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

У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. В. Факеева, 

Л.В. Шкель). 

 

 

§ 26. Сфера паслуг: структура і асаблівасці 

размяшчэння  

Успамінаем. Што з’яўляецца прадукцыяй відаў дзейнасці, якія ўваходзяць у сферу 

матэрыяльнай вытворчасці? 

Даведаемся. Што такое сфера паслуг, якія віды дзейнасці яна аб’ядноўвае. Якія 

асаблівасці развіцця і размяшчэння відаў дзейнасці, што ўваходзяць у сферу паслуг. Якая роля 

сферы паслуг у сучаснай гаспадарцы. 

Разважаем. Чаму ў структуры сусветнага ВУП сфера паслуг па кошце прадукцыі стала 

пераважаць над сферай матэрыяльнай вытворчасці? 

26.1. Віды паслуг і структура сферы паслуг. Вы ўжо ведаеце, што віды 

дзейнасці, якія адносяцца да сферы матэрыяльнай вытворчасці, ствараюць 

прадукцыю ў форме рэчыва і энергіі. Усѐ гэта — рэальная прадукцыя, якую можна, 

напрыклад, перавозіць, вырабляць у адным месцы, а выкарыстоўваць у другім. Таму 

ўсе віды дзейнасці матэрыяльнай вытворчасці часам называюць рэальным сектарам 

гаспадарчай дзейнасці людзей. 

Прадукцыяй відаў дзейнасці, якія ўваходзяць у сферу паслуг, з’яўляюцца дзеянні, 

накіраваныя на задавальненне разнастайных матэрыяльных і духоўных патрэбнасцей 

чалавека. Наколькі разнастайныя патрэбнасці чалавека, настолькі разнастайныя і віды 

дзейнасці, якія ўваходзяць у сферу паслуг. Развіццѐ сферы паслуг цесна звязана з 

развіццѐм матэрыяльнай вытворчасці. Вызначальны ўплыў на фарміраванне сучаснай 

сферы паслуг аказаў сацыяльны і навукова-тэхнічны прагрэс. 

Разгледзім гэта на канкрэтных прыкладах. Вытворчасць вялікіх аб’ѐмаў 

прадукцыі ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці патрабавала абмену ѐю і спрыяла 

развіццю гандлю. Абмен прадукцыяй прадугледжваў яе перамяшчэнне з аднаго 
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месца ў другое. Для гэтага трэба было развіваць транспарт і транспартныя паслугі. 

Гандаль быў звязаны з грашовымі разлікамі, што спрыяла развіццю фінансавых, 

банкаўскіх паслуг. Вытворчасць вялікай колькасці тэхнікі патрабавала яе 

абслугоўвання і рамонту. Таму, напрыклад, узнікалі паслугі па рамонце аўтамабіляў. 

Развіццѐ навукі і ўскладненне ведаў пра навакольны свет спрыяла развіццю 

адукацыі. У сувязі з развіццѐм машыннай вытворчасці і ростам прадукцыйнасці 

працы павялічыўся дабрабыт людзей. У іх з’явілася больш вольнага часу. Гэта 

спрыяла развіццю паслуг у сферы адпачынку. Пад уплывам усяго пералічанага 

колькасць відаў дзейнасці ў сферы паслуг пастаянна павялічвалася, а сама сфера 

паслуг па кошце прадукцыі перавысіла матэрыяльную вытворчасць. 

У цяперашні час прынята вылучаць асноўныя віды дзейнасці ў сферы паслуг 

(мал. 1). 

Паслугі транспарту і сувязі накіраваны на забеспячэнне перавозак грузаў і 

пасажыраў, а таксама на перадачу інфармацыі. 

Гандаль уключае дзейнасць па пераразмеркаванні 

матэрыяльнай прадукцыі паміж вытворцамі і 

спажыўцом. Гандаль бывае аптовы і рознічны 

(мал. 2). Пры аптовым гандлі прадукцыя 

прадаецца партыямі, звычайна з мэтай яе 

далейшай апрацоўкі і перапродажу. Рознічны 

гандаль прызначаны для продажу прадукцыі 

канчатковаму спажыўцу. Фінансавая дзейнасць 

Віды дзейнасці ў сферы паслуг 

Гандаль Паслугі гасцініц 

і рэстаранаў 

Адукацыя 

Фінансавая 

дзейнасць 

Транспарт 

і сувязь 

Ахова здароўя 
Дзяржаўнае 

кіраванне 

Камунальныя 

паслугі 

Сацыяльныя 

паслугі 
 

Рамонт 

аўтамабіляў, 

бытавой тэхнікі 

Мал. 1. Склад сферы паслуг 

Мал. 3. У аперацыйнай зале банка 

Мал. 2. У краме рознічнага гандлю 
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звязана з накапленнем і пераразмеркаваннем грашовых рэсурсаў (мал. 3). У 

адукацыі аказваюцца паслугі па перадачы ведаў 

(мал. 4). Паслугі ў галіне аховы здароўя накіраваны 

на забеспячэнне здароўя чалавека, лячэнне хвароб 

(мал. 5). 

Як відаць з прыведзеных прыкладаў, кожны 

від паслугі — гэта сукупнасць пэўных дзеянняў, 

накіраваных на задавальненне разнастайных 

патрэбнасцей сучаснага чалавека. 

Попыт на пэўныя віды паслуг у свеце істотна 

адрозніваецца. Адпаведна адрозніваюцца і іх 

маштабы, а таксама кошт аказваемых паслуг. 

Суадносіны маштабаў аказваемых паслуг па іх 

відах дазваляе вызначыць структуру сферы паслуг. Вядучае месца ў ѐй займаюць 

транспарт і сувязь, гандаль, фінансавая дзейнасць. 

26.2. Асаблівасці развіцця і размяшчэння сферы паслуг. Асаблівасці 

развіцця і размяшчэння сферы паслуг абумоўлены асаблівасцямі самой паслугі як 

віду дзейнасці. Паслуга — гэта адно або некалькі дзеянняў. Яе нельга аказаць пра 

запас, дзеянні выконваюцца там і тады, калі ў іх узнікае неабходнасць. Паслуга 

неаддзельная ад таго, хто яе аказвае, таму для яе атрымання неабходна звярнуцца да 

непасрэднага вытворцы паслугі. Якасць паслуг з’яўляецца няўстойлівай і залежыць 

ад шматлікіх фактараў. Напрыклад, на якасць транспартных паслуг істотны ўплыў 

могуць аказаць умовы надвор’я. 

З улікам пералічаных асаблівасцей адбываецца размяшчэнне прадпрыемстваў 

сферы паслуг. Калі прадпрыемствы матэрыяльнай вытворчасці могуць размяшчацца 

ў адным месцы, а іх прадукцыя потым пастаўляецца ва ўсе краіны свету, то 

прадпрыемствы сферы паслуг імкнуцца наблізіцца да спажыўца, каб яму было 

зручна атрымліваць тую ці іншую паслугу.  

Так, напрыклад, буйныя банкі ствараюць свае шматлікія аддзяленні і філіялы ў 

розных краінах і населеных пунктах. Прадуктовыя магазіны, аптэкі, цырульні, 

Мал. 4. Ва ўстанове адукацыі 

Мал. 5. Ва ўстанове аховы здароўя 
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майстэрні па рамонце адзення і абутку імкнуцца размяшчацца ў крокавай 

даступнасці ад спажыўца. (Прывядзіце іншыя прыклады набліжэння 

прадпрыемстваў сферы паслуг да спажыўца.) 

Найбольш значных маштабаў сфера паслуг дасягнула ў эканамічна развітых 

краінах. Для гэтых краін характэрна таксама вялікая разнастайнасць відаў 

аказваемых паслуг і густая сетка прадпрыемстваў і арганізацый сферы паслуг. У 

краінах, якія развіваюцца, сфера паслуг сканцэнтравана пераважна ў буйных 

гарадах. Для жыхароў сельскай мясцовасці гэтых краін многія віды паслуг 

з’яўляюцца недаступнымі або якасць іх аказання вельмі нізкая. 

26.3. Роля сферы паслуг у сучаснай гаспадарцы. Сфера паслуг адыгрывае 

вызначальную ролю ў структуры сучаснай сусветнай гаспадаркі і нацыянальных 

гаспадарак большасці краін свету. У структуры ВУП эканамічна развітых краін доля 

сферы паслуг складае 70 % і больш, а ў большасці краін, якія развіваюцца, 

знаходзіцца на ўзроўні 50 %. У гэтых відах дзейнасці сѐння занята асноўная частка 

эканамічна актыўнага насельніцтва. У перспектыве віды дзейнасці сферы паслуг 

будуць станавіцца ўсѐ больш разнастайнымі, іх роля ў гаспадарчай дзейнасці людзей 

усіх краін будзе ўзрастаць. 

Для некаторых краін віды дзейнасці сферы паслуг маюць важнае экспартнае 

значэнне. Напрыклад, для нашай рэспублікі, дзякуючы яе выгаднаму геаграфічнаму 

становішчу, значнымі з’яўляюцца даходы ад экспарту транспартных паслуг. Праз 

тэрыторыю нашай краіны ажыццяўляецца перавозка грузаў і пасажыраў з Еўропы ў 

Расію і краіны Азіі. Перавозчыкі з гэтых краін аплачваюць тыя транспартныя 

паслугі, якія аказваюцца ім на нашай тэрыторыі, у тым ліку плацяць за карыстанне 

нашымі транспартнымі шляхамі. Асновай эканомікі многіх краін з’яўляецца 

аказанне турыстычных або банкаўскіх паслуг (Багамскія астравы, Кіпр). 

Абагульнім і запомнім. Паслуга — гэта адно або некалькі дзеянняў, 

накіраваных на задавальненне разнастайных матэрыяльных і нематэрыяльных 

патрэбнасцей чалавека. Асноўнымі відамі дзейнасці ў сферы паслуг з’яўляюцца 

транспарт і сувязь, гандаль і фінансавая дзейнасць. Галоўнай асаблівасцю развіцця і 

размяшчэння відаў дзейнасці сферы паслуг з’яўляецца іх набліжэнне да спажыўца. 
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Найбольш высокага ўзроўню сфера паслуг дасягнула ў эканамічна развітых краінах, 

дзе яна характарызуецца вялікімі маштабамі аказання паслуг і іх разнастайнасцю. 

Праверым сябе. 1. Што такое паслуга і якія віды дзейнасці ўключае сфера паслуг? 2. У чым 

заключаюцца асноўныя адрозненні прадукцыі сферы паслуг ад прадукцыі матэрыяльнай 

вытворчасці? 3. Якія віды дзейнасці з’яўляюцца вядучымі ў структуры сферы паслуг і чаму? 

4. Якая галоўная асаблівасць размяшчэння відаў дзейнасці сферы паслуг? 5. У якіх краінах і чаму 

сфера паслуг атрымала найбольшае развіццѐ? 6. Якую ролю адыгрывае сфера паслуг у сучаснай 

гаспадарцы? 

Ад тэорыі да практыкі. Уявіце, што вы вырашылі заняцца аказаннем аднаго з пералічаных 

відаў паслуг: транспартныя перавозкі пасажыраў, паслугі цырульні, паслугі па рамонце абутку, 

гасцінічныя паслугі, рэстаранныя паслугі. Пералічыце віды дзеянняў, якія неабходна будзе 

здзейсніць, аказваючы дадзены від паслугі. Прадукцыю якіх відаў прамысловай дзейнасці вы 

будзеце выкарыстоўваць для аказання дадзенай паслугі? 

Абмяркуем. Як вы лічыце, ці зможа так адбыцца, што працэс аказання паслуг будзе цалкам 

аўтаматызаваны? Калі так, то якія віды паслуг могуць быць аўтаматызаваны ў першую чаргу, а ў 

аказанні якіх паслуг яшчэ доўга будзе задзейнічаны чалавек? 

Для цікаўных. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце, якія кампаніі 

з’яўляюцца найбуйнейшымі ў свеце па аказанні паслуг пэўнага віду (рознічнага гандлю, 

авіяперавозак пасажыраў, банкаўскіх паслуг, інфармацыйных паслуг, гасцінічнага бізнесу, 

турызму). Дзе знаходзяцца іх штаб-кватэры і ў якіх рэгіѐнах і краінах яны ажыццяўляюць сваю 

дзейнасць? 
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§ 27. Транспарт 

Успамінаем. Якія віды дзейнасці ўключае вытворчасць транспартных сродкаў у складзе 

машынабудавання і што з’яўляецца іх прадукцыяй? 

Даведаемся. Што ўяўляе сабой транспарт як від дзейнасці, якое яго значэнне. Якія 

існуюць віды транспарту, якія іх асаблівасці. Пра геаграфію развіцця асноўных відаў транспарту. 

Разважаем. Чаму ў структуры сферы паслуг транспарт з’яўляецца вядучым відам 

дзейнасці?  

27.1. Транспарт і яго значэнне. Развіццѐ гаспадаркі краіны цяжка ўявіць без 

сучасных відаў транспарту і развітой транспартнай сістэмы.  

 

Для эфектыўнай работы транспарту неабходны: транспартныя сродкі 

(аўтамабілі, самалѐты, марскія судны); транспартная інфраструктура (транспартныя 

шляхі, аэрапорты, марскія парты, вакзалы) (мал. 1); транспартныя арганізацыі, якія 

выконваюць працу па перавозцы грузаў і пасажыраў (напрыклад, авіяцыйная 

кампанія «Белавія» або «Мінскі метрапалітэн»).  

   

Мал. 1. Транспартная інфраструктура: транспартныя шляхі (1), аэрапорт (2), марскі порт (3) 

Значэнне транспарту заключаецца ў тым, што ѐн забяспечвае ўзаемадзеянне 

паміж вытворцамі прадукцыі і паслуг і іх спажыўцамі. Транспарт — гэта 

своеасаблівая крывяносная сістэма гаспадаркі. Ад узроўню яго развіцця залежаць 

маштабы і ўзровень развіцця ўсіх астатніх відаў гаспадарчай дзейнасці. Здабытая 

сыравіна і сельскагаспадарчая прадукцыя дастаўляюцца для наступнай перапрацоўкі 

на прадпрыемствы апрацоўчай прамысловасці. Гатовая прадукцыя пастаўляецца на 

прадпрыемствы гандлю. Насельніцтва з дапамогай транспарту перамяшчаецца да 

месца працы. Людзі выкарыстоўваюць транспарт для паездак на адпачынак і г. д. 

Транспарт — гэта від дзейнасці ў складзе сферы паслуг, які займаецца 

перавозкамі грузаў і пасажыраў. 
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Вялікая роля транспарту ў развіцці міжнародных адносін, асабліва міжнароднага 

гандлю і міжнароднага турызму. 

Існуе цэлы шэраг паказчыкаў, якія дазваляюць меркаваць аб маштабах і ўзроўні 

развіцця транспарту ў той ці іншай краіне. Да ліку такіх паказчыкаў адносяцца 

агульная колькасць транспартных сродкаў і ўзровень забяспечанасці імі. Напрыклад, па 

агульнай колькасці самалѐтаў лідарам сярод краін свету з’яўляюцца ЗША. Найбольшая 

колькасць аўтамабіляў у разліку на 1000 чалавек характэрна для краін з высокім 

узроўнем эканамічнага развіцця (ЗША, Аўстралія, Люксембург, Італія).  

Важнымі паказчыкамі развіцця транспарту з’яўляюцца працягласць і гушчыня 

транспартных шляхоў. Па працягласці большасці відаў транспартных шляхоў 

сусветным лідарам з’яўляюцца ЗША, а па гушчыні аўтамабільных дарог (даўжыня 

транспартных шляхоў на 1000 км
2
 тэрыторыі) — высокаразвітыя еўрапейскія краіны 

(Бельгія, Нідэрланды, Германія). Яшчэ адзін важны паказчык развіцця транспарту 

— аб’ѐм выкананай транспартнай працы. Напрыклад, колькасць грузаў і пасажыраў 

перавезеных тым ці іншым відам транспарту за год. 

На развіццѐ сучаснага транспарту вялікі ўплыў аказваюць дасягненні 

навукова-тэхнічнага прагрэсу. Адбываецца павелічэнне прапускной здольнасці 

транспартных шляхоў, паляпшаюцца хуткасныя характарыстыкі транспартных 

сродкаў, расце камфортнасць пасажырскага транспарту і грузападымальнасць 

(умяшчальнасць) грузавога. Усе гэтыя змяненні накіраваны на тое, каб як мага 

хутчэй даставіць узрастаючую колькасць грузаў і пасажыраў з аднаго месца нашай 

планеты ў другое. 

27.2. Віды транспарту і іх асаблівасці. Існуюць розныя падыходы да 

выдзялення відаў транспарту. Асноўны з іх заснаваны на ўліку асаблівасцей 

геаграфічнага асяроддзя, у якім ажыццяўляецца пракладка транспартных шляхоў і 

ажыццяўляюцца перавозкі грузаў і пасажыраў. Зыходзячы з гэтага, вылучаецца 

сухапутны, водны і паветраны транспарт (мал. 2). 

Сухапутны від транспарту ажыццяўляе перавозкі па сушы. Ён падзяляецца 

на наземны і падземны. Да сухапутнага віду транспарту адносяцца: аўтамабільны, 

чыгуначны і трубаправодны. Усе гэтыя віды транспарту звязаны з пракладкай 
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спецыяльных транспартных шляхоў: аўтамабільных і чыгунак, трубаправодаў. 

У кожнага з сухапутных відаў транспарту ѐсць свае перавагі і недахопы. 

 

 

Аўтамабільны транспарт найбольш 

эфектыўны пры перавозцы грузаў і пасажыраў на 

невялікія і сярэднія адлегласці (мал. 3). Галоўныя 

яго якасці — манеўранасць (дастаўка ад варот да 

варот) і высокія хуткасныя характарыстыкі. Да 

недахопаў адносяцца недастатковая ѐмістасць і 

ўплыў на навакольнае асяроддзе. Аўтамабільны 

транспарт з’яўляецца адной з асноўных крыніц 

забруджвання атмасфернага паветра ў населеных 

пунктах. 

Чыгуначны транспарт выкарыстоўваецца пераважна для перавозак грузаў на 

сярэднія і далѐкія адлегласці. Таксама ѐн мае важную ролю ў перавозках пасажыраў 

унутры гарадоў і на сярэднія адлегласці (мал. 4). 

 

Мал. 4. Чыгуначны транспарт:  

наземны (1), падземны (2) 

Віды транспарту 

Аўтамабільны 

Марскі 

Паветраны 

Трубаправодны
 

 Чыгуначны 

Сухапутны 

Рачны 

Водны 

Мал. 3. Транспартны паток 

на аўтамагістралі 

Мал. 2. Віды транспарту 
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Асноўныя перавагі чыгуначнага транспарту — вялікая ѐмістасць і параўнальна 

нізкі кошт перавозак. Аднак ѐн саступае аўтамабільнаму транспарту ў манеўранасці 

і хуткасных характарыстыках. У апошні час, у сувязі з развіццѐм хуткасных 

чыгунак, роля чыгуначнага транспарту ў перавозках пасажыраў зноў узрастае. 

Трубаправодны транспарт 

выкарыстоўваецца для транспарціроўкі нафты 

(нафтаправоды) і прыроднага газу (газаправоды) 

(мал. 5). Існуюць таксама прадуктаправоды, па якіх 

транспартуецца гатовая прадукцыя: нафтапрадукты, 

дызельнае паліва, малако і інш. Асноўныя перавагі 

трубаправоднага транспарту — незалежнасць ад 

умоў надвор’я, бесперапыннасць дзеяння, 

магчымасць транспарціроўкі грузаў у вялікіх аб’ѐмах.  

Водны транспарт ажыццяўляе перавозкі 

грузаў і пасажыраў па акваторыі рэк, азѐр, мораў і 

акіянаў. Адпаведна ѐн падзяляецца на ўнутраны 

водны (рачны і азѐрны) і марскі (акіянічны) (мал. 6). 

Перавозка грузаў і пасажыраў ажыццяўляецца з 

дапамогай плывучых транспартных сродкаў — 

суднаў. Для функцыянавання воднага транспарту не 

патрабуецца пракладкі спецыяльных транспартных 

шляхоў. 

Аднак для абслугоўвання суднаў, выканання 

пагрузачных і разгрузачных работ узводзяцца 

партовыя збудаванні (парты). Галоўныя перавагі 

воднага транспарту — нізкі кошт перавозак і 

магчымасць перавозіць вялікія аб’ѐмы грузаў. Да 

недахопаў адносіцца невысокая хуткасць перавозак і залежнасць ад умоў надвор’я.  

 

 

Мал. 6. Водны транспарт: 

рачны (1), марскі (2) 

Мал. 5. Трубаправод 
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У цяперашні час водны транспарт выкарыстоўваецца пераважна для перавозкі 

грузаў. Асабліва вялікая яго роля ў гандлі паміж краінамі розных кантынентаў. 

Марскі транспарт з’яўляецца сусветным лідарам у міжнародных грузаперавозках. 

Для перавозкі грузаў выкарыстоўваюцца судны рознага тыпу: наліўныя (танкеры) 

для перавозкі нафты, сухагрузы. Аднак найбольшае значэнне ў сучасным водным 

транспарце маюць судны-кантэйнеравозы. Іх выкарыстанне дазваляе ажыццяўляць 

хуткую перагрузку грузаў на іншыя віды транспарту (чыгуначны, аўтамабільны) і 

значна скарачаць час дастаўкі грузаў. Вялікую ролю ў скарачэнні часу перавозкі 

грузаў паміж партамі розных акіянаў адыгрываюць марскія каналы. Найбольш 

важныя з іх — Суэцкі і Панамскі. 

Паветраны (авіяцыйны) транспарт 

ажыццяўляе перавозкі пасажыраў і грузаў па паветры з 

дапамогай разнастайных тыпаў лятальных апаратаў, 

пераважна самалѐтаў (мал. 7). 

Для абслугоўвання паветраных перавозак 

узводзяцца аэрапорты. Найбуйнейшыя пасажырскія 

аэрапорты свету знаходзяцца ў гарадах Атланта 

(ЗША), Пекін (Кітай), Дубай (ААЭ), Токіа (Японія). 

Асноўная перавага авіяцыйнага транспарту — 

высокая хуткасць і магчымасць дастаўляць грузы і 

пасажыраў у цяжкадаступныя для іншых відаў 

транспарту раѐны. Да яго недахопаў адносяцца 

адносная дарагоўля і неабходнасць узаемадзеяння з 

іншымі відамі транспарту, паколькі большасць буйных 

аэрапортаў размяшчаецца за межамі гарадоў. 

Па прызначэнні перавозак можна вылучаць грузавы і пасажырскі транспарт. 

З усіх пералічаных раней відаў транспарту толькі трубаправодны ў цяперашні час 

выкарыстоўваецца выключна для перавозкі грузаў. Водны транспарт з’яўляецца 

пераважна грузавым, а авіяцыйны — пасажырскім. Аўтамабільны і чыгуначны ў 

роўнай ступені выкарыстоўваюцца як для перавозкі грузаў, так і пасажыраў. 

Мал. 7. Перавозка пасажыраў (1), 

перавозка грузаў (2) 

паветраным транспартам 
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27.3. Геаграфія развіцця асноўных відаў транспарту. Узровень развіцця 

транспарту ў розных рэгіѐнах і краінах шмат у чым вызначаецца ўзроўнем іх 

эканамічнага развіцця. Існуе агульная заканамернасць: чым больш высокі ўзровень 

эканамічнага развіцця характэрны для рэгіѐна або краіны, тым больш развітой 

з’яўляецца іх транспартная сістэма. 

Найбольш высокі ўзровень развіцця ўсіх відаў транспарту характэрны для 

краін Еўропы (Германія, Францыя, Італія, Вялікабрытанія), Паўночнай Амерыкі 

(ЗША, Канада), некаторых краін Азіі (Японія, Паўднѐвая Карэя) і Аўстраліі. У 

гэтых краінах, як правіла, высокая гушчыня асноўных транспартных шляхоў і 

забяспечанасць насельніцтва транспартнымі сродкамі. Транспартныя шляхі 

раўнамерна размешчаны па ўсѐй тэрыторыі, што спрыяе высокай транспартнай 

мабільнасці насельніцтва. 

У краінах, якія развіваюцца, транспарт развіваецца вельмі нераўнамерна. 

У шэрагу гэтых краін маюцца найбуйнейшыя ў свеце марскія парты і аэрапорты 

(Кітай, Індыя, Бразілія), пракладзены сучасныя хуткасныя дарогі. У той жа час 

вельмі нізкімі застаюцца гушчыня аўтамабільных дарог і чыгунак, забяспечанасць 

насельніцтва транспартнымі сродкамі. Асабліва гэта характэрна для краін Афрыкі, 

Цэнтральнай і Паўднѐвай Азіі. 

Сусветнае лідарства па агульнай працягласці транспартных шляхоў займаюць 

як эканамічна развітыя краіны, так і краіны, якія развіваюцца, з вялікай тэрыторыяй, 

вялікімі маштабамі эканомікі і значнай колькасцю насельніцтва. Найбольшую 

працягласць аўтамабільных дарог маюць ЗША, Індыя і Кітай. Сусветнымі лідарамі 

па даўжыні чыгунак з’яўляюцца ЗША, Расія і Кітай. 

Самая працяглая сетка трубаправодаў у ЗША, Расіі і Канадзе. Па даўжыні 

водных шляхоў лідзіруюць Кітай, Расія і Бразілія (мал. 8—12). 
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Мал. 8. Геаграфія аўтамабільнага транспарту 

 

Мал. 9. Геаграфія чыгуначнага транспарту 
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Мал. 10. Геаграфія воднага транспарту 

 

Мал. 11. Геаграфія паветранага транспарту 
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Мал. 12. Геаграфія трубаправоднага транспарту 

Абагульнім і запомнім. Транспарт — гэта від дзейнасці ў складзе сферы 

паслуг, які займаецца перавозкамі, г. зн. перамяшчэннем у прасторы, грузаў і 

пасажыраў. Асноўнымі відамі транспарту з’яўляюцца сухапутны, водны і 

паветраны. У склад сухапутнага транспарту ўваходзяць аўтамабільны, чыгуначны і 

трубаправодны. Кожны від транспарту мае свае перавагі і недахопы пры перавозцы 

грузаў і пасажыраў. Найбольш распаўсюджанымі відамі транспарту з’яўляюцца 

аўтамабільны і чыгуначны. Найбольшага ўзроўню развіцця ўсе віды транспарту 

дасягнулі ў эканамічна развітых краінах. 

Праверым сябе. 1. Якое значэнне транспарту і што ўваходзіць у склад транспарту як віду 

дзейнасці? 2. Якія паказчыкі выкарыстоўваюцца для характарыстыкі транспарту? 3. На якія віды 

падзяляецца транспарт? 4. Якімі перавагамі і недахопамі характарызуецца кожны з відаў 

транспарту? 5. Якія віды транспарту выкарыстоўваюцца пераважна для перавозкі грузаў і чаму? 

6. Якая агульная заканамернасць развіцця і размяшчэння транспарту? 7. Якія асноўныя адрозненні 

транспарту ў краінах з высокім узроўнем эканамічнага развіцця і ў краінах, якія развіваюцца? 
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Ад тэорыі да практыкі. Уявіце, што вам трэба даставіць невялікую партыю 

скорапсавальных грузаў з Беларусі ў Польшчу. Якім відам транспарту, з улікам мінімізацыі затрат, 

вы для гэтага скарыстаецеся? 

Абмяркуем. Найважнейшым напрамкам развіцця чыгуначнага транспарту з’яўляецца яго 

электрыфікацыя — перавод цягнікоў на электрычную цягу. У некаторых краінах свету 

электрыфікаваны практычна ўсе чыгункі (Бельгія, Швейцарыя, Швецыя, Італія). Як вы думаеце, у 

чым перавагі электрыфікаваных чыгунак? Ці з’яўляецца актуальным гэты напрамак развіцця 

чыгуначнага транспарту для Беларусі? 

Для цікаўных. Трубаправодны транспарт з’яўляецца адзіным відам транспарту, які не 

ўдзельнічае ў перавозках пасажыраў. Аднак у апошні час у сродках масавай інфармацыі з’явіліся 

паведамленні пра перспектывы перавозкі пасажыраў па трубах. Як вы думаеце, ці магчыма 

ператварэнне трубаправодаў у пасажырскі від транспарту? Якія тэхнічныя дасягненні могуць 

выкарыстоўвацца для такіх перавозак? 
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§ 28. Геаграфія турызму і гандлю таварамі і паслугамі 

Успамінаем. Што з’яўляецца прадукцыяй відаў дзейнасці па аказанні паслуг? 

Даведаемся. Што такое турызм, якія асаблівасці яго размяшчэння. Якія асаблівасці 

геаграфіі гандлю таварамі і паслугамі. У чым заключаюцца адрозненні ў сферы паслуг паміж 

развітымі краінамі і краінамі, якія развіваюцца. 

Разважаем. Чым абумоўлена значнае павелічэнне маштабаў і геаграфіі турызму ў 

сучасным свеце? 

28.1. Геаграфія турызму. У класіфікатары відаў эканамічнай дзейнасці 

турызм не вылучаецца як самастойная галіна ў складзе сферы паслуг, і гэта не 

выпадкова.  

 

 

Людзі, якія ажыццяўляюць гэтыя выезды, называюцца турыстамі. 

Галоўная ўмова для таго, каб падарожжа называлася турызмам, —яно не 

павінна ставіць сваѐй мэтай зарабіць грошы. Турысты не зарабляюць грошы, а 

трацяць іх на атрыманне рознага роду паслуг. Усе віды дзейнасці, звязаныя з 

абслугоўваннем турыстаў, г. зн. з аказаннем ім разнастайных паслуг, называюцца 

турызмам у шырокім сэнсе гэтага слова. Ён уключае транспартнае абслугоўванне 

турыстаў, гасцінічны сэрвіс, паслугі харчавання, 

вытворчасць і продаж сувеніраў і многае іншае. 

Вельмі часта ўсе гэтыя віды дзейнасці называюць 

турыстычным бізнесам, або турыстычнай 

індустрыяй. Аказаннем турыстычных паслуг 

займаюцца спецыяльныя турыстычныя кампаніі 

(турфірмы або тураператары) (мал. 1). 

Віды турызму вылучаюцца ў залежнасці ад мэт падарожжаў турыстаў. Самым 

распаўсюджаным з’яўляецца турызм з мэтай адпачынку, або рэкрэацыйны турызм. 

У яго вельмі шмат разнавіднасцей: пазнавальны (экскурсійны), аздараўленчы, 

гастранамічны, спартыўны, паломніцкі (да рэлігійных святынь), настальгічны (на 

гістарычную радзіму продкаў) (мал. 2). Вылучаецца таксама дзелавы турызм, які 

Мал. 1. У офісе турыстычнай 

кампаніі 

Турызм — гэта часовыя выезды (падарожжы) людзей у іншую краіну або 

мясцовасць, якая адрозніваецца ад месца іх пастаяннага пражывання. 
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ажыццяўляецца з мэтай наладжвання дзелавых кантактаў, наведвання розных 

кангрэсаў, канферэнцый, выстаў, семінараў. 

 

 

Для таго каб тэрыторыю наведвалі турысты, яна павінна мець разнастайныя 

прыродныя і культурныя аб’екты або вылучацца правядзеннем мерапрыемстваў, 

якія ўяўляюць цікавасць для адпачынку людзей, іх пазнавальнай дзейнасці і 

дзелавой актыўнасці. Сукупнасць такіх уласцівасцей тэрыторыі называюць 

турыстычным патэнцыялам. Найбольш высокі турыстычны патэнцыял маюць 

тэрыторыі са спрыяльнымі для адпачынку прыроднымі ўмовамі, наяўнасцю значных 

гістарычных і культурных аб’ектаў, развітой турыстычнай інфраструктурай 

(гасцініцамі, рэстаранамі). 

Калі турыстычныя паездкі ажыццяўляюцца ўнутры краіны, гэта ўнутраны 

турызм, калі ў іншыя краіны — міжнародны. У апошнія гады ў свеце значна расце 

папулярнасць міжнароднага турызму і павялічваецца колькасць міжнародных 

турыстаў. Шмат у чым гэта абумоўлена ростам дабрабыту насельніцтва і развіццѐм 

транспарту, асабліва авіяцыйнага. 

Найважнейшымі паказчыкамі развіцця міжнароднага турызму з’яўляецца 

колькасць турыстаў, якія наведалі тую ці іншую краіну, і даходы ад турызму. Больш 

усяго турыстаў у 2017 г. наведалі краіны: Францыю (89 млн замежных турыстаў), 

Іспанію (82 млн), ЗША (73 млн), Кітай (59 млн) і Італію (58 млн). Сусветнымі 

лідарамі па даходах ад турызму з’яўляюцца ЗША (211 млрд дол.), Іспанія (68 млрд 

дол.) і Францыя (61 млрд дол.) (мал. 3). 

Пазнавальны 

(экскурсійны) 

Віды 

рэкрэацыйнага 

турызму

 

Аздараўленчы Спартыўны 

Гастранамічны Рэлігійны 

Экалагічны Сельскі 

Мал. 2. Віды рэкрэацыйнага турызму 
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Мал. 3. Геаграфія турызму 

28.2. Геаграфія гандлю таварамі і паслугамі. Гандаль — від гаспадарчай 

дзейнасці, накіраваны на ажыццяўленне куплі-продажу, абмену тавараў, а таксама 

звязаныя з гэтым працэсы: дастаўка тавараў, непасрэднае абслугоўванне 

пакупнікоў і г. д. Гандаль выступае своеасаблівым пасярэднікам паміж вытворцамі і 

спажыўцамі прадукцыі. 

Для гандлю таварамі ствараюцца спецыяльныя 

гандлѐвыя прадпрыемствы, пляцоўкі, біржы. Гандаль 

паслугамі ажыццяўляецца прадпрыемствамі па 

аказанні паслуг непасрэдна ў момант іх аказання.   

У залежнасці ад маштабаў продажу і 

прызначэння прадукцыі, якая прадаецца, гандаль 

таварамі дзеліцца на аптовы (мал. 4) і рознічны. Пры 

аптовым гандлі тавар прадаецца буйнымі партыямі з мэтай яго наступнай 

Мал. 4. На аптовым складзе 

прадукцыі 
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перапрацоўкі або перапродажу. Прыкладамі 

аптовага гандлю можа быць продаж металу 

металургічным заводам прадпрыемству 

машынабудавання або продаж малака 

сельскагаспадарчым прадпрыемствам 

малочнаму заводу. Рознічны гандаль займаецца 

продажам гатовай прадукцыі канчатковаму 

спажыўцу. Кожны з нас становіцца карыстальнікам гэтай паслугі, наведваючы 

розныя магазіны (мал. 5). 

28.3. Адрозненні паміж развітымі краінамі і краінамі, якія развіваюцца. 

Як і турызм, гандаль бывае ўнутраны і міжнародны. Найбольшых маштабаў 

унутраны гандаль дасягае ў буйных эканамічна развітых краінах. Гэта абумоўлена 

ѐмістым унутраным рынкам гэтых краін, г. зн. вялікім попытам на самую 

разнастайную прадукцыю і высокай пакупніцкай здольнасцю насельніцтва. У 

краінах, якія развіваюцца, маштабы ўнутранага гандлю не вельмі вялікія з-за 

адсталасці ў эканамічным развіцці і нізкіх даходаў насельніцтва. 

У міжнародным гандлі таварамі вядучую ролю таксама маюць краіны з 

высокім узроўнем эканамічнага развіцця. Яны пастаўляюць на сусветны рынак 

больш дарагую гатовую прадукцыю. Краіны, якія развіваюцца, гандлююць 

пераважна сыравінай або больш таннай гатовай прадукцыяй, прызначанай для 

масавага попыту. 

У міжнародным гандлі паслугамі вядучая роля таксама належыць эканамічна 

развітым краінам. Яны з’яўляюцца сусветнымі лідарамі не толькі па кошце асобных 

відаў паслуг, але і па іх экспарце. Так, Вялікабрытанія і ЗША — буйныя экспарцѐры 

інфармацыйных паслуг, Швейцарыя — адзін з сусветных лідараў па аказанні 

банкаўскіх паслуг, Францыя і Іспанія — прызнаныя лідары ў сферы міжнароднага 

турызму. 

Некаторыя краіны, якія развіваюцца, таксама спецыялізуюцца на аказанні 

асобных відаў паслуг і з’яўляюцца іх экспарцѐрамі. Перш за ўсѐ гэта адносіцца да 

турыстычных, транспартных, банкаўскіх паслуг. Аднак дадзеныя віды паслуг 

Мал. 5. У гандлѐвай зале 

гіпермаркета 
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развіваюцца тут дзякуючы інвестыцыям з эканамічна развітых краін і іх развіццѐ 

кантралюецца замежнымі кампаніямі. У цэлым жа па ўзроўні развіцця сферы паслуг 

краіны, якія развіваюцца, істотна ўступаюць эканамічна развітым краінам. 

Абагульнім і запомнім. Усе віды дзейнасці, звязаныя з абслугоўваннем 

турыстаў, г. зн. з аказаннем ім разнастайных паслуг, называюцца турызмам. Турызм 

бывае ўнутраны і знешні (міжнародны). Найважнейшымі паказчыкамі развіцця 

міжнароднага турызму з’яўляецца колькасць турыстаў, якія наведалі тую ці іншую 

краіну, і даходы ад турызму. Сусветнымі лідарамі па ўзроўні развіцця міжнароднага 

турызму з’яўляюцца Францыя, ЗША, Іспанія і Кітай. Гандаль уключае віды 

гаспадарчай дзейнасці, накіраваныя на ажыццяўленне куплі-продажу, абмену 

тавараў і паслуг як унутры краіны, так і паміж краінамі. Найбольш высокі ўзровень 

развіцця ўнутранага і знешняга гандлю характэрны для эканамічна развітых краін. 

Праверым сябе. 1. Што такое турызм і каго прынята лічыць турыстам? 2. Якія віды 

турызму вылучаюцца? 3. Якія фактары спрыяюць развіццю міжнароднага турызму? 4. У якіх 

краінах турызм атрымаў найбольшае развіццѐ і чаму? 5. Што такое гандаль? 6. Чым аптовы 

гандаль адрозніваецца ад рознічнага? 7. Якія асаблівасці геаграфіі гандлю таварамі і паслугамі? 

Ад тэорыі да практыкі. Вызначыце асноўныя аб’екты, якія складаюць турыстычны 

патэнцыял вашай мясцовасці і здольныя прыцягнуць унутраных і замежных турыстаў. Якія віды 

турызму могуць атрымаць развіццѐ ў вашай мясцовасці (населеным пункце, раѐне)? 

Абмяркуем. У наш час шырокае распаўсюджанне атрымаў інтэрнэт-гандаль, паўсюдна 

ўводзяцца безнаяўныя разлікі за пакупкі, з’яўляюцца магазіны-аўтаматы. Усѐ гэта дазваляе 

гаварыць пра магчымае знікненне ў бліжэйшы час такой прафесіі, як прадавец. Ці згодны вы з 

такімі прагнозамі? Абгрунтуйце свой адказ. 

Для цікаўных. 1. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце рэгіѐны 

свету, якія валодаюць найбольш разнастайным патэнцыялам для развіцця рэкрэацыйнага і 

пазнавальнага турызму. 2. У апошнія гады ў сродках масавай інфармацыі паведамляецца, што ў 

гандлі некаторых краін практычна адмовіліся ад наяўнага разліку. Паспрабуйце даведацца, што 

гэта за краіны, якія спосабы безнаяўнага разліку ў іх існуюць, чаму ўвядзенне безнаяўнага разліку 

з’яўляецца эканамічна выгадным. 

 


