те~еноu боротьби продуFтів, що одержу
ються з двох ро.аів сиuовини: цунру, що добувається з цукрового буряку і цукру, 

що добувається з цукрової тростини. З давніших часів сnо"ивався цукор, що ви

готовл.явся з цу~рової тростини; йоrо n,ивозили до Евроnи з теплих заокеанських 
нраїн. В nерші~ чверті ХІХ стол. оуло вина~дено сtтосіб вкnобки цукру з цукро

вого буряку і з того часу в Евроnі nочала Розвиватись цук"Jова~сьн~ nромисло

вістr, збуnована на власній с _ировиіrtdй .()ав і- цунровому бу!)яц1 . Зав.аяки ууя.аовій 

nіддержці, цунрова-бурякова n~омисловість nочала іН'І'енси8НО роевиватись в n.я

ді евроРе~сьних держав і значення бурянового цунру в з~rапьні~ цукрові~ nро

дунціУ стало швидко зростати.Зріст цеf.4 nриnинився після І ·Ю2 рону, коли в Ьрю

сселі була уло~ена міжн~родня конвенція, ~гідно з nостановами яної евDоnе~сь
кі держави - про~уценти цукu;у ві~мовились оп доrтомоги нRціональній цук~овар

ські~ rт~омисловості шляхом виnлати сnеціяльних nТ}ем1~ nродуцентам за вивіз цу
кру. ~ того часу n~одукція тростинсвого цукру nочала зростати більш інтенсив

но, ніж nроц;укція бурякового цукру. Велике значення для еt>осту nро4;укції тро
с.тиновсго цуRр;у мала світова війна, яна nривела до ~анеnаду евТ}оrтейської цун

рово-бурянової rrроц;укції. В теnеріmні~ час мі• євроnейськими nродуцентRми бу
рякового цук:nу існує міжнп.роцня 4оrода, згі.ано з .яко11 кількість цукру, що uає 
rтрод;укуватись кохного poRy в окремих державах,визначається наnере4 відповідно 

.ао стRну цунрового ринну. Статистично ці взаїмові.аноmення мі• n~о~укціею цук
"!JУ З ЦуКТ)О АОГО буряку '" цук-ро ВО'і ТТ)ОСТИНИ УЯВЛЯІІТЬ ТА.КИ~ 0б1')83: 
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Світова цукров~ продукція. 
------------------------------

---------------------------------------------------------------------------~ 

р і к 

світова з т о г о 

продукція ------------------------бурякового тростин. 

---~:~~:-------~~~Е~-------~~~Е~---

процентове відношення 

цукровоr продукціr 

-----------------------
буракови~ трос~иновий 

-----------------!--!~:~~~~--~~!~~~~~~--!~~~----------~~~~~------~~~~Е----
1852/53 1463 ?.ОЗ 1260 14 ,0 86,0 

1869/?0 ~58? 846 !?40 32.? б? ,з 

18130/.:ЗІ ЗН45 1821 ~02? 4?,3 ~2 ,7 

I890/'J1 о2?? 36?2 2:j9? !).~,8 4!,2 

І ;ЮІ/02 !0880 6800 40?9 6~,5 3?,5 

І9ІІ/І2 1:)449 б80І Аб48 44,0 5'3,0 

І91З/І4 1 892З 8908 IOOIS 4?,! 52,9 

192! 122 !86!9 5158 ІЗ46І 2?,7 ?2,3 

І .J&2/23 !8829 5295 ІЗ5З4 28,! 71,9 

1923/24 20553 6008 1454~ 29,2 ?0,9 

rg24/25 23254 RІб9 1~085 35,1 64,9 

!925/26 24?9! 849? І )294 34,3 б5,? 

Терито9іяльни~ розnоділ цук~ової nромисловости відповідає розnоділу 

культур цукрової т~остини й цукуового буряку, які належать до такого ро~у си

ровини, що їх nе~е~обка мусить nереводитися в безпосере~ній близості до тих 
~ісцевосте~, пе їх продукують. Розnопіл виробництва цу~ру по ок~емих час~инах 

світу ілюструє така таблиця: 

Евро пР 

Аз:я 

Америка 

Африка 

Австралія 

!~~:!~~~~~~---~~~~Е 

серепня в 1901/ІО - 1913/14 роках 
в тисячах ме~ричних тонн. 

р а з о м 

16 

43j0 

39?5 

42? 

?89 

956? 

Евроnа /без СССР/ 

АМР.1)ИКа 

6324 

690 

Р а з о м 

СССР 143:> 

Всього 8З99 

1925/26 Т). 

9 

6498 

?9о6 

554 

126? 

1о.294 

6394 

93З 

?З~? 

1!70 
·--------849? 
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Виробництво цукру з цукромj: Т'!Jостини, якщо НІ" рах:ув&оrи незначного ВИ• 

rуооництва на півдні Евроnи, належить до nозаевроnейських галузів nrуомисловос

ти, rтри чому головна частина вироб.люваного цукру nоступає з Нового Світу . Го

ловним центром цього вирооництва є Куба, оnріч цього в Новому світі вона 9оз

винена в Портоuіко, Ьnа3илії, Арrентіні, Перу; Сnолучені Штати nісля ві~ни 
змеНtПи.ІІи сво є вирооницт во rт-ростино вого цукру, збільmивnти одночf!.сно про 11укцію 

буряко вого. В Аз Н ВР ЛИ!' У к ількі('ТЬ трос'І:ипо Fого цукру виро6.ляє Ьрітанська Ін

дія, але це~ цукор, що виробляється здебільшого rтuиміт ивним сnособом, nише в 

ду~е обUР~ені~ кількості nоступає на світо~ий ринок. Осередком nродукціІ трос

тинового цукр~ в Азії r. Ніде~ляндська Індія /Ява/ і ~іліnіни. В Австралії го
ловним о ~ередком цукрової nродукції є Гава~ські острови , де ця n~омисловість 
збудована каnіталом Сполучених Штатів. В Африці виробництво трос~иnового цук

РУ більш ~озвинене в Лівденно-Африканському Со~зі і на Маврінських остnовах. 

Виробницт_во буряко вого цукру є Б nершу чергу е вроnе~ською галуззю 

nромисловости; оnріч евроге~ських: держав вона з кінця дев'ятцеоsоrиж років ХІХ 
стол. почало ровииватись лише в з~хідні~ частині Сnолучених Штатів. Цукрова 

nромис .ло вість належала до тих, роз витку я:<их допомагала у високі tt мірі урядова 

nолітика окреми~ евролейських держав. Цукрова n~омисловість і зв'язана з її 
існуванням культура буряку сnрияла інтенсифікації сільсь~о rо гос~ад~рс~~а,зск

рема ро~витку скотарства; вон~ nостачала nродукт, який був об'єктом сnоживан
ня широких вР-рств л~двости і яки~ надавався через те до "осереднього о"одатку
вання. В наслідОК ЦИХ П~ИЧИН 1 КОрИСТУЮЧИСЬ сnеціЯЛЬНОЕ урЯДОВОЮ Піддержкою, 
цукnова nромисловість в Евроnі nоширилась значно далі тих меа, які вказувались 

д .ля неї сnриятливими rтриродними умовами nощирення культури цукровоrо буряк~. 

В Евроnі цукрова nромисловість не існує на балканському nівострові, з~ вияя~

ком Румунії, в Англії , Норвегії ~ Шва~царії. Решта евроnейських держав має цук 
рову nромисловість, rтроте ширшого розвитку вона осяг~ула ~ nівденні~ Німеччи

ні, nівнічній Фр~нції, Вбльгії, Голлн~ії, Чехословаччині, Польщі й Ук~4ї~і. 

Найбільшими nродуцентами бурякового цукру в Евроnі є Німеччина, Чехосло ваччи
на ~ Україна . Після зменшення nродукціІности n!>омис.ловости на Укра.~ні за часів 

совітської влади, nepille місце rто розмірах цукрової n~омисловости належить Ні
меччині; за нею йдуть Чехос .ло ваччина ~ Франція. 

Цукор складає один з важливих nродуктів иідживлення, nроте розміри 

сnоживання ~ого різно виявлл~тьсл в кожній державі в залежності від стуnен~ 
цобробуту населення. Максимальних розмірів сnоживання ~ого досягає в Сnолуче

них Штатах, де на одну душу в !924/25 році nриnадало річного сnоживання цукру 
54,2 клгм, найнижчим воно є в СССР - 5,5 клгм. на одну дуmу в !924/25 році . 
Від розмірів сnоживання цукру в окремих державах залежить місткість uукр6вого 
ринку nоодиноких країн. 

В мі~народньому товаросбороті цукор відогра.є дуzе значну ролю; nри річ 

ній nродукції цукру, яка досяга~ 23-25 міл . тонн, nриблизно коло nоловини спо

живається на внутрішньому ринку кuаїн, що nроцукують цукор, а друга nоловина 
йде на світовий ринок. Особливо значним є ексnорт трос:ти"НСВС·ГО цукру. Ло вар
тості обороти в світовій торговлі цукром складають коло чотирьох иідсотків з а

гальних оборотів світової торговлі. Головними ексnортерами цукру є: Куба /35-
40 міл.nодв.цент./, Г~ляндська Індія /коло !5 міл.nодв . цент./ , Чехословаччина 
Бразіаія , Перу, Філіnини, Німеччина й Польща. На~більmе аначення для nривозу 
цукру мають Сnолучені Штати /ЗО-40 міл.nодв.цент./, Ангпія /коЛо 20 міл~nодв. 
цент./, Франція й Китай . В nривозі до Сnолучених Штатів цукор по вартості сто
їть на nершому місці. 

Продукці~ апькогольних 
--иапйrё:-------------

------- Сnоживання алькогольних наnоїв має дуzе велике аЕачення 
в народньо-rосnодарському житті. Ілюстрацією цього значення можуть бути такі 

дані. Німеччина. nеред війною щороку сnоживала алькогопьних наnоїв на 2.826 мі
льйонів марок - в середньому no 4? мnр.н~ одну душу населення; ця ц~ра в три 
рави буяа більmоz, ніz видатки Німеччини на удержання врміr ~ фльоти 'і в сім 
разів більшою, ніж щорічні видатки на народні mколи. Видатки на ~лькоrольн1 
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HA.nt~ї в Англі ·.· nеред ві~ною щороку ск.11а~али 85 міл.ф.ате!)л. - 2,1 фун,на одну 
~ymy. Господа~ське значення ви~обництвn алькогольних напоїв n~оте не обмежу

ється зн~чною Аартістю тих n~одуктів, які nостачає ця nромисловість. Хоча еnо
хивання алькогольних наnоїв сприяє розвитку аль~оголізму і тим самим веде ~о 

зруйнування ~ занРТІаду nро11укці йних сил кu~їни в цілому, частново ·uоз виток 

пuомисловости, що ~остачає алького~ьні наnої, сnрияє розвитку тих гАлузів сімь

ського госnод.А.рства, які вироt,ляІJть для неї сировину. З д-oyrooro боку, алько

rо.ІІьні нnпої скрізь є об' є ктом оnода'l'кування ~ через те складають о .ано з важ
ливих ~жереп дер~~вних nuибутків. НА можча тако~ nuоминути того факту, що ос

новниf-4 ІТродукт, яки~ виробляє гуральництво-сnирту .... t4де не лише на виготовлення 

наnоїв для Оезnосере~нього сnоживання, але також вживається для технічних, лі
карських і госnоuарських цілей- виробка ліків, етерів, nарфюмерії, для освіт

лення, о грі вання тощо. В НімР.ччині, наnnикла.д, частин~=~. сnИТ>ту, яка ~де на тех

нічні та госnодарські цілі, доходить до nоловини його з~га.льної nродукції. 
Альгокальні наnої сnоживаються в різних формах і nоширення еnохивання 

того чи і~ого роду альаогольних наnоїв становить базу для розвитку тої чи ін
шої галузі ціє1 nuомисловости. Розрізняють три основні роди алькогольчих наnо

їв: міцні наnої, пиво і виног~адне вино. Відnовідно до цього існу~ть окремі 

виробництва: ви~оuництво сnи~ту) вирооництво nива й виробниц~во аиногра.дноrо 

вина. Ці виробництва відрізняІJться не ті.rrьки родом в~роблюваних nuоцуктів. 

але й ро~ом nере~обл~ваної сировини. 

Окремі країни відnізняються не тільки розмірами иі~ьRости щорічно сnо
живаних алького.пьних напоrв. але • nодом їх. В південно-евроnе~ських к~аrнах 

nереважаr. сnо•ивання вина, в півчічно-Р.ВроТІеІсьУ-их біль~у ~ол~ ві~ог~а~ть міц

ні альиогольні н~пої. В Німечяині й Англії н~~більш nоши9ена Форма сnоживання 

алькоголж є пиво. Розміри сnоживRння алькоголю, коли взяти на. увага чистий аль
коголь. який міститься в окремих родах алькогольних наnоїв, по окuеких краї

нах дуже значно між собою різняться. На nочатку ХХ сто.ІІ. каксимальни,,: воно бу

ло у ФранціУ, де доходило до 22,42 літ.річно нn одну душу~ мінімальним у Нор
вегі і, де воно складало до 2 .~.) літра Н:'1 одну душу. За:rало.и можна сказати, що 

в країнах багr. тmих сnожи!Іання алькоголю було вище ~ що воно мало тен.аенцію .до 

збільшення. На розмірах сnожива~ня ~лькоголю nісля війни відбились законо.дав

чі заборони й обмеження t\ого вживання, які мали місце в цілому ря.ді країн, з 
~уrого боку) загальне зубожіння Ев~оnи так само nривело до зменшення спожи

вання алькоrолю. 

В наmому .аальmому викладі ми будемо знайомитись зі станом nромислово
сти no вирооу алького.льних н1.'!.nоїв відnовідно до трьох головних її r1.'!.лузі в. 

~~~!!~!!~ 
=~~Е!~~ Матеріялом .аля виробу сnірту є збіж~я, картоnля, частинно меляса. 
Потрібуючи для виробництва готового nродукту значну кількість сировини /для 
виробництва одного гектолітра чистого спирту потрібно тонну збіжжя або 2~5 

тонни кар'rоnлі/. гуральництво сnриялс:r nоширенню ві.аnовідних сільсько-госnод&!>
ських ку.льтур. Цим nояснюР.ться то~ факт. що для розвитку спиртової nромислово

сти в ряді дерхав уряди ста~али на шлях їУ nротеrування. ![о війни виробництво 
СПИРту безnеnеривно зростало~ ~редукція t\ого в Ев~оnі, Америці~ Австралії 

nepe!l віf'fноІІ досягала до 25 мі .~.rР.кто .літрів. Чис.ІІо робітників, за~~-rятих на 
nі.аnриємствах ~о виробу сnирту в "Європі ~ АІ.Іе!)иці перед ві~JJою обчислюва.лось 

в 200-250 ~ис. осіо. На~більm8 кількість спирту тоді вироблялось у меzах ко

лишньої Росі~ськоr іипері1, за неІJ майже на о~но~ рівні стояла Німеччина~ 

Сполучені Штати. Далі йшли Франція, Англія, Угоршин~. Після ві~ии відносини 
в гуральництві різко З J'(інились. Наt4більши~ ТІродуцент СІТИ:ОТУ - Росія - ВИІТапа 
а світового обоuоту. В Сполучених Шт8тах, в зв'язку 8 забороною сnоzив~ння a.nь
кoro.n~. виробництво сnирту зменmи~ося в nорівнянні 8 nередвоєнним більше ніж 

на nоповииу. Ряд обмеаень і а~бо~он сnоживання алькоrолю,nереведених в окре

мих европР.йСЬКdХ дР.ржавах,аначно скоротив місткість ринку спиртових n~одуктів. 
Всі ці причини ~ривели до значного зменmення розміuів виробництва сnи,ту, яке 

не .досягво t;t nоловини ~ого довоєнних ~озмірів. Голо~ну рол~ сере.а n9одуцентів 
сnирту нині ві~ог~ають Німеччина, Франція й Англія; доси · ь видатне значення 



належить також Чехослов~ччині ~Польщі . Обме•ення місткости сnиртового ~инку 
викликає дуже велику акцію з~інтересованих краrн у наnрямі збільшення вжива~ 

ня сnи!)ту для госnодарських і технічних ціле~ . 
Товаnооборот сnиртом нR зовнішньоиу ринку з~'язується тим високим ми

том, яке встановлено 4ЛЯ стrирту в окремих ев:оопеtАських nеuжавах. Через те го
ло в ним :оинко 1 .. для збуту сnирту є по з ае вропе~ські країни. Головним ексnОТ)Те'І)ом 

сnирту . r. Англія, яка ~ого скеровує в колонії й частинно HR ев~оrте~ськи~ 
континент. 

~~Е~~~~~!~~ 
nива. 

. виробництво nива перебуває в такому самому стані, як і виробництво 

сrти~ту . Зріст цієї галузі nромисловости приnинився nісля війни. Передвоєнна 

світоsа n!)оnукція nива обчислюва.лась в 28::>· міл . гектолітрів, НJІ. об'єм в ІО ?">а
зів більше, ніж n~оnукція сnиrуту. Як головні nродуценти пив~:вистуnали Німеч
чина, Англія й Сnолуче~і Штати . Повоєн~а nродукція в зв'язку з випадом з чис
ла rт~оnуцентів Сnолучених ШтRтів далеко не досягає своїх повоєнних роаміuів. 
Як найбільші nродуценти пива нині виступають Німеччина, Англія ~ Чехословач

чина . На зовнішньому ринку , як експортери nива,вистуrт~ють Німеччина, Анг .лія, 

Чехословаччина й Голяндія, nри чому пиво ске!>овується частинно в евроnейські 

держави, а головним чином в колонії. Вивіз наtАбільшого ексnортер~ nива, Німеч

чини, в ! 924 році виносив 9ІІІО тонн і йщов головним чином в Ьрітанську та Го

лянІ!ську Індії й в Ьрі.танську ЗRхідню Аф:оику. Ексnорт nиlla ,так cauo як ексnорт 
сnирту, виявляє тендеяцію до зменшення. 

~~Е~~~~!~~ 
вииог'І)адного вина . , 
- - ----- ------- - - - - Розвиток цієї nродукції є територіяльно ав язани~ з тими 
районами, де можлива культура. вичогуаду . В Евроnі райони nоmи~ення культури 
виногuаду обuежуються 47°-500 широти; в Північній Америці ця we•a nроходить 
в окремих районах між З70- 420 широти. Таким чином виробництво вина обмежуєть
ся ра~онами, які за~иають більш nолудневе положення. Вино ~иробляється в nід• 
nриємствах двох типів: в дрібних nідприємствах куст~рного характеру, які ко

uистуються nримитивпою технікою і широко вживають ручну n~ацю,~ у великих nід
nриємствах з більш лосконалою технікою, з nристосовуванням маmин. Хоч в остан

ні десятиліття в ви~оuництві вина в~ликі nідnриємства набувають більшоrо зна

чення, та все таки дрібна виробницт~о в nродукції вина відоr~Р..є більшу ролю 1 

ніж в rт~одукції сnирту та nива. 

Головними продуцентаии вина є країни nівденної і nочасти сеТ)елньої 

Евроnи, nередовсіи Фр~нціЛj, Італія~ Есnанія; меншуролю ві~оrрають Австрія, 

Німеччина, Чехословаччина, Румунія,Уrо~щина . Волгарія 1 ЮгослRвія, Греція, 
Португ~.лія й Укра)'на . Світова rп>одукція вина рік од року зазнАє знАочних хитань 

в залежності від уро•аю виног~Rду. Середня річна r.родукція в оста~ні ро~и. як 
і nеред війною, обраховується в !40-ІбО міл.гектолітрів . Франція nостачає nри

близно коло 40% світової nродукції вина, НА. Італію приnаnає коло 25-ЗО%, на 
Есnанію коло І5%. 

Світо ва про.ІХукція вина иає тендеицію no збільmення; с'І'о''ть це в з в' яз
ку з тим , що культура ~инограду, а ра3ом з тим виробництво вина nочинає nоши

рюватись в цілому ряді rтозаевропейських країн . З цих Кр8ЇН н~ ПР.рmому місці 

сто'іть Ал•ір, де І"родукція вина в роках І 905-!4 дохоnила no 8 мі л. rек'І'олітрів, 
а в ! 925 році вже виносила І~ міл . гектолітрів. Опріч Ал•іру виробництво вина 
починає н13-бирати значення також в Т~·ніс1 1 Р Пі вденно-Аф">иканському СоІІзі, в 

деяких pattoнax Австралії,. в Арrентіні ,ЧіJІS. й Північній Америці . Цей зріст nро
дукції вина. nо~А.еароnейських країн викликав в виробництві вина nівnенних ев

роnеf'Аських країн nоважну кризу; розвиток місцевого виробництва в ряnі nозаев
роnе~ських країн обмежує можилвости збуту аля крпїн nівnент~ої Fв~оnи. 

Навеnені дані ма11~ь на увRзі виробництво nрироднього виноградноrо ви

на. Але мо~ливо ні в о~~і~ гА.лузі виро~ництва не nоширене ~альщування п~одук

ту тRк широко, як вл~сне в виробництві винR. до вина час'І'о nопають різні до
мішки; інколи до слабих яин, щоб з~хо»ати 1х оп ско~оrо nсування, nоnа»ть сnи 
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Встановити ме~і для дозволених цомішок дуже ва~ко. ~уст~іча~ться вина, які 

~дуть на продаж піц назвою виногра~них вин, які винограцнего вина в собі ціл

ком не ма~ть. Існує дум~а, що фальшованих вин щоро•у nоступає на nродва в та

кі~ самі~ кількості , як і ~ічна nродукція при~оаного виноградного вина. 
Для південних евrуоnе~ських країн - Франції , Італії ~Есnанії - вино 

складає nова~ни~ nредмет вивозу. Так Франція в І92~ році вивезла вин на о86,З 

wіл.франків. Привіз вин розnолілени~ між цілим рядом кnаїн, яи евроnе~ських, 

так і nозаевроnейських . 

Тzт~нова 

nnомисловість. 
- ·------------ Uереробка т~т~ну поділяtться на сільсько-госnодарську ~ ~ро-
мислову. Сільсько-госnодарська nереробка герево~иться в тих сільсько-госnодар

ських підnриємствах, які за~маю~ься ~ультуро~ тют~ну, промислова - в егецінль

них nідnриємс~вах тюТLНОБої nромисловос~и. Сільсько-госnодарська nере~обка т~
т~ну зБодиться до «ого сортування , зав'ял~Бання ~ сушення. Промислова ле~ероб
ка має на увазі оцержання з тютюну nевних тютюноних виробів: т~тюну для курін

ня, нюхання, цигарі цигарок. Техніка·тютюнової nромисловости різниться в за
лежності ві д роду тют~нових виробів, які nостачають окреиі nідnриємства: в то~ 

час,як увиро бництві цигар панує головним чином ручна nраця, виробництво цига

рок nерево~итьсл в великих nідn~иємствах з широким вzиванняw кsmив . 

Для тютюнової nромисловости є характе~и~тични~ то~ факт~ що сnоживан

ня тюТLНУ інтенсивно зростає; через те тютюнова nnомисповість має до своєї 
розпор~димости все зростаючий ринок . В тютюнові~ промисловості цілого світу 

зайнято ко .по оОО-700 тисяч робітників . На nершому місці no числу зайнятих ро
бітників сто] ~ ь німецька тю~юнова пuомисловість. В І92З році в Німеччині було 
ІЗ948 nід~риємств тютюнової п~окисловости, в тому числі 22 підnриємства, які 
мали білDш, ніж 500 робітників . Німецька тютюнова промис.повість за~м~ється го

ловним чином обробкою тютюну, який nривозиться зза кордону . На др~гоиу місці 

no числу робітників стоїть тютюнова громисловість еголучених Штатів ; в І923 

році ~ам було 3672 nіпnриємс~ва з І4о.ЗЗ? робітниками. Американська тютюнова 
nромисловість базgється на обробці місцевого тютюну . ro ~исакій якості тютr

нових виробів ~иділяються тют~нові вироби острова Куби . Гаванські цигари, що 

є сnеціяльністю кубанської тютюново~ n,омисловости, виготовляються там у ма
лих nідnриє~ствах, так званих табаиеріях, які використовують виключно ручну 

nрацж, переповсім працю муринів . !ля тютюнової nромисловости є характеристич

ним, що в багатьох державах для nе~е nобки тю~юну і тоuговлі ним існує держав
на монополія, nри як і~ ціла переробка тютюну зосереджується в невеликому чис

лі деn~авних підnриємств. До таких деD•ав, між інтим належать : Франція , Іта

лія, Яnонія, Австрія, Чехословаччина, Польща. Оnодаткування тютюну , особ.пиво 
в Формі моноnолії, веде до обмежень і утруднень щодо розвитку культу~и тютюну, 

а разом з тим тю~rнової nромисловости; ці обмежеuня і утруднення неминуча ви
никажть в зв'язку з необхідністю для держави nроввпити догляд, щоб тют~н не 
уникав оnодаткува~ня nри безnосередньому nродажу з плянтаці~ . 

Місткість тютюновго ринку окремих країн дуzе різна в зв'язку з різним 
nоширенням вживання тют~ну. В nередвоєнни~ час розміри споzизання в ок~емих 
країнах вагались дуже значно : в Голяндії на І душу людности епохивалось річно 
3,30 клгр . ,в Німеччині - І , 65 кгn . ,в Сnолучених rетатах - І , З9 кг~. ,у Франції

І,І6 кгр. ,в Англії і Ірляндіr - 0,?8 кгр . ,в Паnтугалії - о.4о кrр. Сnціяльно 
щодо обробленого тютюну ~ тютюнових виробів, те міжнародні обсро~и ними були 
nyae зв 'яеані митними обмеженнями , які бу.пи дуже апачними в зв' язку 8 тим, що 
тютюн скрізь є об'єктом оподаткування. Через те головні обороти в міzн~родні~ 
торговлі тютюном nриnад~ли на обороти тютюном- сирівцем . Гоповноr країною ви
возу тютюну є Сnолучені Штати, які вивозять річно коло 2- 2,5 міл.nодв . цент.; 

на значному віддалвині від Сполучених Штатів, як країни експорту тютюну ~дуть : 

Го~янпс~ка Ін · ~ я, Врітанська Індія, Філіпіни, К~ба, Мехіко•, Бразілія, Мала 
Aais і ба.лканські держави. Головними державами nривозу т~тюну є Анr .пія ~ Ні

меччина. Uбороти тютю Ром ло свої~ вартості с !• ладRють коло одного відсо~ку 8 а

rальних оборотів міжнародньої тоuговлі . 
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Заnит~ння /до 20- ї лекції/; --------- ------------------
І • Які Кт;>а ;·'Ни Ві .1tnі3НЯ:ЮТЬСЯ "ОО З БИТКОМ n'"~ОМИСЛО ВОГО м.ІJИНА.'Т)С"!'Ва? 

2 . Яка різниця існуЕ · в сnоживАнні альиогольних нRnorв ~ окремих 
к."аj"нах'l 

З. Які характериртичні риси мя.є розвиток виробництва вина в nовоєн
ні часи ? 

4. Які країни мають ня.ttmи"Ome "1)03 BИHf.'RY Т:ЮТl!ІНО ву л."омис.ло вість ? 

Л е к ц і я д в а д ц я т ь n е р m а. -------------------------------------------
Х.ЕМІЧНА ПРОМИСЛОВІ C'PJ,. 

гальне nоняття. 
--------------- Одною з :~tарактеристичних рис господарського розвитку остан-
ніх десятиліть є зріст ~олі та значення хемічно1 ~~омисловости. Потреби сучас
ної техніки вимя.гають в окремих виробництвах вико~истання тих або інmих хеміч
них nродуктів; інтенсифікація сільського госnодя.рства веде до зросту вживання 

mтучних угноєнь, які постя.чає хемічна nромислові~ть; 3 часів великої ві~ни 
вироби хемічної nромисловости - отру~ні гази - набули великого значення в ві~

ськовій справі; збільmується так само значення окремих продуктів хемічної n9о
мисловости в щоденному споживанні широких мас. Всі ці nричини ведуть до дуже 

інтенсивного розвитку хемічно) nромисловости в окремих країнах. Проте в nро

мисловій статистиці окремих дер~ав ~досі нема усталеного nогляду на те, які 

саме галузі nромисловости слід об'єднувати nід назвою хемічної промисловости 
і виділення підnриємств хемічної nромисловости в різних державах nереводить
ся ня. підстав : різномані~них Рри~ипів . В Німеччині в nоняття хемічної nроми

словости RF.лючаються Tf'tKi rr!)омис.ІІові галузі: І/ основна хемічна nромисловість, 
лід якоІІ• розуміють виробництво мінеральних кислот і хемічних соJІей; 2/ ви
готовлення хемічних, фармацевтичних і Фотографічних nрепаратів; З/ аnтеки; 
4/ виріб фарб; б/ виріб вибухових і залальних матеріялів; 6/ об~обиа. відпа
дів /Abfunrstoffen j . Фра.ицузьКR статистика долучає окрім того, до хемічно1 
nромисловости вирооництва. nарфумів, мила ~ свічок, виріб то~щ1J,~бробку наФ

ти і ·з добування с ві тильного газу. Американська отатистика в останні~ чао в 
хемічну nромисловість почала включати також ви~обництво а.лькоrольних наnоїв, 

деотипяцію нафти і виробництво коксу . Пр~ ці~ відсутності усталености nонят

'І'Я хе.мі чно ї nромисловости в міжнародньому маmтабі .ztати огляд "'>О& витку ціло'l 

хемічної nромисловости в світовому маmта.бі є неможливим; цей огляд моzна. зро
бити лише для окремих ва~ніmих її nродуктів. Вище ми лідкреслили ін'І'енсивии~ 

зріст хемічної nромисловости. Ілюструємо ~ого кількома цифрами. ~хі ма.Л»»ТЬ 
розвиток цієї галузі нароанього госnодарства в окремих дерzа.ва.х. В Німеччи-
ні в І9ІЗ році було nідприємств хемічної nромисловости. які nідлягали догля

ду nромислово] інспекції - 2 9ІІ з І80.~б8 робітниками; в 1924 році число та
ких Підприємств складало 3.З98 з 223.038 робітниками. В Сnолучених Штатах 
Північно'! Америки з І9І4 ло І92З рік число nідnриємств хемічної nромисловос
ти зменшилось з 12.374 nідnриємств до 8 . 8ЗО; натомість число зайнятих робіт

ників на протязі цьоrо часу значно зросло, з 299.So9 душ до З84.479. Такий 
сами~ інтенсивни~ зріст виявила хемічна nромисловість Англії ~ Ф~анції. 

робницт !ІО о 1~:ремих 

іёuІЧних-nроіуктІв. . 1 . 
------------------- ~~E~~~~~!~~-~~~~~!!~~~!-L~~E~!~~!L_~~~~~!~~ З окремих хе-
мічних продуктів на.йбіл~mе з начення має сульфа.това кислота . rr аначення таке 
велике,що на основі еложивання сульфатсвої кислоти в тій чи іншій країні можна 
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зробити виснов9к про розвиток в ні~ хеиічної nромисловости !заrалі~ С;,льф6'І'ОІ~ 
кислот~ uає виключно широке_ пристосування в. сучасні~ техніці; вона ваиваєтsся 

nри дестиляці 1: нафти, nри виробющт ві суnерфосфату, главбера вої солі, хлору, 

нітроrлі т:ерину, nіроксилі ну, б~гатьох інших кислот і т. д. 
Передвоєнна nродукція сульфатсвої кис.лоти силадала коло 9 міл.тоин;n~и 

цьому вон;з. розnоділялась r. \') окремих го .ло вних n~одуцентах так: Німеччина ви

робляла к~ло 1.700.000 тони, Англія - коло !.500.000 тонн, Франція - коло 
!.250.000 тонн, Італія - коло 600 . 000 тонн і СІУолучені Штати ІТівнічної Аме

рики - коло 900.000 тонн. 
Після ві~ни ~і~носини значно змінились . В евроnе~ських кnаїнах,змен

mила.сь nродукція сі~чаної кисмоти в Англії та Німеччині; виросл~ н;з.томість 
n."одукці .r. сі 'ОЧано;: кислоти у Франції ~ Італії; HJ\ neprтrP місце, як rtродуцент 

сірчаної кислоти висунулись Сrtолучені Штати. Статистичні nані про розміри nо

воtнної nt>ол:укці1 сірчана;· кислоти дуже неnовні; але вони nозво.ІІЯІІТЬ в коz
ному ра.зі . з9обити висновок , що nродукція сірчаної кислоти в nо~івнянні з до
воєнними часами зросла . 

Виuобництво хемічних угноєнь. Хемічні угноєння роз~ізняються no сво
~ому хемІЧному-ёкЛаді-на-і~ноЄнйЯ~-Які основним своїм складовим чинником ма
ють фосфор, калі~, азот і сірку. Гродукція їх є почасти результатом самості~

ноrо виробничого nроцесу, nочасти н~слідком nе~еробки решток, що лиmа11ться 
nри обробці гірничих rtродуктів. 

Серед Фосфо~уватих хемічних угноєнь відог~ають го~овну ролю nриродні 

фосФорити, суnерфосфати і томасівка / Тhoшasmehl /, яку одержу11ть шляхом 
роздроблення шлаків, які лишаються nісля nлавлення фосфорувато1 заліз ної ру

пи. Природні rt>осфорити nостачають головним чином nівнічна Африка tt Північно
Американські Сnолучені Штати; nівнічна Африка вивозить майже ціпу сво11 nро
дукцію, Сnолучені Штати до 20%. Сnоживачами фосфоритних угноєнь є евроnейсь-· 
Ri країни інтенсивного сільського госnодарства, nерецавсім Франція. Ло ві~

ни багато фосфоритних угноєнь nривозила Німеччина , Рле nісля ві~ни nривіз її 
значно зме ншився з 928 тис . тонн в І9І~ році до 2?! тис . тонн в !924 ~оці. Го

ловним nродуцентами суnерФосфату є Сnолучені Штати Німеччина tt Франція,nри 
чому Німеччин~ свою в~одукцію після війни значно зменшила; се~Рд інших nро

дуцентів суnерфосфату спід згадати Бельгіх, ГоляндіІІ, Англію, Есnаиія й Яnо

ИіJІ, В ПJотилежність до nр1~одних фосфоритів,суnерфосФат сnоживає~ься в біль

шій свої~ частині в країнах виробництва ~ на світови~ ринок виходить в обме
жених розмірах . Більшу вивозну торговл11 суnе~ФосФатом nровадить лише Бельгія 
й nочасти Голяндія. Томасівка виробляється nереважно n країнах розвиненої ме
талюt>tії, nри том~ в rtepmy чергу , в тих, які nереробляють залізну руду зі 

значноr домішкою фосфору; до головних її n~одуцентів належать Німеччина,Фран

ція, Англія, Бельгія й Люксенбурt; на зовнішні~ ринок це~ nродукт nостуnає 

в бі.~tьші ~ кількості лише з Ье :11ьгі ї; і нmі nродуценти сnоживали цей nродукт в 
nереваzаючій частині для rtотреб власного сільського госnодарства. 

Головним nродуцентом калійних хемічних угноєнь є Німеччина; nісля 

війни вона, в зв'язку з одхdдом до Франції Ельзаса , своє виробництво калі~
иих угноєнь зменшила tl теnер певну рол11 в цьому виробництві, окрім Німеччи

ни, ві'Іограє таІtож і Франція . ТТереважна частина німецької nродукції калійних 

уrноєнь nостуnала HJ\ світови~ ринок , nри чому головним ринком збуту для Ні

меччини були Сnолучені Штати . 

З угноєнь, що містять азот, виділяються селітраві ~ амоніячні солі. 
Селітрові угноєння nостачає ма~же викл~чно Чілі і в незначні~ кількості Нор
вегія . Пе~еважну частину своє1 nродукції селітри Чілі вивозить до Сnолучених 

Ш~атів; в Евроnі ду~е багато до ві~ни при8озипа чіпі~ської селітри Яімеччи
на ;. теnер цей імnорт nриnинився майже ці пк ом, і го.ло nними сnоживачами чілі~

ської селітри в Евроnі є Франція, Англія, Бельгія ~ Голяндія. Продукція амо
ніячних штучних угноєнь зосе!Jе дvується го 'ІО в~им чином в Яімеччині, Ангпі ї 'й 
Сnолучених Штатах. Німеччина ~ Сnолучені Штати з своr.ї nродукції вивозять 
пише незначну частину; нвтомість англіt4ська rtродукція головним чином розра

хована на вивіз, яки~ скероБується передовсім в голяндську Індію ~ Японі~ і 
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в незначній мірі в ~вроnейсь~<их країнах:. 
Можемо з наведених вищР дnних констатувати, що хемічні угноєння є 

об'єктом жвавого ... іжнароднього обороту, nри чому країни, що виробляють nев
ні роди х.емічних угноєнь, вивозять їх, імnортуючи замість них інmі рО.lЖИ цих 
угноєнь. Пояснюється це тим, що можливість nристосовання коаного окремого 

роду хемічних угноєнь визн~чається властивостями rрунту. Через те, наnрикла~, 
Німеччин~ nотребувал~ для своїх rрунтів чілі~ської селітри і не могла її за

стуnити ка.лійними угноєннями, які вона :вивозила . 
Перед ві~ною nродукція хемічних угноєнь інтенсивно зростала; за ча

сів війни зріст цей різко nриnинився; nісля війни, в міру ' відбудови 1 зросту 
сільськог<' ге- .~nод~ рст ва в Ев'!_)оnі, n:!_)одукція хемі чних угноєнь виявляє тенден

ції до збільшення. 

Виробництво фарб . В сучасній техніці вживаються фарби двох ро~ів: 
мінер~льнІ-фа;аи-r-орГанІчні фарби - nрироnні й mтучні. в останній час дуже 
велинqго господа~ського значення набули штучні о~ганічні фарби , які нині ~о

чали загА.льно вживатись для офаuблювання матеuіf-' і які стали че-рез .те необ

хідними в текс~ильні« п~омислов~сті. Головнин·м~теріял для виготовлення штуч
них фарб є кам'яновугільна смола, яка .лиmА.ється ,як nо6ічни~ nродукт nри ви

робництві коксу та газу. ~очаток nройукції цих фарб сягає до nоловини мину

лого століття. З nостуnом хемії вдалось осягнути можливости здобувати штуч

но фарби всяких тоні в і відтінків. Hattбi .льшим тріумфом хемії було винайдення 

сnособу вигото влення . штучного індіrо, яке no своїй чистоті~ витривалости 
nеревищувало nриродне; штучне індіrо nочало витісняти nр~однє з Індії, яка 

nостачалА. його н~ nnотязі довгого n~piony для цілого· світу. Виготовлення 
штучни~ фарб теnер складає одну з розвинених галузе~ хемічної nромисловости, 

яка виробллє до І5 тисяч родів різноманітних nродуктів. Розвиток цієї галузі 
nромисловости базувався головним чином на успіхах і досягненнях німецької на

уки. Через те ця га.лузь набула особливого розвитку в Німеччині. Перед війноJІ 

світова nродукція штучних фарб обчислювалася в ІІО.ООО метр.тонн, 8 якої 95 
тис.тонн nриnадало на Німеччину. Оnріч Німеччини незначна nродукція штучних 

фарб була ще в Швайцарії й Англії. ~ своєї nродукції штучних фарб Німеччина 
сnоzиваля. коло І5.000 тонн, !'1 решту вивозила. Серед сnоживачів німецьких 

штучних фарб бупи всі визначніmі держави світу, nри чому nерше u1сце серед 

них займали Сnолучені Штати. В наслідок цього ціпа світова текстильна nроми

словість стояла в залежності від хемічної nромисловости Німеччини. 

З часі в війни ситуація :9·ізко змінилася. П:9одукція щтучних фарб nоча
ла розвиватися в цілому ряді країн і теnер німецька nродукція штучних фарб, 

хоч і перевищує nроцукціІЗ інших країн, але не займає того uоноnо.пьного ста
новища, яке вона мала до війни. Продукція Сnолучених Штатів, Англії ~ Швай

цаnії JiP. тільRи задовольняє їх власні nотреби в штучних Фа.рбах, але дає знач
ні рештки ~ля ексnорту . ~родукція Франції ~ Італії ма~хе цілком покриває nо
треби цих країн. З ~оявою нових конкуnентів німецький експорт штучних ~а~б 
уnав в nовоєнні роки до четвертини довоєнного. Лк nоваани~ експортеn штучних 

фарб nоруч з Німеччиною теnер вистуnають Сnолуч~ні Штати , які вивозять коло 
третини своєї nродукції. Так само вивозять штучні ~арби Англія й Швайцарія. 

Ми nодали дані лише пnо головні хемічні виробництва, але ними не об

межується хемічна nромисловість. В зв'язку 8 розвитком ~ауии ~техніки виии
каJІТЬ тут все нові ~ нові вироьництва, зростає в наслідок удосконалень ана

чення вже існуючих галузів. Цим і пояснюється та все зростаJІча роля, яку зай
має хемічна nромисловість у сучасному госnодарському sитті і та увага, яку 

уділюJІТЬ її розвитку як госnодраські, так 1 nолітичні кола Західньої Европи 
й Північної Америки. 

ЕЛЕКТРVlЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 

Загальне nоняття. 
----------------- Електрика в гослопарському zитті nочин~є знаходити nристо-

сування в другій четвертині минулого століття. З кінця тридцятих і nочатку 

сорокових років ХІХ стол . електрика починає використовуватись для улаштову-
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вання телеграфу, з сіми~есятих років для улаштовування телефонів, електрич

ного освітлення ~ трансnорту; з тих самих часів датуються сn~оби пристосо

зування електричної енерrії в nуомисловості і,трохи nізніше, в сільському rос

nодаuстві. 

Коли ка~еться про в~ивання електричної енерrії, то треба мати на ува

зі, що тут маеться до діла не з основним лжерепом енерrії, але з її спеціяль
ноr формою, в яку nеретворюється ті джерела захованої енерrії, що їх містять 

nuиродні запаси енерrії. Електрика не є жадною новою моторовою силою, яку 

можна поставити поруч з ~о~ою, парою тощо. Вона є лиmе новою формою вже іс

нvючої ене~rії, яка в н~слідок своїх сnецілльних влас•ивостей набрала в су
часному госnодарському житті важливого значення. Інші форми енерrії, які ви

користовуються в госnодарстві, тісно зв'язані з місцем знаходжевил тих дже

рел, які використовуються длR її о~ержання: енерrія, яку пост~чає nарова ма
шина, може бути використана лиmР. там, дР. вона здобувається. І~евnе стоїть 

сnрава з еле~тричною енерrією. Вона бе3 більших труднощів може nередаватись 

на далекі віддалення. Ще nеред світовою ві~но~ електричну енерrію nередавали 

на від4алення до 400 клм . ; таким чином електрична станція могла · б обслугову

вати район в ~ОО тис.кв. клм. - nлorny ,яка nере вишує своїми розмірами сучасну 
Німеччину. Лерез те ~ри використанні електричної енерrії виникає мо~лив1сть 

вільнішого вибору місць осідку П!)ОМ~tело вих r i цприємст в. З другого бо~tу, мои

пивість nерР-давання електрично\' енерrі ї ст вор:ює nідстави для використання та
ких nриродних джерел енерrії, які раніше не використовув~лися з огляду на 

своє незручне nолоае чня; з'явилась спроможність ширmоrо Аикористання енерrії 
nадаючої води, енерrії Уалоцінних родів nаливА, які no свої~ низькі~ варто
сти н~ могли витримати перевезення Н'\ дальші ІІіддалення. З огляду на ці вла
стивості електрично ї енерrії вона є фактором, яки~ веде до nерерозnоділу й 

ново ге укладу вит ворчих сил, як в о1:ремих галузях nромисловости, так 1 в ці

.пому господАрському житті окремих країн і ра~онів. Ширmий розвиток електуо
фікації є сnравою йстанніх десятиліть; ті можливості трансформації госnодар

ського життя, які створюються нею, використані лише в обмежених розміраж. 

о!~~!~~-~~~~!Е~~~~! 
~~~~~~~~~~~!~~ Розвиток електрофікації в окремих країнах може бути 3Х&-
ра.ктеризо ваний даними про сnоаиваню~ електрично;: енерrі ї в І 923 у. Вони такі: 

Ніwеччина j.бОО мі л. ніловаті в - коло 4,0 міл.иін.сил. 
Велика Ьританія 6.400 " " •• ~,о " '' " 
Франція 5.4ІО 11 " " ~,5 •• " " 
Італія 3.400 " 11 •• І,5 " " 11 

Шваttцарія 2.700 lt 11 11 І,2 
Швеція !::> .!44 " •• " І,О " " 11 

Норвегія І.ЗЗІ 11 " 11 О,б 11 11 " 
Сnолучені Штати 49. 002 tl 11 11 22,5 " •• " 
Кя.нада ь.ооо " lt " 2,2 
Яnонія б. ges 11 11 11 З,2 " ., 11 

Електrуична енерrія набра11а бі:льшого госпо .~арського значення в Швеції, 
Норвегії й Швайцарі ї, а серед значнітrтих .ttеря:ав - в Іта.ІІі ї. Значення електрич
ної енерrії дуже Інтенсивн~ зростає в Сnолучених mтатRх. 

Коли nо~івняти дані npo розвиток електрофікації в Сnолучених Штатах, 

одераимо такий образ: в !909 році на електричну енерrію в відсотках до цілої 

eFepriї використаної в nРомисловості nриnадало 2 ~ ,6%, а І9І4 р. - 39,?%, в 
1919 ~· - 55,4%, в !923 р . - б?,І%. Число елеитричних централе~ в Сnолучених 
Ш'атах зросло з 4.7І4 з загальною потужністю в 4.098 тисяч НР в !90? році до 
6.365 а загальною nотужністю в 20.296 тисяч НР в І922 році. Сполучені Штати 
~ають nриклад країни з mвидиим розвитком електрофікації n~и багатстві ріаки
ми "риропними цжерелами енерrії: кам'яним вуглем, нафто~ й воцною енерrівю. 
Норвегія є nрикладом розвитку електрифікації в країні бідній nриродними дже-
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релами енерrії, опріч енерrії води. На алеи~ричиу еиер~» еереа ааrа~ьиоr nо

туzности існу~чих моторів в країні припадало а І9ІІ році - 26,4t, 1 І92З р. 

- 65,2%. З фактично спожи~ої в І92З році eнeprir, яка обчислжаалаея в !.786,5 
тисяч НР на електричну eнeprir приnадало І.56І,І ~исяч НР- 87 14~ всієї спо
житої енерrі ї. 

Важл1r . им моментом в розви'І'ку електрифікації є орrаиіаація виробниц
тва електричної енсрrії. Електрична енерrія постачається 41ома родами nідnри

ємств; існу~ть електричні станції загального користування, які обслугову~ть 
як nот~еби nриватних установ, так і такі гр~мадські підприемства, як трамваї, 

водоводи, освітлення тощо; поруч з ними є електричні станцtr nристосовані для 
потреб окремих підприємств. Існування в окремих підприємс~ваz своїх власних 

станці~ веде до роздріблення виробництва енерrії і часто прив~дить до її здо

рожання.ТепденціЄ~ розвитку електрифікації є зріст ролі електричних станцій 

загального користування і збільшення їх розмірів. Зосередження здобування 
енерrії на великих райо нних станціях веде як до зросту споживання електрич

ної енерrії , так і до її здешевлення. Централізація зд~бування енерrії в різ

них країнах досягла різного gту~еню. Стоїть ця централізація в зв'язиу •з ти
ми джерелами при~одної енерrії, які використову~ться для здобування електри

ки. На~більm nе~еведено централізаці~ в тих країнах, де для здобування елек

тnики використову~ть сили води. Найбільш отже централізації осягнено в Нор

вегії, де потужність електричних станці~ загального користування в чотири 

рази вище потужности власних станцій промислових підnриємс~в; в Сполучених 
Штатах і Канаді потужність станцій загального ко~истування перевищує потуж

ність стаиmі~ власних станцій п~омислових підnриємс~в в nівтора рази. 
Ми зазначили вище й наведені нами даlІі ст верджу~ть це, що nроцес е

лектрифікації ще стоїть на пояатковій стадії сво~ого розви~ку. Отzе ті мож
.ливі зміни, які він внесе в світове господА-рське zиття ще ner>eд нами. 

ДРІЬНА І РЕJvіІСНИЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ 

РОЛЯ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. 

В nоnере~иьому викладі ми nереглянули головні галузі промисловости, 

вироби ~их в більші" або меншій частині своєї продукції постуnахть на сві
тови~ ринок, галузі nромисловости, в яких сами« розвиток виробництва тісно 

зв'язА-ний з умовами розвитку світової економічної коньюнктури. Це є nередо

всім ті галузі nромисловости, в яких більше значення відограють аеликі під

nриємства. Ці підnриємства, які виробля~ть свої nродукти в великій кількості 

і працюють на широки~ необмежений ринок, перебувають в тісному і безnосе,ед

иьому зв'язку з світовим ринком. Але ~ в тих галузях n~омисловости, які ми 
розглядали nоруч з великим виробниuтвоu, яке ми брали до уваrи в nершу чер

гу, існує виробництво в фоnмі дрібної, ремісничої ~ домашньої nромисповости. 

Існують далі окремі дрібніші виробництва, де фо~ми дрібної ремісничої й до

машньої промисловости репрезентовані в окремих країиах так значно, що їх мож

на вважати nереважаючими. 

Процес концентрації виробництва в окремих країнах набирає своєрідних 
форм і м~є дуже різнородні темnи; відбувається він в різних розмірах в різ

них галузях Рромисловости. КGли в Сполучених Штатах nроцес коицен~рації ви

робництва йmо в вnеред дуже інтенсивним темпом, зріст концентрації у Франції 

й Італії відбувався nовільно. Коли в Німеччині за 25 років з !882 року по 
Igo? nи~омий тягар великих nідnриємств з кількіст~ понад 50 робітників у nро
мисповості по обробці метапів nіднісся з !8,5% до 47,0%, роля великих nідnри
ємств в промисловості по виробці харчових продуктів nіднеслася з 10. 0~ лише 
до 2!,8%. При цих умовах дрібна, реміснича й домашия промисловіс~ь ще й досі 
навіть у тих країнах, де процес концентрації вирооиицтва значно посуиувся 

вnеред, склRдає зовсім не таку вже малова~ливу й не потребуючу уваги части

ну національноrо госnодарства. В Сполуче"І-fИХ Штатах 1 Kt>R5мi, де концентраtrі я 
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виробництва висловлена nyzp вира~но, в ІУ23 році nри заr~льному числі всіх 

"Гомислових піnпrуиємств в rg>.30 ',підnриємств, які не мали иа•иятих робіт

ників було 8436, а nідn~иємств, що мали від І-5 робітників було ? ·).!03 , nри
чому в це~ обрахунок н~ включено найnрібніmих nідnриємств з річним nрибутком 
ниzчР. 5.000 долярів. В І~І9 році чисти~ річни~ nрибуток на~др1бніmих nідnри
ємств /з річним nрибутном до ~.ООО долярів/ складав ІО? міл.цол. Прv- заrапь
ній сумі чистого nрибутку всіх nромислових підnриємств у Сnолучених Штатах 
в цім році в 25.042 міл.дол.- ц~ра в ІО7 ~іл.nол. має другорядне значення; 
nроте не є вон~ сама "о собі остільки невРликою, щоб її цілком можна було б 

залиmити без ув~ги. Rо .ли дuібна. "ромисловість з?.ховує пезне значення на.віт:s. 
у Сnолучених Штатах, то зна.ченнл ї'і я е1ниnеt1ських К!>а'tнах, де вона має за 

собою давні трr..диціl, значно більmе. Тими nромисловими виробНИЦ'J'В&ми, де на

зR-га.л біЛЬ І!! nоmи!)ені д"Dі бні форми ni lІЩ>иємст в, є окl_)емі га.ІІу."Іі nромис ло во сти 

по виробу харчових ~родук~ів, no виготовленню одягу, художні~ промисел. Ко

ли брRти нR увагу країни азіятського й африканського континенту, дрібна ~ _ 
ремеснича nромисловість є ТР.М nереваzаючою Qормою nромислового виробництва. 

При цих обставинах ми не мо~емо в нашому огляді цілком обминути nромисловість 

д~ібну, ремісничу ~ домаmн:ю. 

ОчевиІІно, огляд цих га~узе~ в Ровиому об'ємі в наш виклад включени~ 
бути не мо3ІІ'е. Дрібна, рРміснича tft дО1(В.ІП1іЯ промислоJІість nостачає свої :виро

би, головним чином, на. місцеви~ і наці6НРЛЬНИ~ ринок; от~е, докла~ніmе ~nов

ніше узгляднення цих галузе~ nромисловости може бути зроблено лише при озна

йомленні з економікою окремих к~аrн 1 ра~онів. В нашому огля~і світового гос

подарства про них Н8Ле~ить го?о~ити в тій мі~і, в якій ці галузі nромислово

сти "і~nадають :вnливу ві nносин Н'' світ о вому "Оинку і з другого боку, сами вnли

вв~ть на ці відносини. 

Вище ми зазначили, що вироби д~ібної, ремісничої~ домаmньої_nромисло

вости, головним чином, н~ uісце~ий і національний ~инок іцуть. Сnинимось на 
ці~ сnр~ві ~окладніwе. Виключно на "отреби місцевого ринку nрац~є реміснича 

промисловість, х~рактеuистична ознака якої nолягає в тому, що тут nродуцент 

маf безnосе~е~ні зносини з за.мовникок і виконує роботу за його вказівками. 
Щоло дрібної t\ домашньої промислов"Ости,що вона в t-_!Cpe:м.t1X виnадках nрацх.є не 

пише на nотреби мі сцевого, але й світового ринку. Можи~ навести для цього 
такі nриклади. Французьк~". кожЬекційна ~nомислов1сть, виrуоби яко;· в mЩ>оких 
роз~ірах nостуnають НР. світовий ринок, р~nрезентована головним чином дрібною 

nромисловістю і вироби фрР.нцузької дрібно]· промисловости nриймають участь у 

міzнRроltньому обороті. За д=1ними !905 року, які, хоч і є застарілими, але до 
певної міри м~люють і сучасни~ стан відносин в онрРмих галузях Фра~узько ї 

конфекці~ної пром~словости були такі: 

Число nіlІІ!Т)ИЄМСТВ 3 числом ро~ітників 

І-20 2І-ІОО nонад ІОО. 

Виготовлення одежі 87. З8б 586 84 

Виготовлення білизни І?.. І? g 824 <)9 

Виrото влення каnелюхів 9. І4б 306 t>5 

Ручні роботи, :виготовлення 

штучних квітів і т. д. 6 . ::>46 236 25 

Подібні відносини оrак само МР.ли місця в кот..~о)еІщійній nромисловості 

Німеччини й Англії, яка також брала участ~ в :міzн~l'одиьому обороті. Шклярсь
кий nrуомисел у Чехословаччині, яки~ значну частину своєї nро~укції nосила.є 

на закорnонний ринок, rуеnреЗР.НТований дуже значно nрібною ~ домашн.~ промис

поаістю. Вироби яnонсько і: nrуомисло во сти в національному сті лі, які знаходя!Іь 
nоnит на світовому ринку, nоходять у своїй біль~ості 3 варстатів дрібної й до
wаmньої nро:мисловости. Так само знаходять nоnит на світовому ринку вироби ху
~оzньоr д~ібної й nомашньо~ nромисловости окреwих народ!з,як наnрикла~ ,уrор-
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ські, румунські, словацькі, ук~~їнські тощо. ПротР- в загальних оборотах міжна
роднь~ї торговлі оборо~и аирорами црібної ~ ~омашн~ої nромисловости склада~ть 
лишР- незначну частину і ці вироби скількибудь nомітно безnосереднь~ вnливати 

на. характер міжн~'~.родніх обороті в н,., можуть. 

Більш значним є то~ nосереані~ вnлив, яки~ виявллє дрібна ~ д~маmньої 

nромисловісті, на відносини в світовому госnод~рстві. Як ми зqзн~чили в сво-
ї~ nерРваха~чі~ більшості nродукти д'ібної й домашньої nромисловости сn~жива

~тьсл в мР-жа.х тої держави, а часто навіть і т~го уа.~ону, де вони виnобллють

ся. Задовольняють вони отже потреби nевного ринку, на яки« ~оnадають і яки~ 

хотять оnанувати з розвитком великої nродукції і міжнародньої торговлі також 

і nривозні nродукти певних галJзів закордонної великої промисловости. Між ни

ми~ n~одуктами місцевої дрібної ~ домаmньої_промисло&nс~и відбувається борот~ 
ба. Можливість більш інтенсивного роrFІитку міжн!>родніх зносин, можливість 

зробити nевниt.t національний ринок, якиt:t обслуговується виробR.ми місцевої д'!>іб

ної·: й домаmнь6ї nромисловІ)сти,більше містким цля з"І.ко~цонних товарі в заІ!ежить 

від усnішности цієї боnотьби. Інтенсивність міжнародніх зносин в окремих кра

їнах, коли ї1 визначати вартіст~ закоудочного імnорту, яка приnадає на одну 

душу населення,носить дуже різноманітний характер. Бона в !921 9оці, наnnик

лад, вис .ловлювалась в так11Х циф:оа.х: нr:~ оцну цушу на.сРЛР-ННЯ rrр~а.дало закор

донного імnорту в зол.мР.рках:в ВЕ'!ликій Брітанії- ·~4-8,1?, в Німеччині- 108,99, 
у Фр"І-нції ~ !68,42, натомість в Греції - 6?,!2, в Болгарії- З2,О?, в Китаї 

- 4,?З, в Врітанські~ 'ндії - R,45. Як бачимо, розмір інтенсивности міжна~од
ніх зносин у різних країнах носить цуже різни~ ха~актер. Ця інтенсивність 
міжнRnодні~ зносин зале~ить від багатьох різних rри~ин:, одною серец них є 
те, що місЦеви~ націонапьни~ ринок задовольняється в nевні~ свої~ частині ви
робfІ.МИ місіtевоj' дрібної ~ цо:uашньої nромисловости. Олно~ з nричин,в силу лної 

евроnР.~ські вироби лише з зусиллям і nоволі здобуваzть азіятські ринки є між 
іншим нnявність там ~озвиненої місцевої .цуібної t.t домашньо·ї,:-nромисловости,яка 
nристосавана до nотрРб 1 уnо~обань місцевого сnоживача. В це~ спосіб розви

ток і стан місце~ої дрібної ~ домашньої nромисловости nосе~едньо ма~ть вnлив 

на розnиток і інтенсифікацію мі~на~одніх госnо~арських зносин. 

І. Які основні роди хемічної nромисловости ? 

~. Як змінились відносини в виробництві ттучних фаnб no ві~ні? 

З. Яке значення електuичної енерrії в сучасному госnодаuському 
житті ? 

МІЖНАРОДНЯ ТОРГОВЛЯ. 

агальне nоняття. 
----------------- Окремі країни, в наслідок різниці своїх nриродних умов, по-
стачають різні nродукти, які можуть здобуватися лише nри наявності nевних nри

родно-істричних обставин. Так, зворотникові країни nостачають для цілого сві

ту каву, какао, тростиновий цукор 1 інші nродукти, які можуть здобуватись ли
ше в гарячому підсонні; nівнічні густо заліснені країни завжди nостачатимуть 

ліс, яки~ вони :uа~ть в кільк•сті, що nеревищує їх в~асні nотреби. З другого 

боку, різниця в тих nродуктах, що їх nостача~ть окремі країни, залежить од 
рівниць в стуnеню госnодарської культури. Через те обмін nродуктів між окре:uи
ми країнами, міzна~одня торговля, має :uісце в господарському житті з дуже дав

ніх часів. Проте масовиИ міжнародній обмін nродуктами щоденного сnоживання є 
явище в госnодарському житті нове ~ значнішого розвитку цей обмін набув лише 
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з ХІХ стол . Міжн~родні~ обмі н ~а давніших часів nереводився nередовсім nред
мет~ми розкоші - дорогими східніми матеріями, дорогоцінними камнями, золотом, 

сріблом, корінними това"а.ми теn.ІІих країн. Масовий обмін nродуктами щоденного 
8житку широких мас став виникати ~ міру розвитку міського zиття " розвитку 
промисловости; збільmення місЬ!~ого населення викликало в окремих кра1нах не

достачу власних харчових продуктів - розвинулась в бішьmих розмірах иіжнарод
ня торговля збіжжям і іншими харчовими продуктами; розвиток nромисловости при

вів до виникнення масового обміну такими продуктами,як вовна, бавовна, кам'я
ний вугіль, залізна руда тощо; сnеціялізація окремих країн на виготовленні 
nевних фабричних виробів nривела. до зросту міжнароднього обиіну готовими nро

мисловими продуктами. Само собою зрозуміло, що цей колосальни~ зріст міжнарод
ніх торговельних зносин, яки~ nриnадає на ХІХ і ХХ стол . ,був би неможливим , 

коли б одночасно не відбувався nоступ в тр~нсnорті: створення зас~бів для ма

сового й дещевого трансnо~тування вантажів як no воді, так і no сухоnуттю бу
ло оцним із тих основних моментів, який сnричинився до інтесифікації міжнарод

нього обміну. 

Розвиток міжнародньої 
--;<>t;Г<>-в:лг:----------- н Ф . Ф 
--~------ езадовго nеред великою ранцузькою революц1єю ранцузь-

кий економіст Тюрrо І Тur~t І означав розміри міжнародньої торговлі збіжжям 
в ті часи в 6,4-7 мілійон1в nо1віtних центнарів; це є менше, ніz два відсотки 

сучасних оборотів міжнародньої хлібної торговлі. В ті часи міжкародня торгов
ля бавовною, вовно~, кам'яним вуглем і залізом була в зародковому стані і го
ловна частина міжнародні% торговельних оборотів nрипа~ала на об?ро~и холоиіяль 
ними товарами і mляхотними металями . З кінця ХУІІІ стол. міанаро~ні торговель~ 
ні зносини nочали зростати, але, як на сучасни~ маmтаб, мали вони дуже обме

zені розміри. Так, в !820 році Англія, яка nісля наnолеоновських війн посіда
ла виключне панування на морі , еві~ вивіз оцінювала nриблизно в 49 міль~онів 
фунтів стерлінгів, що складає коло nоловини сучасного вивозу Швайцврії. Вивіз 

Франціr в 1820 році оцін~вався коло 20 міл . фунт,стерл . Ціли~ тодішній світо
вий вивіз оцінювався в ІОО міл.~унт.стерл . , або в 2 міліярда ма9ок. За n'ят-
4есять років , до nочатку сімдесятих років ХІХ стол., обороти міжнародньої тор

rовлі зросли nриблизно в n'ять разів . Зріст міжнародньої то~говлі з сім~еся
тих років до nочатку ХХ сто~. ілюструють такі дані : 

І872-7З рік 57 .770 міл.марок. 1890 рік 70.620 міл. марок. 

1880 11 6З.820 11 " I.JOO 11 90.ЗОО 11 11 

В .авадцятому століоrті аж до світова): ві~ни nродовжувався невnинний 

зріст оборотІв м1анародньёН 'І'орr()ал1 і вони в І9ІЗ р. дійшли до 169. 229 :міл. 
зол. марок. Війна викпикалn значне скорочення об~ротів міzн~ро.аR,6ї торговлі·і 

вони лише в 1925 році н~близились до довоєнних розмірів; сучасна світова кри
за rocnoJI~.pcькa rі:ривелR. ао nоновноrо їх: зменшення. В nовоєнні роки обоуоти 

міжнародньої торговлі розвивалися таR : 

Рік в сучасних: цінах в волотих марках І9ІЗ року. 

І9ІЗ 169.229 169.229 

1920 276.159 122.000 

І92І І75. бОО !20.000 

1922 !90.204 128.000 

І82З 208.6Зб ІЗб.ООО 

1924 2З2 .084 Іо:~.о94 

19~5 259 . ЗОО Іб6.320 
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Треба матИ на увазі, що розвиток обо~отів міжнародньої торговлі сто

їть в звязку не тільки з рівнем господарського розвитку окремих країн, але та

коа і з загальним курсом їх економічно) і митної політики. Особливо зв'язують 
заходи митної політики розширення міжнародньої торговлі ~іслл війни. Окремі 

д~ржАви, одна з~. олвою, стожть на шлях далеко~йцучих.обиожєиь -~ркаозу·аак9р
донних товарів; заходи ці виявляються не тільки встановленням високих мит на 

продукти, але також встававленням контингентів цього привозу,а ~ то ~ й повною за

бороною привозу nродуктів, що nоходять з певних країн або nевного роду продук
тів незалежно від кnаїни їх походження. 

~~!~~~!~-~!~~~Е~~~~~!_!~~~~!~! 
по частинах світу та державах. 
- ------------------ ----- ------- Як ми зазначили вище, розвиток міжнародньо~ 
торговлі залежить, з одного боку, від nриродних обобливостей окремих· Rраїн, 

які визначають специфічність тих ~роДуктів, що їх вони постачають на світовий 

ринок , а, з другог~ боку, від рівня їх госnодарського розвитку. Ці nричини ви
значають розподіл оборотів міжнародньої торговлі між окремими частинами світу . 

Перед світовою вМйною ці обороти розподілялися так: на Европу припадало -64,2~ 
загальної вартости оборотів міжнародньої торговлі, на Америку- 19,9~, на Азі» 
- 10,4~, на Африку - 3,4%, на Австралію- 2,4%. Як бачимо, найбільша частина 
міжнародніх торговельних оборотів приhадала на ~вропу, далеко nоааду неї йшла 

.Америка, на інші частини світу припадала мінімальна частина оборотів світова~ 

торговлі. Це~ розподіл торговельних оборотів знаходив своє пояснення в тій 
структурі світоного госnодарства, як пона визначалас·ь до війни. Західня -Евро

nа,- на захід nриблизно від лінії Данціг-Трієст,- була фабрикою для цілого 

світу. На цьому порівнюючи невеликому nросторі жило ЗОО з лишком міль~онів 
душ і інтенсивне сільське госnодарстро цих країн не могло nрогодувати їхню 

густо оселену людність. Сюди nри~озилась величезна кількість сировини, яка 

потім ексnортувалася в фо9мі готових про~уктів. Західня Евnопа одержувала си

ровину й nродукти сnоживання з усіх країн .світу і скрізь вивозила свої фабри

кати. З позаєвроnейських країн лише Північна Америка, стисліше кажучи, Пів

нічно-Американські Сполучені Штати, могли конкурувати до певної міри з Евро
пою, але до світової війни Америка лишалась країною, яка nри всіх швидких тем

пах свого госnодарського розвитку вивозила в першу чергу сільсько-господарсь

кі nродук~и , а nромислові nродукти потрібувала для задоволення потреб свого 
місткого внутрішнього ринку. 

Після війни в взаємовідносинах окремих частин світу в царині міжнарод
ньої торговлі зазначились радикальні зміни. Нині ми є свідками nроцесу, який 

можна на~вати nроцесом деевроnеїзації світової торговлі. Питомий тягар Европи 
в міжнародніх торговельних оборотах зазнає значного зменшення коштом збільшен

ня ролі позаєвроnейських країн. Міжнародні торговельні обороти в 1925 році 
розподілялись так: на Европу nриnадало ~0,0%, на Америку 26,6%, на Азіх 16,0% 
на Африку 4,!%, на Австралі~ - З,З% загальної суми світових торговельних обо
ротів. В абсолютних цифрах обороти І91З року і 1925 року давали таку таблицю: 

19ІЗ рік. 1925 рік. 

Евроnа ІО8.60З 8З.1б0 

Америка ЗЗ.624 44 . 241 

Азія 1?.ІІ8 26.611 

Африка 5 . 850 6.819 

Австраліл 4 . 0З5 5.489 

~ а з о м 169.2ЗО Іоб.З20 

З цих даних ми бачимо, що участь Ев~опи в післявоєннИ~ nеріод у сві

товій торговлі зменшилась; зменmення це виявилось як у зниженні абсолютних 

розмірів торговельних оборотів Европи, так і в зниженні питомого тягару евро-



- It>? -

nейсьвоr то~rовлі в світових торговельних обо~отах. Розиіри то~rовельних обо
ротів усіх інmих частин світу в nовоєннИМ nepio~ значно вросли - виняток в те

му ві~ноmенні с~ладає лиmе одна Fвpona. 3менmення розмірів торrовепьних обо
ротів Fвропи в повоєнни~ пе~іод є результатом цілого ряду причин. ~еволюція, 
лкв відбулась у СССР і яка n~ивела ао створення там пляновоrо совітськоrо гос

подА.рства, Т!ривела. .ао значно"го зменше ння участи СССР в міJІ;народній торгоР-лі; 
міжп:\родня то ;>говля давньої Росіttської імnерії в 19!3 "Ооці скле.дапа. 3,8% сві
тових то~rовельних оборотів; натомість в !925 році вона виносила пише 0,9~ 

світової тоurовлі. Різка зміна госnодарського становища Німеччини nісля війни 
зменшила. ї1 nи~омий тягар у світовій торговлі після війни; він с~а.в з 12,6% 
в !9!3 році ао 8,!% в 1925 році. Але незалежно від тих господарських зиін,які 
були зв'язані з ~езультатами револzцій і nісаявоєнними змінами кордонів, від
булись і відбуваються після війни у світовому госnоnарстві кардинальні зміни 
госnодарського nо~ядку. Що .аалі, то все більше Евро"а. nерестає бути тою єди

ною світовою фабрикою, яка nостачає свої вироби для цілого світу. В ряді no
sae вроnейських к:ол.їн роз в.ивається своя nромис ло вість, збут е вропейських nро

мислових виробів стикається з все більтими труднощами, европейська. nромисло
вість в результаті труднощів збуту не може nрацювати з nовним навантаженням, 

тим самим вона обмежує споживання сировини, яку вона. довозип~ з інших краrн 
світу для nе9еробки. Характеристичною рисою nовоєнної торговлі є тон. Фе.кт,що 

в nовоєнні рони зменшились та лишились стаціонарними обороти не лише nе!)емо
:кеноj' Німеччини, але танож обороти Kt;Jarн nе!)емоzниць 1 НР.втрР.льних. Наведемо 

такі дані: 

Відсоток світових тоnговельних оборотів: 

19!3 рік 1925 рік 

Англія І? ,з І? ,4 

ФрР.нція 7,5 8,8 

Італія 3,0 2,8 

Вельгія-Люксенбург 4,0 2,5 

Голяндія з, о 2.? 

Рівнобіжно з цим зменшенням розмірів оборотів міzнв.ро~tньої торговлі 
евроРе~ських держав відбувається зріст закордонної торrовпі інших континентів. 

В nершу чергу значно зросла участь в с~ітовій торговлі Америки. Цей зріст віn
бувався не тільки завдяки зросту торговельних оборотів Сnолучених Штатів. Сnо
пучені Штати збільшили свою участь у світовій торговпі з !0,9% в 1913 році до 
І4,6% в 1925 році, е.ле nоруч з ними дають nравда менмий зріст міхнародніх тор
rовельних обротів також Канада, Аргентіна., Мехіка. і деякі nівденно-акерикансь

кі ресn.Убліки. Так само значний зріст обороті в wіzнаро.nньо;· торговлі в після
воєнний nеріод мав місце в Азіr. Тут цей зріст в nершу черrу від'І:Sувся завдяки 

зросту торговельних оборотів Яnоніr, які збіл~шилися з 1,7~ оборотів світової 
tорговлі в !913 році до 3,2% в !925 році. Характеристично, що, не зваха.ючи на. 
всю неуnорядкованість гос"о.аарських і nолітичних відносин в Ките.r обороти йо

rо зовнішньої торговлі зросли з IJ8% світових оборотів в І9ІЗ році до 2,3~ в 
І925 році. Коли мати не. увазі а.бсол~тні цифри то~говельних оборотів АФрики й 
Австрвлії,вони в nовоєнни~ nеріод так само значно зросли; nроте nитоwий тягар 
цих двох частин світу Б міжнародні~ торговлі лишається все таки духе скроwним1 
Не nіnляrа.є сумніву, що ці аані npo взаємовідносини в ~вітові~ торговлі в nіс
ЯRвоєнний nеріод хара.ктеризу~ть лише nочаток nроцесу деевроnеїваціr. nроцесу 

світової торговлі, яки~ зв'язаний з загальним nроцесом зміни nитомого тягару 
окр~мих осередків світового госРодарства. 

Розnо ~l л значення й участи окремих дерхав у світовій торговлі дає о'

рав рі8ко відміrtний від того, який ми мали при огля.-а.х окремих: г11лузів сіпь
сьного rосnо~а.рства ~ nромисповости. В тих оглядах: ми призвича.rпися до тоrо, 
що nевн~ rалузь виробництва концентрується в nевній rpyni країн, яка no свойо
цу значению для цієї галузі різко виділяється від усіх інших країн. В світовій 



ТО'!"ГО влі ця ттере важаючА- ро.лР. ТІР "ІНС'~· .. Т)уnи дАр,..А-в ттози~чається дуzе с.пабо . ~а
г~льна сум~ оборотів світовсУ ~ о~~uвл1 склалається з то,гове.пьних оборотів ду-

7.е багатьох к~аїн,розміри яких ду~е різних і рішаючих різниць мі~ собою не ма

ють. l •lожна виділити лише дві держави,які no свої~ ролі в міжнародні~ торговлі 

г~~ють більшу ~олю ві д інших. Це Англія в Евуотті ff Сnолучені Штати в Півні чній 
Америці. Англія в І~2б році давала І7,4%, а Сполучені Штати Північної Амери

ки І~,б% світових оборотів ; таким чином, на ці дві держави npиnaдa.no в І925 
nоці · 32 ,0% - менше тре~ини світових то~говРльних оборотів. На Німе ччину в 
І9Р.5 ~оці приnадало 8 ,І% сві~оRих ТО9ГОRРльних оборотів, ~ на Францію - 6 , 8% . 
.tlcl t нпr1 кuа!ни як евроrrе~ські, так 1 nоз!-І.евроnе~ськ і, no розмірах своїх обо
ротів давали кожна менші відсотки участи в мі:І!':народні ~ торго влі і таким чином 

світові розміри її оборотів є nі дсумоR ду.,:.е багатьох і часами дуже невеликих 

скла~ників. Ьільm значну ролю /більш І% світових оборотів/ відограють в міz
Н"~.родні ~ то-рго Fлі такі краj'ни : в Евроnі , on!)i ч згаданих вище Англії, Німеччи
ни ~ $nанції - Італія, Гольща, Еспанія, Чехосло ваччина , Бельгія з Люксенбур

гом, Голяндія, .Австрія, Швеція, Шва~ца~ія, СССР; в Аз ії - Китаft', Японія, В"рі

танськА. Індія, Го ТІяндсьІtВ. І ндія; в Аиериці - опuі ч (}г-о лучецих Штаті в також 
Канада, ЬрА.зі.тrія 7 дрrентіна, Куба ; в Ас'>риці- Єгиnет; в Австр11лії- Австра

ліf.\~ьки~ Союз. 

Загальні обороти міжнародньої торговлі тої чи інmої к~аїни мало nроте 

виявляють значення ~ ролю зовніmньо1 тоnговлі в д!-1.ному НА.родньому го сг-од~рст

ві. З цього nог .ляцу більш ХА.!)актеристичними є дА.ні, які вказують uозмі u обо
ротів зовнішньої то~говлі на о~но го мешканця; в ни~ виявляються стуntнь ін
тенсивности розвитку тоl_) говельних зносин і більша '-'бо менша роля їх в економі

ці окремих кр~їн. НИжче ми наво~имо дані про розміри торговельних оборотів для 

голо~ніmих кuА.їн у І~24 році, опремо для вивозу~ nривезу , на о~ного мешкан

ця, вираховані в золотих марках І 9І3 року. Вони дають таки~ обрА.з: 

приві з вивіз 

Англія 348, І? 2~о ,45 

Німеччина ІО8,І9 8І , 88 

Франція Іб8,42 І?4, 92· 

Італія 67,7() 50,04 

СССР .2 ,90 4,03 

Польща з данціrом З8,З9 з~,в? 

Чехословаччина 99,65 roo , 9З· 

Румунія ЗІ , 88 33,86 

Угорщина 52,80 43 '~~9 

ЕспА.нія 55 , 6! З8.З2 

Вельгія-Люксембурr зо~ , 5! 24З,77 

Голяндія 350,77 ~46 ,46 

Ш:вя.~царія 296 І ?І ~45 , 25 

Кита~ 4,?3 З,6І 

Японі я 42,04 зо' 96 
Ьрітанська Індія 8,45 ІЗ, бЗ 

Голяндська Індія І2,52 28,25 

Сnолучені Штати оо ,!4 ІІ4,64 

Канада 2ЗЬ,Ь8 ЗІ6,0~ 

Вразілія 28, 9І ЗІ3,З8 

АрrеFтіна І 89 , 92 2ЗІ '79 



Куба. 

Єгиnет 

- ІЬ9 -

24! , 35 

53,87 

Рівденно-Африканськи~ Со~з · 9З,72 

Австралі~ськи~ Союз255,69 

2 ·50 , ::)9 

7!,35 

!25,54 

2!0,42 

Переглядаючи наведені ряди цифр, ми бачимо, що інтенсивність зовніm

ньоr то~говлі в різних RраУнах має дуже різноманітни~ характер. Зв'язано це 
з цілим рядом nричин різних для окремих країн. Вnливає на це ~івень госnодар

ського роз JІитку: країни, де ще захо ва.ІІись рештки натурального го сnоцарства, 

де nанує дрібн~. nромисловість, беруть меншу участь в оборотах світової торгов
лі; на. низ,кv.х: цифрах міжнародніх торговельних обо,.,отів таких країн, як Кита~. 

або Брітанська Індія відбивається їхня госnо~арська відсталість. Має значення 

для розвитку зовнішніх торговельних зносин госnодарська струRтура окремих кра
їн: так, де в основі національної економіки лежить дуже значни~ розвиток якої

будь одної чи кількох галузів народнього госnодарства nри відсутиости розвит

ку інших, зовнішня торговля ві~ог~а.є велику ролю . Велик і розміри тоuговельних 
оборотів Куби nояснюються значним розвитком культури цукрової тростини nри 

відсутності розвитку інших галузів нпроднього госnодарства; nодібні відносини 
мають місце в Австра.лі~сько:му й Південно-Африканському Союзі, де в національ

ні~ економіці велику ролю відогра.є вівчарство і зв'язани~ з ним ексnорт вов
ни, JІ Арrентіні з її велиFи:м розвитком мнсного скотарства ~ вівчарства; в 
а~рарні~ Канаді зовніmня то~гоRля відог~а.є більшу ролю ніж у Сnолучених Шта
тах • де nри роз виненому хлі Сіоробст ві існує. таи само розвинена nромис ло ві сть. 

В европе~ських країнах, які стоять на !Исокому рівні госnодарського розвитку, 
більш інтенсивні міжна~одні тоnговельні обороти мають місце в тих країнах, я
кі мRють невистачаючі запаси сировини. Це~ момент віцограє ролю в інтенсивно

сті торговельних зносин таких держав, як Бельгія, Голяндія, nочасти Англія. 
Коли nорівняємо інтенсивність торговельних оборотів цих дер~ав з інтенсивніс

тю цих обоuотів в Сnолучених Штатах, які стоять nриблизно н~ тому самому рів
ні госnодарського розвитку, ми nобачимо, що ця інтенсивність в заокеанські~ 

ресnубліці є ~ижчою. Одною з nричин цього є та обставина, що Сr-олучеиі Штати 

не nотребують довозити цілого ряду сирівців, які довозять Англія, Бельгін ~ 

rо~~ндія /бавовна, нафта , з~лізна руда і т.п./. В інтенсивності торговельних 
а~осин зі~ограє ролю органі~ ація ~уанспор~у в ох~емих кр~їнRх. n 1нтенсивності 
торговельних зносин Англії свож ролю відограє наявність у НР Ї на~більшої в сві

ті торговельної ф.льоти,яка створює можливість вивозу f;t nривозу nри оnлаті низь
иих фрахтів . Відсутність дешевого ~ розвиненого залізничного трансnорту вела 

~о того, ~о в давні~ Росії хліб з від~алених східніх ра~онів і Сибіру на між

народні~ ринок nостуnав в мінімальних кількостях; між тим Канада, маючи роз
вин~ну залізничу сітку, зна~mла можливість nостнчати збі:оr:~r.я з найб.ільтnе відца

пених від моря західніх n-ровінці~. Оnріч того свою ролю в розвитку інтенсивно

сти то~го8ельних зносин відограє також та економічна й митна nолітика, якої до
~еужується nевна ~ер~ава . Ро~винена зовнішня торговля Англії виросла в зв'язку 
а ї ї митною nолітикою, яка на nротязі 1овгоrо часу відкривала безмитни~ достуn 

на ангnі~ськи~ ринон для всіх закордонних товаnів. 

Ми зазначили лише головні з тих факторів, які вnливають на інтенсив

ність розвИтку міжн~родніх торговельних зносин і навели nриклади цих вnливів. 
дnкладніmе вияснення вnливів окремих rоакто~ів 1 ~х комбінаці~ в окремих краї
нах в завданням сnеціяльних студі~, nuисвячених вивченню НR9однього госnодар

ства nоодиноких ~ержАв і ра~онів. 

~!~~~!~-!~~~!~~~~!_!~2~~~~!-~~Е~~~~ 
х~аїн no місцях п~изначення . . . 
• ---------------~---------- В вивазі й привоз1 окремих Rраїн сnостеріга-
ється nевна закономірність щодо місць призначення nродуRтів, які ексnортують-
си,і місць nоходження nnодуктів, які імnортужться. Існують nевні, досить сталі 

зв'язки між nевними країнами-ексnортерами і nевнm~и к~аїна.ми-імnортерами, і, 
навnаки, які nідлягають на Пl')ОТяеі часу лише nові .пьним змінам. На утво!Jення 



- I ov -

1 задер~nння ~акого ро~у зв)язків впливав і впливає ціли~ ря~ факторів. Поваrс
ну ролю грали тут моменти істо~~чного порядку, спеціяльно Бідогравали вони ве
лику ролю в ствогенні р~нків для англі"ськоr торговлі. Англія, яка перша з ев
ропе"ських деТJRав роз винулп. мі:кн~:ро дню ТОТ)ГО влю в ширших розмір<'.Х 1 ня.лагод,-,ла 
уаніmе від всіх інmих дерхав то l)говельні зв'язІtи з uілим рядом поз~евроrте"сь
ких І{раїн і ваfііняла в цих R-nаїнах моного льне станоRище; населен~~.я привчалось 

до англіt.tських товауів і інтим евроrте~сьrшм д~" !>Жавам з своrми това-рами до во

дилось з велис ими Т:!)уднощами собі пробивати доступ в ті краrни, де за англі"

ськими rродухтами була в:їtе fi\ сила з вич~и. t\ сила ТрF1.диції. На. задержання цих 

зв'язків мА-:юrr ь вплив моменти зв'яз '~Ні з взаїмним географічFи:м положенням ІfР8-
їни-експортера ~ Rl)аїни-імпо~тера, які забезпечують більше шви~ки~ і дешеви~ 

пере віз про .цукті в) вміння пристосувптисн до потреб і вподоба'!-fь місцевого спо
з;rивача , налf'.годженість ТОТ)ГО вельного апарату для збуту проJ.tУкті в і т . .ц. В цьо

му розпо::tі.ІІі ·r, инків зазнr.чились ттоваr.ші аміни з часів свіТО'f!ОЇ віt~ни; віfііна 

викликала. перерву в nравильних торго вел~чих зносинах окреиих країн; в рР зуль

таті війни відбувся ціли~ ряд те:!)иторі.яльних і nолітичних зиін; як наслідок 

цього-відновлення поруnтених віfііною то"говельних відносин ІТ!)И зміне них ттовоєн

них обставинА.х не завжди було І• о· ... ли по. 
Ознаt.tо~mення з даними п-ро ві цсотrt ови~ розnоділ nривозу tii вивоз;у окре

мих країн по частинах світу ,!{ає можливість з!)обити ряд висновків що цо рn.йоні в 
збуту окремих країн. Більша частина зовнішньої тоuговлі европе~ських держав, · 
за -винят r~ ом Англії) пеl)е во ЦИ'і'ЬСЛ н межах е вропе~ськог9 континенту. Так, цаtя Ні

меччини nривіз з ев~опе~сьrсих кuаїн в Jq26 році складав SЗ,О% всього nривозу, 
а вивіз ' до евроnеt1ських кра]'н 72,1~ ; відповіnні цифри для Франції в 1-J24 році 
були 4З,6~ і 63 ,0%; 1.1ля Ьельгії в 1 ~~24 році - бб,О% і 72,4%, для Голяндії в 
!925 році- б7,4% і ?9,4%. Тільки ~ овРішн.я то:!)говля Англії в свої~ переваЖаю
чій частині була орієнто ввн~ на позаевроrте~ські країни; обороти зо вніmньої тор
говлі Анг.11ії в 1q?~ 9оці по ~~ивозу з евl) оrтеt\ських країн складали 34,~ всіх 

обо~отів, а обо~оти по вивозу до e вuonet.tcьxиx кuаїн 35 1 5~. Поруч з тим англі~
ськиt1 привіз і вивіз до інmих частин світу в тому uамому році ~авав тnки" від-
соток: 

Привіз Вивіз 

Ані я 13,! 2І,б 

Північна Америка 24 , 2 !0,5 

!Ті вденна Америка 8 ,4 8,6 

ЦеНТ'ОР.ЛЬНЯ. АмР'!.)ИКа ~.4 1,9 

АфриІ<а ?,5 ІІ,О 

Океанія 9,5 !0,9 
~ 

Зовнішня тоuговля Китаю н - дві третини переводиться з азіятськими кра

їнами . Головним ринком для зовнішньої торговлі Японіr є азіятськиfіі континент, 
при чому виявллється тенденція до зросту тоnговельних оборотів Японії з Пів

нічною Америхою. ПривЮз до Яnонії з Азії в 19ІЗ році силадав 48,5%, а n 1925 
році 47 1 2% ї1 привозу; вив~з цо краrн азія~ського континенту в І9ІЗ році вино
сив 43 ,8%, а в І ·}2!:> році 43,4% японсьхого вивозу; таким чином 1 ці обороти но
сили стаціона.рниf:1 х:А.рактер; нr-~.т омість торговельні обороти з IJi внічноІ! Амери
кою ~росли так: nрив~з з Північної Америки зріс з І?,~% в І9ІЗ році ~о ~?,З% 
всього nривозу в 1~25 році,а вивіз з ЗО,З% в І9ІЗ !>· цо 44,5% всього вивозу в 

!925 році. Ь:9ітnнська Індія у свої'і зовнішні~ торговлі во .nовяим чином була 

зв'язана з Европою, властиво з ~нглією; цей зв'язок після ві"ни fНачно ослаб; 
П!)Ивіз до Ь~іт~нської 1н~ії з Европи, властиво з Англії, складав в І9ІЗ році 

80,3'!+> всього П nривозу, а в !925 році вже лише б·~ 1 б% ; виві3 з Ьрітанської Ін
дії до Европи виносив ~8 , 0~ ї ї вивозу, а в !~2~ році вzе т1льки 49,7%. Торго

вельні зв'яз !f И Сnолучених Штатів Пі внічної Аиерики, подібР.о до того як торго

вельні зв'язки Англії в Ев9опі, поширювалися н~ ціли~ світ. Розподіл привозу 
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і ,ивозу Сnолучених Штатів в ! 125 році був такий: 

n'ОИВіЗ вивіз. 

Евроnа 29,3 % 53,0 % 
Азія 31,2 % 9,9 % 
Північна Америка 10,9 % !3,4 % 
Цент~альна Америка !2,3 % 9,8 " 
Південна Америка !2,3 % 8,2 % 
Африка 2,2 rl, !,8% 

Океанія !,8 % 3,9 % 
---------- Іо<:г------!ОО 

Торговельні обороти Арrентіни ~ А~стралії головним чином були зорієн
товані на Ев~оnу, хоч nісля війни торговельний зв'язок цих країн з Евроnою 
зазнав значного ослаблення. Привіз з Ев~оnи до Ар~ентіни в !0!3 році складав 
79 1 6% у;· nривозу, а її вивіз до Евроnи б ,З% її вивозу. Натоиість для !925 ро
ку відnовідні дані - 63,7% і 59,!%. Так~ саиий об~аз ми маємо і в еволюції 
торговР.льних відносин Австралії. дані І9ІЗ року для nривозу з ЕВТ)ОПИ 70,9% 
всього привозу до Австралії і nля вивозу з Австралії до Евроnи- 77,7% всього 
а:встра.nійського.вивозу. Між тим дпя !925 року ми маємо дпя nривозу t>4,2% і 
дпя вивозу 73,0%. Торговельні обороти Канади розпоаіля~ться між Евроnо~, вла
стиво Англіє~,й Сnолученими Штатами. 

Наведені дані вказу~ть, що в розnоділі міжн~uодніх торговельних зв'яз
ків існує nевна тенденція для конт ~нентів старої госnодарської культури, яки

ми є Евроnа ~ Азія, до концентрації цих зв'язків в межах континенту. Вільшість 
держав Евроги ~ Азії найбільшу частину своїх торговельних зносин концентрують 
в ме~ах свого конrrиненту. Натомість континенти но вої гос-nо.~-т;н~ько ї 1СУJІБ~И -

Америка, Африка й Австралія - свої торговельні зносини значно поширюють поза 

межі свого континенту. Наведені нами дані аозв~ляють зробити ще й інший висно

вок. З даних, які ми наводили для Врітанської Індії, Арrентіни ~Австралії, 
ми бачимо, що торговельні зносини Рвроnи з nозаевроrтейськими країнами в nово

єнни~ період виявля»ть тенденцію до звуження. Є це~ факт неминучим і необхід

ним наслідкрм того зменшення nитомого тягару міzна~одніх торговельних зносин 

Европи, про яке в нас була мова вище. 

Аналіза зовнішніх тоnговельних зносин окремих к,аїн дозволяє констату

вати ще один характР.ристични~ факт. Розгля~а~чи торговепьні відносини міz ви

соко розвиненими nримоелово країнами, як Англія, Франція, Німеччина ~ Сnолу

чені Штати, ми можемо констатувати, що коzна. з цих держав є досить аначниu ~ин

коu для іншої. Так, взаїмні обороти цих країн в !925 році в відсотках до за

rальноrо обороту по вивозу й nривозу цих країн давали такий образ: 

п р и в і з. 

-------------
к р а ї н и n р и в о з у. 

Німеччина Англія ~ранці я Сполучені штати 

Німечиина 3,6 5,4 3,3 
Англія 7,6 !3,4 9,7 
Фрt\иція ' 5,7 4,9 3,7 
Сnолучені Штати !7,7 18,7 !4 5 

·' 
в и в і з -----------

к р а ї н и в и в о з у 

Німеччина 5,7 8,3 9,6 
Англія 10,7 !9, 7 21,0 
Франція 3,0 4,0 5,7 
Сnолучені Штати 6,9 6,7 6 ,7 
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0T:t:t~ баЧИМО, ЩО ~'O:::tH'" З ЦИХ ЛТJОМИСЛn ВО В:.-1СОКО IJ0:-1 ВИНРНИХ КраЇН СКЛа

дає для інтпої КТ)а.їни цосить ловажни~ ")ИНОІt . Осягнення вищого стуnеня гослоцар

СЬ!~ого ТJоз витку ВР. де Т'"'Ким чином JXo зросту і і нтенсифі каці У міжнародніх тор

говельних оборотів. ~ріст житьового рівня широких мас, яки~ є одним з наслід

ків господ~рського поступу, має своїм результатом збільmення кісткости спо~ив
чого рин~у; розвиток ок~емих галузів п~омисповости веде no ~nосту споживання 
сировини, ~алива, машин тощо. Все це спричинюється до зросту мі~нRродньоrо об~ 

міну в nnомислово розRинених країнах. Таким чином, господарськи~ розвиток має 

своєю тенденцією створення для кожної окТJемої країни госnо Чlрської автаркії, 
nеретворення окремих к:оа~н в самозадовольняючУ ізольовану госnодарську цілість; 

він веде до скріплення міжнародніх торговельяих зв'язків , до rx зміцнення і 
інтесифікації, ло зросту світового господарства . 

2!Е~~!~Е~-!~~~!~~~~!_!~Е~~~~! 
окремих країн . 0 · ї · ї 
---------~---- труктура зовн1шньо торговл1 окремих кра н, склад ро-
дів тих продуктів, які вони привозять і вивозять, так само як і розмі~и обо

ротів залежать оц природних особ .ливосте~ коаної країни й від стуnеня їі: гос
nопареького Т)озвитку. Звичайно , країни, що стоять нп нижчому стуnені госnодар
ського розвитку, вивозят~ харчові nродукти і с~овину, а nривозять nромислові 
вироби. Розвиток в nевні~ країні власної nромисловости nозначається на струк

турі ї'і зовнішньо;· торговлі в то~ сnосіб, що вон~. зме•,шує в, віз сировини,яка. 

йде ня. nотреби власної nромисловости, і nочинає nри11озити ту І"Т"Іомислову сиро
вину, якоз· їй бТJакує; nоруч з тим в вивазі К!)аїн, що розвивають власну прІіІМи

словість, починає віцегравати все більmу ролю вивіз nромисловИх виробів. Ілю
страцією тих змін, що зазнає структу~а зовні~ньої торговлі окремих країн на 

протязу часу віпповіано до змін госnо .а r:~.р ської стру1стури, мож,уть служити ті 

зміни, які сталися в струкутрі зовнішньої торговлі колишньої Російської імпе

рії з І 37.2 по І ІІЗ рік. Основою зовніmньої торговлі Росії, як країни аrtрарної, 
в першу чергу були харчові nродукти: вартість вивозу харчових nроnуктів з І872 
по І9ІЗ рі к зросла в 4 , 5 рази і вона склапала в І9ІЗ році по своїй вартості 

60% ~сього імnерського вивозу; nроте nозвиток власної ~nомисловости відбився 
на структурі росі~ського ексnорту; вартість ексnо~ту готових товарів зросла 
з 22 міл . франків в ! 872 році до 226 міп.франків в І9ІЗ році - біпьmе ніz в 

десять раеів; в !872 році вона скла.дала :менше двох віасо'!'Ків загальної варто

сти експорту , в І9ІЗ році вона виносила nять ві~сотків; nорівн~ючи найменше 
зріс за цей nеріод експорт сиро вини - мг· нmР, ніz в три р~зи; питомиfА тягар 

екєпорту сировини знизився з 50% в І872 році приблизно поЗ5% вартости росій

ського експорту в І9ІЗ році; це nоказувало, що сировина частинно лишалася в 
країні і використовувалася для потреб власної промисловости. 

Структура. сучасної зовнішньої торговлі головних держав характеризуєть

ся такими рисами . Експорт Н і ме ч ч и н и в І925 році в ?І,З% своєї вар
тости складався з експорту готових товарів; 2!,8% вартости nриnадало на сиро
вини й пі&фа6nикати; б ,І%- на харчові продукти і напої. Щодо німецького ім
порту, то він в тім самім І925 році поділявся так : вартість iJmopтy сировин 

і півфабрикатів склааала 48,9% вартости ціпого імnорту, на імnорт харчових 
nродуктів і наnої в nриnадало - 28 , 2%, на гvтові товари !4,4%. Зовнішия торгов
пл Німеччини характеризується розвиненим експортом готових товарів і імпортом 

промислово ,· с иро вини; порівнюючи мапо, як HR. індустріяльну К!Jа'іну, привозить 
Німеччина харчових продуктів , що пояснюється високим розвитком німецького сіль

ського господарства.. А н г л і й с ь к а зовнішия торговля, маючи спільні 

риси з німецько~, иає разом з тим свої характеристичні особливості. Так само 

Англія вивозить в nершу чергу готові товари: в І92~ році вона при загальні~ 

вартості · вивозу товR.рів власно1 nродукції в 77З,І міл.фунт.стерл.вивозила rоаб
рикатів на бІб,З мід.Фунт . стерл . ; так с~:мо в Англії великуролю відоr~ає ім
nорт сировини: н~ вартість СУ~овини rтри загапьні~ вартості імпорту в ІЗ22,9 

міл.фунт.стерл . в І92~ році nnиnanaлo 425,2 міл.фунт . стеuл. Але сільське гос
подарство Англії лише в обмеженій мірі може задовольнити потреби місцевого 
сnоживача; через тР- імnорт харчових П!)одуктів , нR.nоїв і тютюну в англі'·ському 

імпорті творить ще більшу nозицію, ніж і:мnо~т сировини: в І 92~ році н~ неї 
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п~иnадає 57!,9 міл.фунт.стерл. В менш інnуст~іяльно розвинені~ Ф ра и ці r 
вивіз готових товарів відограє меншу ролю, ніz в Англіr та Ніvеччині; пот~еби 

в харчових продуктах Франція в nершу чергу задовольняє місц~виwи виробами, 
вдаючись до закордониого привозу в невеликих ~озмірах. Вартість французького 

експорту в !925 році розnоділялась так: харчові nродукти 3,6 мілінрда франків, 
сировина І2,б міліярда франків, готові товари 27,0 мрд.франків. Імпорт скла
дався: харчові nродукти О,І ~д . фран. ,сировина 29,5 мрд.rор. ,готові товари 5 ,4 
мрд.Франків. Ще далі від структури зовнішньої то~говліьіндустріяль~их краrн 
стоїть і m а л і М с ь к а зовнішня торговля. В ексnорті Італії рівнорядне 

місц~ за~має вивіз ~отових товарів з вивозом харчових про~уктів /в nершу чер
гу південні оаочі/. Не зважаючи на обмежені розміри індустріялізації к~аїии 
в іт~.лі~ському привозі духе значну позицію займає nривіз сировини; Італt!Їда~

водиться в зв'язку з браком власного кам'яновугільного nалива духе багато nри
возити кам'яного вугля. Структура зовнішньої торговлі С п о л у ч е н и х 
Ш т ат і в Північної Америки характеризується такими даними !925 року: 

ха~човиz nроцуктів 1ндустр. nівфабри- фабри- різних 

сировини обuоб. 0аб8 сировини катів катів товарів 
наn1во ро л. 

Імnорт ІІ,7% ІО ,2% 40,7% І?,~ !8,9% 0,6% 

Ексnорт о,6 ІІ,9 29,3 ІЗ,? 38,2 0,2 

В торговельному обо~оті Сполучених Штатів реnрезентований nриблизно рівномір
но оборот сільсько-господАuськими nродуктами і готовими п~омисловими виробами. 

Ця структура зовніrоніх то~говельних зносин ві~nовідає госnода~ським відноси

нам Сnолучених Штатів, в яких nоруч з розвиненим і постачаючим значні лишки 
для експорту сільським госnодарством існує розгалужена n~омисловість. Прикла

дом країни, зовнішня торговля яttої базується н~ вивозі nродукті в сільського 

госnодарства і на імnо~ті готових nродуктів, може слухити А р r е н т і н а. 

В І9ІЗ році ексnо~т Арrентіни на 95~ складався з nродуктів сільського госnо
дарства, а імnорт на 92% з готових n~омислових виробів; тако~ само~ тиnовою 
ексnортовою сі .qьсько-госnодарською краrною лишилась Арrеитіиа ~ до війни . В 

Евроnі найбільш а~р8~ни~ характер мав nеред ві~ною ексnорт колишиьоr Р о с і й 

с ь к о ї І мn е р і ї. Після ві~ни ексnорт збіжжя з Росії значно зменшився 
і переважаючу nозицію в ексnорті СССР ТАпер складає nромислова сировина. 

Ми спинились докладніше на розгляді струкутури зевнішньої торговлі 

головних nромислових к~аїи . Про інші країни ми згадаємо лише коротко. Виразний 

сільсько-госnодарський. характ~р має ексnррт ~аких ~раїн,як Румунія й Угорщина 
в Евроnі, Канада, Південно-Аrори~анськи~ і Австралійськи~ Союзи в nозаевроnей

ських хоитииеитах. Значну ролю в зовнішньому тор~овлеьноМу обо~оті віаогра~ть 
nромислові вироби в Бельгії й Чехос~оваччині. Ев~оnейські країни, народнє гос 
nодвретво я~их реnрезвнтовано цілим рядом галу8ів, мають звичайно різноманіт

ну иоменRулатуру товарів, які постуnають н~ зовнішній ринок. В раді nоааевро

nейсьиих країн натомість ми маємо таку госnодарську структуру, яка характери
зується вик~чно nеревагою якоїбудь одної галузі госnодарчої діяльности; від

nовіnио до того в ексnорті таких країн nануючу ралю займає один чи кілька про 
дуктів, на nлеRаині яких сnеціялізувалась дана краrна . Вивіз Мехіки майже ці 

ком складається з n~одуктів гірничої nромисловости, nеuедовсім нафти. Коло по 
ловини вартости ексnорту в~~зілії складає вартість ексnорт~ кави. · Величезну· 
ралю &·· ексnорті Куби &1~ог~ає ексnорт тростинового цукру. 

!2~!~!~~!~~~-і 
~~!2~!~~~~!~!-~~~~~~~ Відношення між вартістю ексnорту й вартістю імпорту 
в окремих к~аУнах духе різне. В одних країнах ексnорт на nротязі довгого ~яду 
років є більший, ніж імnорт; в інших країнах ми спостерігаємо nротилежне від

ношення. Є ряд країн, де відношення між вивозом і nривозом періодично зазнає 

змін: то ексnорт nереважає імnорт, то навnаки. Різниця міz Фартіст~ ексnорту 
й імnорту має назву то~говельного балянсу; коли ексnорт nеревахає імnорт, то 
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кажу~ь, що дана країна має активни~ тоuговельний балянс; коли ж сnостерігаємо 
nеревагу імпорту над експортом, маємо наявність nпсивноrо торrо:ве1ьного балян

су. 

Поняття міжнароднього товарообміну має на увазі nриблизну рівновар

тість тих товарів, якими обмінюютьс~; важко nриnустити, щоб якабудь к~аїна 
nривозила до іншої краrИи з року в рік свої товари, не одержуючи за це відnо
відної рівновартости . Коли ми констатуємо в ряді краrн значне розходження між 
вартістю експорту~ імnорту, ЦР ознпчає, що оnлата цих різниць вартости пере

водиться іншим шляхом і в іншому nорядку, ніж за допомогою безnосереднього то
варообміну. Грошові nретензії одної кр~їни до другої виникають не лише в ре

зультаті взаїмного тов~рообміну. Не кожна країна має для вивозу своїх товарів 

власну торговельну фльоту; ловодиться користуватися nослугами чужо ї фльоти і 
.за це ї~ nлатити фрахт. Окремі країни різняться no свойому багатству каnітала

ми; бідні країни примушРні для розвитку свого госnод~рства nозичати в багат

ших країн і за це їм виnлачувати відnовідні відсотки. Наводимо лише два nрик

лади того, як можуть винИІ(ати nлатіжні з обо в'язання одної країни до другої. 
В господарському житті і господарських взаємовідносинах окремих країн виnад

ків виникнення nлатіжних зобов'язRнь nоза шляхом бе~nосереднього товарообміну 
є бinьrna кількість: виникаJІть вони npo onnaтi тих послуг, що удіЛІІІІТЬ одні 
країни .'Іругим в вигляді морських перевозок, комісії, асекурації; nовстають во

ни при опnаті відсотків на умішені в чужі країни каnітали, оплаті відсотків і 

амортізації боргів і т.д. Через те поруч з nоняття~ то~говельного балянсу іс
нує поняття розрахункового балянсу; nід ним розуміється та різниця, яка пов

стає nри виріDнянні всіх nлатіжних зобов'язань міх одною 1 другоJІ кр~їною~nід 
роарахункови~·бааян~ кожної країни містить у собі дві частини: одну з них · скла
дає торговельни~ балянс, nryo яхи~ мова була вище -різниця, що nовстає nри ви
nлатах на основі ексnорту й імnорту товарів; другу частину розрахункового са~ 
лянсу складає різниця, що nо fстає при обрахунках ~иnлат за nослуги, кредитові 
оnерації, nеревод rроше~ з одної . країни до друrої і т.д. Міжнародні то~говель

ні відносини мають своєю nідставою приблизну рівновартість продуктів, якими 

обмінюються; через те, коли·платіжні зобов'яз~ння одної к~аїни до другої не 
коштенсуІІться взаїмно в межах торговельного баnянсу, то це озн~.чає, що вони 

вирівнюються в межах розрахунко вого балянсу :, nоруч з видимим ексnортом і ім

nортом продуктів, які nроходять че~ез митниці, існує невидими~ експорт і ім
nорт, в результаті якого між країнами виникають платіжні зобов'язання. 

Коли ми беремо відносини між і1mортом і ексnортом окремих країн в І9ІЗ 

році, ми ~можемо ці кр~їни розбити на дві групи- країни з активним торговель

ним балянсом, країни, в яки% ексnорт nеревищує імnорт,іі країни з nасивним 

торговельним балянсам, де імnорт nеревищує ексnорт. До nерші~ групи в 1913 ро
ці належали: Росія, Румунія, Ьрітанська Індія, Сіям, Мехіка, малі nівденно

американські ресnубліки, Єrиnет, Південно-Афnиканськи~ СоJІз і Сnолучені Штати 

Північної Америки. Друга група складалася з таких держав: Німеччина, Ангnія, 
Франція, Італія) Ьельгія, Голяндія, Шва~царія, Швеція, Но~вегія, Данія, Яnонія; 

опріч того до не1 ~ходили також Есnанія , Кита~, Португалія, Греція, Болгарія 
й Сербія. Ми бачили, що до групи держав а активнии торговельним балянсом вхо

дили країни Бідсталі економічно, бідні капіталами, nозбавлені вІІасної торго

веnьної ~JІьоти; через те nлатіані зобов'язання цих країн носиnи nасивни~ ха
ракте-р і вони їх нусіnи вирівнJІвати активністю свого тоurовельного баnянсу; 
до крn.їн з активним торговельним баn~нсом ne~e4 ві~нои належали також Сnолуче

ні Ш'І'Ати, в нл:родяьому госtтоларст вj 'ІВ ИХ було вклn.дено баиато е вроnейських ка

піталів, за які доnодилось nлатити відсотки і rок~ива'І'и їх активністJІ тоuго

Рельного балянсу. к~аїни з nасивним торговельним ба~янсом натоміс'І'ь належали 

в своїй більшоеті до країн індустріяльно високо розвинених; вони мали одеnжан
ня відсотків з інших країн за вкладР Ні Е них каnітали /Анrлія , ?ранція, Ьель
rія, Голяндін, Шва~царія) Данія/, за nо слуги своєї тоurоnельної rоqьоти /Англія, 
Ноuвегія, Яnонія/, одержання з відвідування кuаїни зако~дончими туристами /Швай 
царія, Італія, Франція/, одРржання, що nоступали з інших країн од 'І'ИХ еміrран
тів, які виїздили т;vци на тю.{часову nuацю /Італія, Яnонія/; ці всі роди оf{ер
жань дозволяли цим к ~аїнам покриRати nпсивність с ~ого тоnговельноrо балянсу. 
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Але nоруч з багатими країнами, яні мали nевні оnераанни закордоном, nасивний 
торговельний балянс в І~ІЗ році :мя.ли тані бідні і малорозвинені країни, як,' 

наnриклаn, Китя.f;t або Есnанія. Акти~ність торгове~ьного балянсу цих к~аУн зв'я
зана зі зрост ом їх закор~онної заборженности. Коана країна~ яка nозичає закор
доном гроші, одержує Н~" nе:вни~ час моаливість nіднести свій імnорт і ЗR.купити 

на чужині більше товарів, ніа має вона для того засобів. Розуміється, пізніше, 
коли для такої країни nриходить час сnлати боргу, вона nримушена з:менщувати 

nривіз і форсувати експорт, щоб знайти кошти для цієУ сплати. 
Пілся війни відносини щодо зя.бораенности ня. чужині окремих країн різ

ко зміни,ись; бо~ги майже всіх евроnе~ських держав дуже зросли, головним чи

ном, в Сnолучених Штатах; в результаті цього в ІQ2б році з більmих евроnейсь

ких nержав лише Англія мала більше оде~жань з чужини в формі віnсотків на вкла
дені каnітали, ніж виnлат з~. позичені каnітали; натомість f;получені Штати зро

бились загальним кредитором ціЛого світу. Оскільки відсотки на вкладені капі
тали складають найважливішу nозицію розрахункового балянсу, після війни в усіх 

державах виявилась тенденція до збільшення свого ексnорту і зменшення імпорту. 
Завдяки цим обставинам відносини щодо торговельного балянсу ~кремих евроnей

ських країн в nіслявоЄнни~ nеріод набрали дуже рівноманітного характеру. За
ховує, як й в nередвоєнний час,nасивність свого торговельного балянсу Англія, 

хоч і таu мають uісце заходи до зменшення цієї nасивности. Такі країни, як Ні
меччина і Франція, nрямують до створення активного торговельного ба1янсу і в 
окr.~емі nовоєнні роки їхніt:t товарооборот дає nеревагу вивозу над авоаом. Число 

тих европеnських держав, в яких існування nасивного торговельноrо балянсу ба
зується на зрості забо~zености країни, збільшується. 

е!!~!!~Е!~а 

!~Е~~~~!~ В зовнішній торговлі ми здебільmоrо зустрічаємось з фактом nриво
зу й вивозу товарів ~ля безnосе~еднього особистого чи nродукційного сnоживан

ня в МР.жя.х тої країни, куди nостуnа~ть товари. Великі експортери й іwnортери

rуртовики ті продукти, які вони одерау~ть, nередають або безпосередньо сnожи

вачам, коли йде n~o сировину, що nоступає на n~омислові nідnриємства- для пе
реробки, або nіаnриємствам розnоаільної торговлі; коли йде про nродукти осо
бистого сnоzим.ння. Проте в окремих виnа~ках ми зустрі чамо факти існування ре

ексnортної торговлі: nро~укти, що nривозяться до nевної країни, в nевній своїй 
частині nостуnають не для безnосереанього споуивання в межах цієї країни, а 

для дальшого ексnорту до 1нших країн. Поява ~ і снування реексnортної торговлі 

зв'язані з історичниvи умовами. Де~хавв, що раніше ніz інші нав'язали заморсь
кі торговельні стосунки і які мають велику торговельну фльоту, nочали обслуго
вувати потреби тих дераав, які з тих чи інших nричин не :могли налагодити еке

nо:рту відnовідних nродуктів самі. Оскільки такими державами, в яких заморська 
~орговля налагодилась раніmе,ніа в 1Яmих дераавах,були nередовсім Англія й г~

пяндіж,. реексnорт товарів відограє значнішу pon» в цих краУнах. Певне значен

ня для реексnортної торговлі мас для центр~льної ~ східньої Евроnи також Ні

меччина. Розвиток торговельних зносин в окремих країнах викликає тенденцію до 
нав'язання безпосереп~іх зносин з к~аїнами-nродуцентами ; через те аначення ре
ексnортної торговлі все ам~ишуєтьея.Найбільше значення реексnортна торговля 
мас в sовніш~ьому товараобороті Англії. цЯ держава відограє роли nосередникя 
в товарсобороті а рядом заморських країн, передовсім зі своїми колоніями, nо
стача~чи їм nромислові вироби евроnейських країн 1 реекспортуDЧи Колоніяльву 
сировину до ев~оnейських країн. Значення реексnо~тної торговлі Англії встаиов
JІІІється слідуючими даними І q24 ро Ісу: 

Вартість вивозу Англії в мільйонах фунт.стерл. 

Xap~g'i nродукти,наnої, 
СироІиВІ 
Фабрикати 

З а г а л о м 

а.nасні . 
продукти. 

5?,6 
106,5 
618,9 
SOI,O 

закорН~ПИ~к'и~олоніяльні 
ДО ЧУZИНИ ДО ROfOHiй 1 

ДОМ Н1Й. 

І7 ,І 

74,3 
22,! 
ІІЗ,5 

12,8 
І,9 
ІІ,8 
26,5 

всьоrо 

29,8 
76,6 
ЗЗ,? 

140,0 
,• І 
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Розміри реексnо~тної то~говлі Англії, nідляга~чи вnливу аrа~ано~ вище тенден

ції зменшення значення рА!Ксnортної торговлі, зменшились. В І9ІЗ році nито~ий 
тягар реексnорту в зовнішньому товараобороті Англії був значно більший: nри 
ввртості вивозу власних виробів тоді в 5~~,3 міл.фунт.стерл. на реексnортну 

торговлю nриnадало ІО9,б міл.фунт.стерл . Сnеціяльно великуролю Англія відо
грає ~ля реексnорту гевних товарів . Вона є найбільшим у світі nокуnцем вовни 
й nостачає її не тільки для евроnейських країн, але також для Сnолучених Шта
тів . Так само велике аначення Англії в реексnорті бавовни. З і~их евроnейсь

ких держав біль~ значення реексnортна торговля відограє для Голяндії, яка її 
nровадить з Німеччиною й mвайцарією /хліб, бавовна, лісові товауи/ і для Бель
гії /бавовна, збіzжя/; nеред війною значну ролю в nостачанні Середньої tt Схід
ньо~ Евроnи колоиіяльними това~ами ~ бавовною відогравали німецькі nорти; no 
війні їх роля значно вnала. З nозаєвроnейських країн nевне значення відоrрає 

реексnорт; в Сnолучених Штатах, які частинно рее~сnортують мехіканські на~о
ві ародукти tt кубанський тростиновий цукор. 

ВНУТРІШНЯ ТОРГОВЛЯ . 

загальне поняття . 
----------------- Торговельний аnарат в межах коzної дерzави має своїм завдан-

ням в nершу чергу функції розnодільчого характеру. Він відограє nоважну ролж 
в госnодарському :ситті кожної окремої 4ерхави, але ~иачення його для укладан
ня відносин у світовому госnодарстві nідрядного характеру. Через те ми на роз

rтЛЯ4і організації внутрішньої торговлі оnинимося лише nобічно. 
Каnіталістичний ла~, якиtt є nануючим у сучасFому госnодарстві,характе

ривується nовною tt рішучою перевагою грошового tt тоtщ!)овоrо госnодарства. Про
те це не означає, що в сучасному госnодарстві всі про.'Іукти nостуnають у това
ровий ~борот. Загально бР.ручи,це ТВР.~д:в:ення має силу в nовному розукінні лише 

для міст і для nромисловости; на селі ~ в сільському госnодарстві nевна части

на вироблених nродуктів сnоzивається в меzах nредукуючого госnодарства і не 
nостуnає на ринок. Особливо значно~ є ця частина в технічно відсталих малих 

хліборобських госnодарствах. Через те та частина продуктів, яка постуnає в то

варовий оборот і яка теорить базу для існування й розвитку торговельного аnа

рату,зале:сить од таких трьох nередумов: І/ відношення кіа числом міської ~ 
сільськоr людности; 2/ відношення між вартіст~ сільсько-госnодарської й n~о
мислової nродукції країни; З/ nродукці~ности сільсько-госnодарської nраці. 

Рух товару від nродуцент~ ~о сnоживача зв'язаний з nереходом ~ого че
рез руки цілого ряпу крамаuів. Торговельний аnарат в цілому має тенденцію зро
стати з більшою швИдкістю, ніж арарат nродукції. В то~говельному аnараті дуже 

nоширені дрібні підnриємства, які завзято змаrа~ться з великиМи nідnриємствами 
ва свое існування. і з більmими·результатами, ніz це має місце в промисловості. 

Ця роз~рібленність ірозnорошенність то~rовельного ananaтy має тісний зв'язок 
з неорrанізов~ніст~ ~ розnорошеністю сnоживачів. 

Уперта боротьба за існування дрібних nідnриємств в торговлі і їхня nо

~иренність,з ~дного боку, зnіст міст і nромисловости, з другого боку, вецуть 
.ІІО того, що число осіб заttнятих в торговлі має тен.ІІенці~ .ІІо інтенсивного.· зро

сту; це чис.по ~ро стає швидче, ні :в: загальне чис ТІО людности. Це явище 1JІІІ,етрує 
така таблиця: 

Німеччина 
І 'І' алі я 

" 
Австрія 

Бельгія 

ШваІцарія 
Анrлія 

nеріод часу 

І882-З:907 
І882-І90І 
І90І-І9ІІ 

!890-!900 
1 ~80-!900 
!900-!920 
!900-I~ZI 

nриріст л~дности 

в % 
40,0 
І5 ,6 
б,8 
8,? 

2І, Ь 

!?,О 

40,3 

nриріст осіб за~нятИх в % торговл1. , 

І5І,9 
44,6 
90,0 
23,2 
41 ,о 
59,0 
зз~,о 
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Особливо швидко з"9остнє число заf:%н.ятих 11 'І'О'І')Говлі осіб ee!)eJ.t ваrа.лу 
міс•коrо н~с~л~нн.я. 

В то~rовлі раціоналізація nраці ~ nоширених її механівац1r в14бувае~•
о.я в значно бі.льm обме~ених розмірах, ні з:: це С~"остерігається в nроУисло вос'1'1. 

n резу~ьта.ті цього кількість nраці, .яка вит9ачаетьея ня. розnо~іл вироблених 

тоБа!Jів зростА.є швидчР, ніи т~ кількість JТТ)аці • яка rтот~ібяР. !tЛЯ їх &ироблеинІІ. 
Дані nромис ло вої ст~.тистики д~.Я!fИХ цержав усте.новл:юnть ·, що кількість осіб 
зайнятих в •opro~4i зростає швидче, ніz кількість осіб зайн.ят~х в nромислово
сті; отже меркантилізаці.я лю~ности ~де твипчю1 темлон, ніж r~ індустріяліза

ція. T'1.R, в Німеччині з І895 no І 007 piR зп.гальнР. число nрацездатних зросло 
на ЗІ, -:і41~ nри nрирості nрацездатних за~н.ятих в сільському госnоп~рстві на · 
І8,І8~, ~ nромис~авості на 35,93~ і в тоDговлі на 48,71%. 

Гoctro !Іf\Т)СЬКИ~ роз ВИТОІ( веде ЦО ВСе даЛЬШОЇ ~ИфереНЦіJІЦіЇ ТО'DГОВеЛЬНИХ 

nідrт!)иємств. )4ожна встановити такі наnрями, в Л!<ИХ вон~ відбувається: поширю

ється сrтеціллізаці.я тоuговлі rто uonai то nR~ів, з~остає ро~rтопіл nраці між з3-
куrтом товарів і розrтолільною торг~влеn, виділлються з то~говельної діяльности 
в с~.мості~ні галузі 't'i, що входили до ~П с!<л~.цу /еисnеl(іюваNня, тув.нсnо~т то
варів тощо/, роз'єднується то9говельна ділльність в вузькому роз~мінні цього 
слова н~ он~емі роди від ступені своєї самості~ности /бір~ева, комісі~на то~
говл.я тощо/. Ці тенаеР.ції сприяють тому зросту і збільmенню числа осіб за~н.я
'1'!-ІХ в то!' го влі, npo які ~у ла мо :Аа вище, і ве !tУТЬ по "исокого питомоrо т.яrR.ру 
в торговельному ~nа~аті дрібних nіаnuиємств. 

п~от~, так само .як в n~омисловості,в то~говлі виявллється тенпенці.я .цо 

концентрації. Ця тенденція nривелR ао nояви в торго:Алі з nоступом каnіталіс- . 
тичного госnоаn.рства нового тигу торговельних nі!.tприємств- універсальних к~а:м

ниць /Wa1enhauser f. Пі.ц унівРрсальною кр~мнице~ розуміzть такого ~оау торго
рельне nі~rтриємство, яке в своїх ОК?емих віпділах перево~ить грода~ това~ів 

різних R.соnтиментів і nризначення. Універсальні крамниці виникли в nерші~ nо

ловині ХІХ стол. в Пари'-tі і в иі.яці ХІХ стал. набуваІ>ть rтоширеннл в велюсих 

міст~х багатьох кuR.їн. На~більmого ~озвитну ця форма торговельних підП"9ИємстD 

набу.ІІа. в Сnолучених. Штатах. Те.м у І924 році нараховувалось Rоло І800 уні вер
сальних крамниць і їх обороти .rtос.ягали І З/4 міліярпа долярі в. ~ то~· суми ко
ло 200 міль~онів полярів r.риnацало на одну унівес~льну К'І')ВМницю в Чікаrо -
.i.wl8rs!1all :E'ulci Сош. В Нью-Йорку І5 більшиХ універсальних нрамниць у 192~ !)ОЦі 
uали обо,!>ОТ в 4ІІ мі л. дол. Ці IS уні версальних И!>амн.щь мали 58. ООО службов
ців і робітників. 

Сnеці.яльну Фо ""~МУ каrтіта.rrістично'і концентрації уяаляють торrовельні 

nідnри.:мства, .яні ровси.ІІаzть то ва.Т>и nоштою на sRмo влення. Вони так само на.'
бі 'ІЬmе nоширені в Сnол,);чених ШтfІтах. Інmим ро nом наnітааістич!-'ої ионцентрації 

є :Аеликі торговельні nідnриємства, які П"9ОР~~.ять то~rовп» зR ~оnомого~ ~озга

луаеної системи філій. Ту~ тап само на. nе~шому місці стоять Сполучені Штати. 
Найбільше з nіnnриє2.tств цього !)Оду в Сnолучених Штатах - " J\tlanti с & Pauific 
Tet\ Com " - мало в 1924 році ІО.ООО фідій з ~агальним обо!)отом в ЗОО міл.nол. 

Треба проте відмітити, що нонцентрація нео~наково з~хоnлzє всі ро.ци 

торговлі. На~сильніше вона nозначається в то~говл1 мануфактурними ~оварвми 1 
конфеицієz. Натомість, торговля харчовими процукт~ми, яка складає на~rоловні
mу скла.аову частину роаnодіпьно1" то!)говлі 1 nідпадає nроцесу ионцентрації в об
ме~ених ровv.ірах. 

Торговельний аnарат виконує функці~ nосе~е.аництва між nродуцентом і 
сn~zиввчем і ·ає своїм зsвпа~ням nостачати ви!)облені то~ари тим, хто має в них 

потребу. Цю свою корисну ~ НРобхіцку госnодарську функцію торговельний аnарат 

виконує n~от~ дуже недоснонало. nродукт nроходить че~ез руки цілого ря.ау зай

вих nосе~епник1в, що сnричиняє піднесення остаточних цін,яхі мусить nлатити в 
роедрібні~ то"9rовлі з~ тов~р ~ого бе~nосе9едній сnоживач. Аналіза цін окремих 
товарів,.яиа була nе~еведена в uiлo~v р.я.аі п~ржав, вказує. що в ціні товару rо
JІовну ~ більшу частину складають не ttошти його rтро!Укції, а коти ~oro розnо

~ілу, який з.аійснmє торговельний аnарат, nерехід товарів через ~уии ці~ої низ
ки nосередників nідносить ціну коаного товару дnлеко -nоза У.оmти ~oro виробниц
'lІва. 
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Тоuговельний апаuат внутрі~ньої торговлі зді~снює fІоруч з розnоділом 
nродук<r і в ~і сце вого вир о Сstіицт ва тп.кож Фующі ї розподілу тих то вFІ.рі в 1 які еttс
nортується з чужини. Tait само ду;;:е часто до нього належить закуn тих fІродук

тів , які мають постуnити н~ цілі еІtспорту до чу~ини. Відограє він таким чином 
ролю звена, яке nоєднує господарство кожної окремої країни з госnодарством 
світо вим. Само собою, викоНFLННЯ цих функці t\ пере водиться ним так само дорого, 
як і виконання функцій посередника мі& наці(ІІна.льним продуцентом і національ

ним споживачем. 

Заnитання до 22-ої й 2З-ої лекцій : ----------------------------------
І. Які зміни зайшли в розподілі міжнародньої торговлі між окремими 

континентами nісля світової війни? 

2 . Які фактори впливають на інтенсивність міжнародніх торговельних 

зносин окремив держав ? 

з . Як розnоділені між окремими континентами міжнародні торговельні 

зносини Англії ? 

4. Як вnливає на структуру зовнішньої торговлі індустріялізація 

країни ? 

5. Який характер має розрахунковий балянс Сполучених Штатів ? 

б. Які тенденції розвитку реекспортної тоuговлі Англії ? 

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 

І ВПЛИВ ЇЇ НА СВІТОВЕ ГОСПО~АРСТВО. 

Особливості 

~~~~~~~!-~Е~~~: Подаючи в наших БИІtладах дані про стан окремих галузів сві
тового rосnоцарства, ми звича~но оминали відомості ~ дані з останніх років . 

Робили ми це так через те, що ці відомості й дані не можна вважати характери

стичними; з кінця І929 року світове господарство захоплено жорстокою, небува

лою по своїх розмірах кризоюj стан, отже, окремих галузів світового господар

ства в цей час характеризує перебіг кризи, а не nроцес розвитку при нормальних 

умовах . 

Економічна криза є явище властиве капіталістичному ладу; проте, кожна 

криза, яка виникає в конкретних госnодарських умовах, має свої особливості і 

свої специфічні причини, які визначають то~ або інmи~ її перебіг і характер. 

Так само має свої особливості і свої nричини й сучасна економічна криза. 
Одною з характеристичних рис сучасноr кризи є її затяжни~ характер. 

Почавтись рядом біржевих і банківських крахів у Західні~ Евроnі та Америці 3 

осени І929 року, вона тягнеться більше трьох років; лише 3 цругої половини 

І 9ЗЗ року в оІ<!>емих державах по чинають виявлятись 03 наки no вільного посподар
ського поліпшення, які дозволяють nрипускати, що час nерелому кризи вие насту

nає.ПБруч rз затяжністю кризи є для неї характеристична її nоширенність на всі 

країни, на ввесь сзіт . Вона захопила не лише країни, які включені в кругово
рот каnіталістичного госnодарства, але ~ СССР, який вЕажа!, що своєю системою 

nлянової господарки він' ізолюється від впливів kаnіталістичного госло~арства. 
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Глибину~. затяжн: сть сучасної к~изи ус!•ладиили nричинИ nолі~ичноrо nо
рядку. Світове госnодарство ще не встигло nристосуватися до тих умов, які ут

ворилися nісля світової війни; воно ввесь час дуае болізна Іідчувало ті зміни 
кордонів, які nовстали після ві~ни; тягар військивих боргів і реnарацій так 
само вів до утруднень у розвитку світового госnодарства; негативно крім того 

впяивала на норwальниІ хід госnодарського життя nісля ві~ни загальна атмосфе
ра неусталенности й nровізорИЧности, яка характеризує повоєнні відносини. Всі 

ці обставини,відограючи свою ролю ввесь повоєнни" період, особпиво мусіли від
чуватисЯ за часів кризи й вони спричинили цілу її затяжність і глибину. 

Щодо тих специфічних nричин господарського характеру, які вплинули на 

розвиток сучасної кризи, то в цій справі думки окремих дослі цників 'між собою 

розходяться. Оnні з дослідників щукають nричин сучасної кризи в умовах вироб
ництва nродуктів, а другі в умовах їх обороту. Одні nричини кризи бачать у 
pot~t витку раціоналізаці r виробництва, цруг1 - J дефляції, в зменпrенні с вітов~t.{ 

запасів золота rrорівнюючи з nотребами товарового обо~~у. Дехте в дослідників 

зв'язує nричини сучасноr кризи з вичерnанням розвоєвих сил каnітапіетичного 
ладу і розв'язання її бачить у кардинальній зміні nідстав сучасного госnодар 
ства. 

~~~!-!:Е~!~_!!! 
світове господарство. 
--------------------- Вплив сучасної кризи позначається на всіх діаRнках 
госnодарського аиття. Сучасна криза відбилася nерш аа все на розмірах вироб-

ництва окреких країн; &оно &ия&ило те}Іденції до дуже значноrо скорочення. Ко

ли nриняти виробничі індекси !928 року за ІОО, то &они в послідуючі роки змі
нювалися в окремих країнах так: 

Р О R И 

І9~9 

І9ЗО 

І9ЗІ 

І 932 яиrrе нь 

Франція 

109,4 

ІІО,2 

gJ ,2 

?2,4 

Німеччина. 

ІОІ,4 

83,6 

6':1,1 

52,З 

Анrлія 

ІОо,О 

9? J 9 

88.9 

89,2 

Сnолуч.mтати 

!0?,2 

86,5 

73,0 

52,3 

Канада 

ІІ1,б 

94,6 

ВО,І 

6З,І 

На&еден1 дані вказують на значне аниження розмірів виробниц~ва; це 

зменшення в І9З2 році доходить ма~zе до nоловини ровuі~ів 1928 року в куаїнах, 
найбіл~m зачеnлених кривою - Німеччині й Сnолучених Штатах. 

Jiyae характеристичними є дані про зменmення роамі ui в в добувА-ння каr.і ' я

ного ауrля, осноаного нерву сучасної nромисловости . Розміри адобувР-инг кам'я
ноrо аугля в середньому на один місяць в оІсремі роки в noottИJ-:ТOKИX країнах 

змінювалиса так /в тисячах метр.тонн/: 

----~---------------~---~--------------~------------------~------~----------
Роки Анrп1я Бельrія Чехословаччина Франція Німеччина С'Г'оп.mтати 

~-----~-----------~------------------------------------------~~--------------
І9ІЗ 24.ЗЗ7 І. 90:? І.І89 З.3З8 1Ь. 842 43.0 R8 

1929 21. 83? 2.244 !.377 4 . 486 ІЗ.б20 46.О2о 

І9ЗО 20.6SO 2. ~84 !.~03 4.490 ІІ. 89І 40. ::)90 

І93І І о . ::)82 2.253 І .092 4.1')? 9. 88? з~. З95 

!932 І? . ?!? І.?Зt) 921 3. 8::)6 8.?28 27. !83 
І9ЗЗ І?. 525 !2.10? 885 з. 905 9.160 ~8.526 
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Світове сnо :кивання б~ вовни Б З В' ЯЗКУ зі зменшенИJШ виробництва в ба-

вовняні tt nромис ло вост і З:t..іНЮВR.ЛОСЬ тя.к: 

!929 рік 25.872 тис. киn . 

19ЗО 11 2Ь.20І 11 11 

!931 11 . 22.48! 11 11 

1932 11 22 . 319 11 11 

І9ЗЗ 11 24.З52 11 11 

Криза відбилася в рівні~ мірі як на вazкitt і текстильній П9омислово

сті, так і нr:·. га.лузях nромислово сти no обробці nродукті в сільського госnодар
ства. Та~, розмі~и світової ~родукції цук~у змінювалися настуnно:/в тисячах 
тонн/: 

І9ЗО/ЗІ рік І93І/З2 рік І9З2/З3 рік. 

Цукор бурЯКОВИЙ 1!.9!0 8. 870 7. 906 
11 тростиновий !8. !07 І?. 670 18.425 

" всього ЗО . ОІ? 26.540 2б.ЗЗ1 

в тому числі Европа 10 . бІІ 7.7З2 

Рівнобіжно зі зменшенням розмі~ів виробництва й~ов процес спацу _ ціИ; 

якиtt особливо виразно позначився н~ гуртових цінах. Ьирzові ціни на головні 

това~и в ве~есні 19З1 року, якщо nрийняти ціни !927 року за. ІОО,були такі: 

Пшениця /Вью-Йорк/ 

Жито " 11 

Цукор торстиновиtt /Нью-йорк/ 

Ьавовна американська /Ліверnуль/ 

Вовна. /Вретфорд/ 

Залізо /Брюсель/ 

З8.З8 

З4 ,93 

44,48 

39,16 

42,78 

64,ІЗ 

Зменшення виробництва nри nадаючих цінах само ~о собі вzе мусіло сnри
чинитися до зменшення розмірів обо~отів зовнішньо;· то~говлі. Але до цього ще 
nриєдналися митна nолітика окрР.МИХ держав, яка , дбаючи про заховання активно

го торговельного балянсу, и.n.мв.галася скоротити розміри за.ко"!)донного nривозу . 
Розміри оборотів аовніmньо1· тоuговлі головнии дерzав в ропах І93О.:.зз змінюва
лися так : /в тисячах/: 

Англія 

!930 

19ЗІ 

! (}32 

І9ЗЗ 

Німеччина 

І9ЗО 

І9З1 

1932 

І9ЗЗ 

Імnорт Ексnоут 

!-~l~!!-=!!E~!~~!! 
!.044.800 657.600 

862.200 З8J. 200 

702.800 365.000 

675.800 Зб7.400 

!-~~Е~~~
ІО.З9З.І49 12.035.593 · 

6.727 . 000 

4.658.000 

4.204.000 

9.599.000 

5.741.000 

.4. 871 .ооо 

-~Е~~!~- Імnорт Експорт 

~-~f~~!!!~--
52.344.369 42.829.652 

42 о !99. ооо 30.421.000 

29. 8~7 .ооо 19.692.000 

ІВ. 4З3. ООО . 18.433.000 

~~~~~~~!-Ш!!!~ !_!~~!~!~ 
3.060.894 3.843.475 

~.ооо. ооо 

1.~23.000 

І .449.000 

"2.424.000 

!.6!8.000 

1.647.000 
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В результаті зме~~Р-ння ррзм1р1в світового виробиицтва і обо~отів мі~

иародньоr то~говлі темп 1осnода~ського світового zиття став nоІільиішим і зни
зився. Зниження ~ого мR~О своїм логічним наслідком усунення з процукці~ного 

n~оцесу со~ен тисяч і мільйонів роuітників, робоча сила яких nри вищих темпах 

госnопарського життя попе~едніх років могла продукційно використовуватися. 

Кількість безробітних в окр~мих країнах nочала зростати дуzе ~видким темnом, 
досяrии особливо великих розмірів у Німеччині, Англіr ~Сполучених Штатах. 

При пада~чих темnах розвитку світового госnод~рства не міг бути так само n~о
цукці~но використаии~ то~ nриріст нових робочих сил, який був результатом при
родиого збільшення н~селенпя. В результаті цього безробіття, яке в повоєнний 

nіріод взагалі стояло на високому рівні,збільшилося в кольосальних розмірах, 

і кількість безробітних в Европі та Аме!Jиці no приблизних і неповних обч •. Jслен
нях перевисила тридцять мільйонів. Ma~ze в усіх де~zавах вла~а в ті~ чи іншій 

формі видавала доnомоги бе~робітним,а це в зв'язку з загальним зменшенням nер
жавних прибуктів в результаті зниження темпу госnодарського zиття привело до 

значиого иапруzеиия дер*авні фінанси. Щоб забезnечити nевність своєї валюти, 

дер~ави одна по одній nочали ставати н~ шлях nі~тримання активности свого тор

говельного балянсу, на шлях якнайдалі йдучих обмехень чужого nривозу. Виникає 
тенденція обмеження до мінімума зв'язків зі світовим госnодарством, одержання 
всього nот~ібиого для к~аїни в меzах національного госпо~арства . Але оскільки 

в кохному національному госnодарстві існують nоо1инокі галузі тісно пов'~зані 
зі світовим rоuпопврст~~м,тенденція ізоляції від світового госnодарства nри
водить до nогіршення стану таких галузів nродукції, до д~льmоrо зниження тем

nів гос"оаарського zиття. 
СучаснR. криза була nре!!метом цілого ряду н::~.рад урядових і госnодарсь

ких чинників в міжнароцньому маmтабі. Проте можна сумніватися, чи цали всі ці 

наради щось nозитивного для nоборення кризи. Ті ознаки перелому в розвитку 

к~изи, які починають позначатися е другоr nоловини І9ЗЗ року скоріше є резуль
татом не якихбудь реrуJІятивних заходів тих чи інших дерхавних або rоспоаарсь

ких органів, скільки наслідком виче~пання ста~их заnасів готових n~одуктів з~ 

роки зменшення виробництва. Чи існуючі ознаки перелому кризи означа~ть nочат

ки r1 повної ліквіаації, чи лише кажуть про пе!Jехід її no нового стану, в те
ПРріmніх відносинах тяzко віцповісти. 

Харавwеристичною рисою сучасної кризи є те, що вона захопила не лише 

країни капітаJІістичноrо світу, але ~ також дер~аву nлянової rоспо~арки- СССР, 
хоч керо вники о: економі чиого життя це ~ не визнають. Вплив оуч.І\сної кризи на 

СССР виявився в безпосе~едні~ свої~ формі в ті~ ділянці, в які~ СССР стикаєть
ся а каnіталістичним світом - no лінії зовнішньої торговлі. Обороти ці зміню-
валися так: 

Експорт Імпорт 

І9ЗО рік І.ОЗ6,З7 міль. карб. І .058, 8З міль.карб. 

І9ЗІ 11 8ІІ,2І 11 11 !.!05,03 11 " 
І9З2 11 56З J 

118 11 " 698,69 " 11 

Зменшення місткости зовнішнього ринку й та система д~леко nосунених 
митних обмежень, яка запанувала на ньому ~а часів криви, відбилася на зовніш
ні~ торговлі СССР так само 1 як і віцбилася вона на това1ообороті каnіталістич
них країн. Дба1чи про зменшення nасивности свого торговельного балянсу,СССР 
88 часів кризи став· на шлях якиа~далі йдучої економії в сво~ому імnорті, май
Іе вповні ліквідувавши всякий сnоживчи~ імпорт. Криза рівночасно з тим зменши-
48 nриплив до СССР закордонних кредитів. П~и цих умовах nі~иесения темnу ви
~обництва в СССР може віцбуватися лише шляхом найл~лі йдучих обмехень в особи
С'І'ому еnохиванні широких мас. Те nогірmення продоRольчого стану і тоt\ зріст 

'оварового голоду, які МІ\~ть місце останні роки в СССР, є своєрідним виявом в 
~овах плянової rocnoдapF.и вnливів світової РКономічпої к~изи. 



'І 

С ІНТО:ГІЕ ГОСТЮДАРСТВО В ЦІЛОМУ. 

В nопередніх нарисах подано характеристику головних галузів світово
го господарства. Для того, щоб уяснити ті складні відносини і залежності,які 

виявляються: в світовому госnодарстві, нам довелося: в намому викл~ді ділити 

його на nевні частини ло окремих родах господарської діяльности: інакше б тяж

ко було б ті nроцеси, що відбуваються: в лоні світового госnода~ства, система

тизувати і впорядкувати . Проте цей nоділ світового госnодарства го окремих 
галузях госnодарської діяльности, акий nеревР дено в наших викладах, не nови

нен nеред нами затемнювати уявлення: про світовР. госnодарство, як про єдиний 

nроцес; треба nам'ятати, що цей nоділ є в значній мірі лише умовним, що окре
мі галузі госnодарчої діяльности між собою тісно nоєднані, що вони nеребува

ють міF. собою в тісному з в' язку й за.лежності. Найбільш яскравою ілюстрацією 
ЦlЄJ вз~ємної зв'я:занности окремих галузів с9ітового господарства є ті зміни, 
яким яони nідгали всі разом підчас теперішньої економічної кризи. 

ДотеnерішніІіr розвиток світового господарства, його nоширення екстен
сивне й інтенсивн~, з'єднувалось зі зростом народнього 6аг~тства, зі збіль

шенням добробуту населення:. Правда, цей зріст н~роднього багатства розnоділяв

ся мі~ окремими соцілльними г~уnами дуже нерівномірно; добробут нижчих соці
лльних груn збільшувався: в меншій мірі, ніж добробут вищих соціяль~их груп; 

nроте загальний зріст народнього багатства окремих країн був яезагереченим 

фактом. Обро.хую<и націоня.льного на є тку, пере веде ні в різні період.і'.J в Англії, 

дають такий середній розмір вартости національного ма.єт!Су нr:о. 0'дну дуту людно

сти: в І8?~ році - 260 ф.ст. ,в І885 р. - 270 ф.ст., в !895 р . - З28 ф. ст., 

І9І4 р. - 348 ф.ст. Розміри національного доходу Н" О.!ІНУ душу людности в Спо

лучених Штатах з~остали так: І890 р. - 169 дол., І900 р. - 232 цол., І9ІО ·р.-
262 дол. Зріст вартости національного маєт~у D Франції з !892 року ~о 1912 
рік обраховується в 20%. Загальні роз мі ~и вартости світового багатства перед 

війною обраховувалось nриблизно в 1 . 000 міліярдів доля:рів. 
Світова війна в це~ процес загального зросту національного багатства 

внесла по важні змі ни. На прот яз і чотирьох ро І< і в світ о вої війни було витря.че
но колосальних розмірів вартости, нагромад~ені працею nоnередніх nоколінь. 

Приnинився в значній мірі nроцР. с дальшого творення: вартостей, оскільки міль

йони мобіnізQваних до ві~ська були усунені від nроцунційної nраці. ОбчислЕють, 

що nідчас ві~ни на протязі чотирьох рокін було знищено коло 25% багатств, яки
ми розпоряджала людність на її nередодні. Після: війни всі держав~, учасники 

війни, з11. винлтком Сполучених Штп.тів та Японії, опинил.:-:ся в значно гіршому 
М3Терія:льному стані, ніж були вони до війни. Обчислення вартости н~ціонально

го маєтку перед ві~ною й по війні дають такі цифри /в міліярдах долярів/: 

Перед війною Після: в1йви Різниця 
- /І9І4 p.j /І9І9 p.j 

Англ іл 80 б? ,5 - 12,5 

Франція: 65 45 - 20 

СССР бО 2:? - 35 

Італія 25 20 ::) 

Вельгія І5 12,5 2,5 

Німеччина 9Ь 60 - З5 

Австро-У!'орщина 40 2:? - !5 
---------------------------------------------

Р. а з о м 380 2t!~ -125 

Сnолучені Штати P.Ot> .285 + 80 
Яnонія 20 25 + ь 
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Чи відновився nі~ля ві~ни nроцес зросту народ~ього багатства в його 

доБоєнних mо~мах ~ розмірах, відnовіс~и тя~ко. На перешкоці розвитку цього 

зросту стояла з одного обку неnристосованість світового госnоnарства до тих 
умов, в які ~оно було nоставлено умовами закінчення ві~ни ~ нормами мирових 

трактатів. Мохна , о~же 1 думати, що nісля війни nіднесення добробуту і зріст 
націонадьного багатства відбувалися не в усіх краrнах. ~ другого боку, не під

лягає сумніву, що те зменшення темnів розвитку, яке має місце підчас світової 
кризи, має своїм результ~том зн~чне 3Вільнення, якщо не nовне nриnинення на

гром~дження, отже й зросту нnціонального б~гатства. 

Сnостереження над зрос~ом націонRльного nрибутку в окремих краrнах 

вст~новл~~ть, що темnи ~ого зросту різні ~ є тісно зв'язані з гос~одарсько~ 
структ~о~ кожної окремої країни. Темnи евол~ці1 nромис1овости є вначніmі,ніж 

темnи розвитку сільськогn госnод~рства.Сільське госnодарство в свойому розвит
ку відстає від nромисловости через те, що в сільсько-госnодарській nродукції 

велику рол~ відогра~ть nриродні фактори, які nідляга~ть вnливу л~цини лише в 

обмеженому стуnен~. Натомість сучасне nромислове вироонищтво залежить майже 
цілковито від nраці, творчости й волі л~дини; темпи його зросту, отже, можуть 

бути довільно збільшені в значно mирmих розмірах, ніж темпи розвитку сільсько
го госnодарства. Через те темпи зросту національного ~оходу й ~оrо- зага~~иі·-, 

рогміри в країнах nромислових є значно більші, ніж в країнах хліборобс•вих. 

Національни~ дохід у хліб~nобських Rра,нах - Індії, Китаї - є без всякого 
nорівняння ниzчим, ніж в індустріяльних країнах Західньої Евроnи. Тик самим 

країни хліборобські ма~ть ииачий рівень добробу~у населення й иаzть можливос
ті nіднести ~ого в менших розмірах, ніж країни nромислові. 

Розяиток світового господарства базується на міжнародньому nоділі nра

ці і сnеціялізації окремих країн на окремих, більш вигідних для них г~лузях 

народнього господарства. Цей nоділ nryaцi ~ сnеціялівація країн залежить від 

фаF.торів двох різних категорі~. З одного боку, н~ характер .цього міжнародFьо
го nоділу nраці ~ міжнародньої сnеціялізації вnлива~ть п,иродні фактори /гео
графічне nоложення, берегова ліні:·, поверхня rрунту 1 пі~сонkя, наявність ко
рисних коnалень і т.д./, які підлягають змінам в залежності від людської волі 
лише в мінімальні~ мірі . З другого боку, ця міжнародни кон~іrурація різних 
госnодарських структур залежить ві~ факторів істоuичного, госnодарського ~ 

культурного nорядку, зміна яких знлежить від людської волі. Госnодарська струк 

тура кожної окремої країни визначається не лише впливом nриродних факторів, 

але також вnливом таких чинників, як гущавина населення, його курьтурний стан 1 
його каціовальний і nрофесійний склад, його багатства, наявність в країні роз
ВИНР.Ної комунікаційної сітки і т.д . Оскільки таким чином міжнародній поділ 
nраці і спеціялізація окремих країн є результат вnливів ~кторів двох ка~его
рі~, з яких оqна nідлягає змінам, існуючі відносини в світовому госnодарстві 

не носять сталого ~ nостійного характеру. Ми бачили, що цей nоділ веде за со

бо~ nР.вні невигоди для тих країн , які мають завд~нн3м постачати сировину й ба

зувати своє госnодарське життя на однобічному розвитку сільського господарст
ва. Звідци існує в світовому господарстві в країнах з розвиненим однобічно 

сільпьким господарством тенденція до розвитку власної nромисловости. Ця тен

денція цо індуст~іялізації в країнах, які мають мало розвинену nромисловість , 
або зовсім її не ма~ть,у розвитку світового госnодарства uає величевне значен

ня. Вона веде до nереміщення осередків госnодарських вnливів,до заступлення 

одних осе,едків другими. На розвитку окремих галузів народн•оrо rоспо~арства 

ми вище бачили, як nоволі, особливо невиразно nісля війни, осередок світових 
rосnоцарських вnливів nереходит ь од Західньої Ев~оnи до Америки, від Англії 

до Сnолучених mтптів. 

В даниft момент в зв'язку s світова~ економічно~ криао• саітои~ госnо
дарство nереживає nеріод стаrнації. Через те ваzко nе~едбач~и, а якому наnря

мі nіде дnльmий розвиток, тяако сказати, як визначиться розnоділ осередків 

світових госnодарських вnливів у ма~бутньому. Можна в цій сnраві лише вислови

~и nевні nриnущення. Зменшення госnодарського значення Европи uienя війни сто
Іть безумовно в зв'язку з тим Фактом, що колосал•ні nростори сходу Ев~оnи, а&і 
lRвяа.~ь · величезний -_ nотеиціял•нИй ринок для евроnейськоі nромисловости ~ я-
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кі дают ь для неї безмежні запаси сировини, в nіслявоєнни~ період вилучені з 
европейської госnодарськсї єдност,.;. Налагодження тісних госnодарських взаємии 
wiz захіпиьою ~ Східньою Е~роnою безумовно могло би спричинит~ся до значного 
піднесення коикуренці~них можливосте~ Европи в nорівнянні з Аме~икою. З друго• 
го боку, треба мати на увазі, що nроцес боротьби за госnо~арські вмливи між 
Америкою ~ Англією має місця в світовому госnода~стві nоруч з інтим nроцесом -
~ інтенсивним зростом господарського зн~чення Тихого океану nоруч з Антлянтич
ниw океаном. До цього часу в госnодарському розвитку світу nеред вели ті кра
їни, яІtі лежать на nобережжі АІІ.nянтичного океану, і та боротьба за світ о ве гос
nодарське nершенство , яка має нині місце, йде між країнами, що лежать на ~о
го nooepeжzi ! Англіє~ та Сnолученими Штата•и. Ьо, як ми знаємо, найбільш роз
винену господарськи частину Сnолучених штатів, яка визначає ~oro госnодарське 

обличчя, складає та частина їх, яка тяжить цо Атлянтичного океану. Між тии 

пі еля збудування П:>.на:.!ського каналу, якиtА скорочує :відлеглість між всіма · тихо
океанськими nортами ~ північно-американськими портами, що ле~~ть на Атлянтич
ному оке~ні, господ~рські можливості використання тихоокеА.нського побеuе·жя 
значно зроста~ть; можливість використання Панамського каналу збільшує так са

мо госnодарську експансію Яnонії. Коли взяти на увагу, що до тихоокеанського 

побере?.ая nрилягає Кит~~. госnодарське використання якого nеребуває на nочат

ковіt4 стадtr, то требR. nриt4ти до висновку, що ТихиtА океан і ті країни, які nо
ложені на ~ого nобережжі, ·мсzуть · виступи~и як rтоважні конкуренти для Атлянтич

ного оке~ну 1 тих країн, що м~жть його своєю основно~ госполарською базо~. 
Ми згадуємо тут npo ті тендРнції розвитку світ.овго госnопарства, які 

лише намічаються, npo ті тенденції, остаточне виявлення яких є справою майбут

нього, для того, щоб вир~зніmе nідкuеслити, що світове госnодарство є процес 

перебував: чи~ в стадії роз витку, що на нього не можна дивитися, як НА. щось з·а

вершене ~ з~кінчене. Світове госnод~рство є рух і існуюче взаємо~ідноmення і 
рівновага його окремv.х частин в значній мірі носять лише умовни~ і перехода~ 
вий хараитер. 

Необжіпно віпмітити в тенденціях до інтустріялізації відсталих госnо

дарських країн і в nроцР.сі переміщення осередків світових госnодарських вnли

вів ще один хара.ктеристични~ момент. Ми зазначили, що інтенсивне піднесення 
ріFня иаціон~льиого доходу і інтенсивни~ зріст добробуту людиости мають місuе 

в країнах nромислово :·роз ,r,ин~ни~ ,між тим зріст nромис ло во сти зR.леаить од мож

ливо сти реалізувати вироблені nродукти; він є зв'язани~ з иаявністж ряду кра
їн, які, не маючи вл~сної n~омисловости, куnують чужі Фабричні вироби. Таким 

чином, ін4;устріяпізація відсталих країн, творячи базу для nіднесення добробу

ту в цих країнах, разом з тим nосередньо відбивається ріввочасно на зрості на

ціои~льного nрибутку R к~аїна.х nромислово розвинених - д~льши~ зріст ~ого стає 

утрудненим, R. то ~ зовсім неможливим. Високи~ рівень ~нглі~ського нRціонRльно

го доходу мав одною з своїх nричин наявність в Англії численних колоній, яким 

вона nостачала продукти своєї nромисловости; розвиток після ві~ни власної nро

мисловости в БрітRнській Індії, сnричиияючись до nіднесення z~ьовоrо рівня 
1и•ійського робітника, в той же ЧR.с) ~озбавляючи част инно англійську текстиль
ну nромисловість rї ринку, разом з тим веде до утруднень в дальтому зрості ан

глі~ського національного nриАутку. Зді~снюється в це~ спосіб більт рівномір
ни~ розnоділ багатств міх окремими країнами. 

_,овоєнне господарське nанування Евроnи в світовому госnодарстві вело 

до того, що рівень госnодарського добробуту Евроnи стояв вище, иіz госnодарсь

ки~ добробут інших частин світу. Суч~сне з~хитання евро~ейського госnодарсько
го ранування в світовому госnодарстві а~начає, що дальше nіднесення рівня гос

подарського добробуту Европи буде зустр1чnтися з усе більшими труднощами. 
До цих ~роцесі» nерерозnоділів госпо~~рських впливів у світовому гос

подарстві нам, укuпїнцям, тр~ба ставитися з якна~більmо~ увагою. Укuаrна н~
лежить, не зв~жаючи н~ свої б~гаті господарські мохпивості, по краrн.о4сталих 
і нерозвинеких. З цим зв'язані наша бідність і низьки~ юівень mиооких мас яз
шого населення. Еіпьш самості~ної ролі в світовому господарстві ми не відогuа
вали. ~ теnРріtпні й nеріод неусталености вn .ІІиві в у світ о вому господарстві на~t 
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би налеzалося на е~сноl'і ·tивчення відносин у евітовому rocnonapeтвi і ня.mих: 

госттодА.рських моzливостеfІІ ВІ-tяснити те Уісце, яке могла б заttня'І'и Україна в 
світовому госnоаарстві, і намітити відnовіана ~о того плян нamoro rоспоnа~сь

кого бу~івництва ~ розвитzу . В nе~іод неустя.лености ~іnносин це~ плян був би 

легшим до nе~еведення ~реалізації, ніz в тоа nеріод, коли ті господарські 

позиції, які могли б бути заttняті нами, буnуть твердо обсаджені іншими. 

запитання до 24-ої лекції: 
--------------------------

І. В чому виявляється вnлив сучf'.с~о1" кри:4и ~а світ о ве гос nо aa!JCT во? 

2. Які факто'Т)И вnливають на мi"HJt'QOднitt noni .ll rr!J~Ui н сrrеціялізаціі 
ОКТ)емих: країн у світ о вому госттод~.рст ві ? 

~. Які ВИЯ'!\ЛЯJ)ТЬСЯ в світовому госnо!tя.рстві тенденції 110 nереміщен
ня осередків госnопа~ських вnлhвів ? 
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