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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Ви ста ли помітно до росліши ми, а ко ло ва ших інте ресів – шир-

шим і глиб шим. Од нак ра зом із ва ми до рослішим і глиб шим став 
і дов ко лишній світ, зок ре ма і світ ге ог рафії! 

По гор тай те підруч ник, який ви за раз три маєте в ру ках, і ви 
по ба чи те, що йо го сторінки на пов нені до рос ли ми тур бо та ми про 
на гальні проб ле ми сь о го ден ня. На зміну крас но мов ним опи сам 
прийш ли аналітичні ог ля ди, на зміну про гу лян кам «у при ро ду» – 
копітка пра ця зі ста тис тич ни ми ма теріала ми, а не за бутні вра жен  ня 
від кра сот довкілля зміни ли ся на неп ри хо ва не за не по коєння та 
тур бо ту про їхнє збе ре жен ня.

Як відрізняєть ся жит тя до рос лих від ди ти н ства, так са мо різ ни-
ть ся підруч ник, який ви щой но взя ли в ру ки, від сво їх по пе ред ни-
ків. І річ не ли ше в по яві іншої наз ви курсу – «Еко номічна і 
соціаль на ге ог рафія світу». Річ у тім, що цей під руч ник до по мо же 
вам три ма ти ру ку на пульсі най важ ливіших вик ликів суспіль но го 
жит тя – еко номіки, на у ки, гло баль них проб лем. 

Утім навіть тим, хто зав дя ки по пе реднім кур сам ге ог рафії доб-
ре підго ту вав ся до сприй нят тя но вих знань, од ра зу не лег ко бу де 
про ник ну ти в суть пи тань, які вив чає «Еко номічна і соціаль на 
ге ог рафія світу». То му, при га дав ши прислів’я «Пов то рен ня – 
основа навчання», ско рис тай те ся Всту пом і ще раз пов торіть і 
закріпіть на буті раніше знан ня. Йдеть ся на сам пе ред про пред мет 
соціаль но5еко номічної ге ог рафії, дже ре ла ге ог рафічних знань, 
ме то ди ге ог рафічних досліджень. Крім то го, для вас відкри ють ся 
нові іме на се ред ви дат них уче них еко номге ог рафів.

Увесь інший ма теріал підруч ни ка роз би тий на два розділи. 
У пер шо му да но за галь ну еко номіко5ге ог рафічну ха рак те рис ти ку 
світу. Тут ви змо же те зазирну ти у своєрідне дзер ка ло політич ної 
си ту ації – політич ну кар ту світу, відкрив ши для се бе різно ма-
ніття форм дер жав но го правління і дер жав но го уст рою. Ви та кож 
змо же те зро зуміти проб ле ми на ро до на се лен ня світу, усвідо ми ти, 
наскіль ки ба га те людство на при родні ре сур си, і дізна ти ся про 
загальні закономірності світового господарства. Наприкінці 
першого розділу вам надається можливість збагнути всю серйоз-
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ність того, що називають глобальними проблемами людства, а отже, 
і вашими проблемами. 

 Озб роєні та ким чи ном, ви по до ро жу ва ти мете далі сторінка ми 
дру го го розділу – регіона ми та країна ми світу. Крок за кро ком 
пе ред ва ми розк ри ва ти меть ся мо заїка «до рос лої ге ог рафії» – дер-
жа ва за дер жа вою, проб ле ма за проб ле мою... 

Вив ча ю чи еко номічну і соціаль ну ге ог рафію світу, вар то па м’я-
та ти, що жит тя ніко ли не зу пи няєть ся і то му світ не за ли шаєть ся 
незмінним. Міня ють ся суспільні уст рої і політичні кор до ни, злет в 
еко номіці ок ре мих дер жав змінюєть ся їхнім за не па дом, міня ють-
ся провідні підприємства світу, мільйо ни лю дей пе реміщу ють ся 
по пла неті, опи ня ю чись да ле ко за ме жа ми батьківщи ни тим ча со во 
і за ли ша ю чись там на за вж ди, на род жу ють ся і зни ка ють міжна-
родні уг ру по ван ня та ор ганізації, три ває без пе ре рв на бо роть ба за 
мир, за ре сур си, про ти го ло ду і те ро риз му... Світ мінли вий! Са ме 
то му до кож но го розділу в підруч ни ку по да но Інтер нет5сторінку, 
за до по мо гою якої ви змо же те опе ра тив но відсте жу ва ти но ви ни 
в га лузі еко номічної і соціаль ної ге ог рафії.

З ог ля ду на ска за не, у підруч ни ку впро вад же но і на у ко во5пізна-
вальні руб ри ки, як5от: «Прог ноз», «Проб ле ма», «Ге ог рафія куль ту-
ри», «На у ка стве рд жує», «Істо рич на довідка», «Провідні під-
приємства», «Ре алії сь о го ден ня», «Ук раїна і світ», «Цікаві фак ти». 
Ра зом з ілюст ра тив ним, у то му числі і кар тог рафічним ма теріалом 
та До дат ка ми, ці руб ри ки пок ли кані полег ши ти опа ну ван ня кур су 
еко номічної та соціаль ної ге ог рафії світу. 

Прак тичні ж зав дан ня і прак тичні ро бо ти, що зап ро по но вані у 
тексті підруч ни ка, ма ють спри я ти роз вит ку і закріплен ню у вас 
важливих прак тич них на ви чок. 

От же, все не обхідне для чер го вої ге ог рафічної по до рожі при го-
то ва не. В до ро гу! І успіхів вам!  

 Автори
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ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ СВІТУ.
ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

Географічна розминка

При га дай те з кур су ге ог рафії 9-го кла су, що є пред ме том вив чен ня еко но-
міч ної і соціаль ної ге ог рафії Ук раїни.
Назвіть відомі вам дже ре ла ге ог рафічних знань.

Пред мет еко номічної і соціаль ної ге ог рафії світу. З по пе реднь о го кур-
су ге ог рафії вам уже відо мо про існу ван ня «ро ди ни» ге ог рафічних на ук, в 
якій на леж не місце посідає й еко номічна і соціаль на ге ог рафія. Та кож ви 
маєте пам’ята ти, що еко номічна і соціаль на ге ог рафія поді ля єть ся на три 
ве ликі га лузі. Усі ці га лузі – еко номічну ге ог рафію, соці аль ну ге ог ра фію і 
ге ог рафію на се лен ня – об’єднує те, що во ни вив ча ють те ри торіаль ну 
ор ганізацію – ви роб ни цт ва, жит тя лю дей або на се лен ня відповідно. Інак-
ше ка жу чи, во ни вив ча ють різні сто ро ни прос то ро вої ор ганізації 
суспільства.

Те ри торіаль на ор ганізація суспільства – це прос то ро ва ор ганізація 
жит  тя лю дей, що вклю чає розміщен ня на се лен ня і гос по да р ства, а та кож 
їхні прос то рові комбінації, поєднан ня за пев ни ми за ко на ми на певній 
те ри торії. Та кою те ри торією в курсі ге ог рафії 9-го кла су бу ло об ра но 
Ук раїну. Те пер у фо кусі на шої ува ги бу де увесь світ, уся пла не та за га лом, 
а та кож ок ремі дер жа ви (країни) або їхні час ти ни.

Пред ме том вив чен ня еко номічної і соціаль ної ге ог рафії світу є те ри-
торіаль на ор ганізація суспільства в міждер жав но му масш табі, а та кож у 
різних країнах, райо нах і місце вос тях. 

Те ри торіаль на ор ганізація суспільства – ду же містке по нят тя, що 
вклю чає розміщен ня на се лен ня віднос но при род но го се ре до ви ща і ви ко-
рис тан ня йо го ре сурсів, підприємств ма теріаль но го ви роб ни цт ва й не ви-
роб ни чої сфе ри, різних типів суспіль но5те ри торіаль них сис тем (ви роб ни-
чих, обс лу го ву ван ня на се лен ня, рек ре аційних то що), які фун кціо  ну ють 
на певній те ри торії. З ог ля ду на це, слід заз на чи ти, що у наш час 
виз наєть ся не обхідність са ме те ри торіаль но го підхо ду до пла ну ван ня гос-
по да р ства. Ад же те ри торія як особ ли вий тип прос то ро во го уг ру по ван ня 
ре сурсів нині стає ціннішою за влас не ре чо винні ре сур си – ко рисні ко па-
ли ни, зе мельні і водні ре сур си то що. 

§1. 

ВСТУП
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Та ка дум ка ґрун туєть ся на то му, що май же будь5які ре сур си так чи 

інак ше мож на заміни ти або, при наймні, ком пен су ва ти їхню втра ту. Тим 
ча сом те ри торія – ре сурс ви че рп ний і невіднов лю ва ний, йо го нічим не 
мож на заміни ти. До то го ж, те ри торія – це ще й аре на жит тя лю дей з їхні-
ми соціаль ни ми, куль тур ни ми, національ ни ми і ду хов ни ми інте ре са ми, 
пот ре ба ми то що.

Ос нов на ме та еко номічної і соціаль ної ге ог рафії – по шук спо собів 
підви щен ня про дук тив ності суспіль ної праці на ос нові раціональ но го 
ви ко рис тан ня те ри торії і розміщен ня ви роб ни цт ва та на се лен ня. 

Дже ре ла ге ог рафічних знань. Вам уже відо мо, що є дже ре ла пер вин ної 
і вто рин ної ге ог рафічної інфор мації. Ра зом во ни за без пе чу ють пов ноцінні 
ге ог рафічні знан ня. 

Пер винні дже ре ла суспіль но�ге ог рафічних знань пов’язані з суспіль-
но5ге ог рафічни ми поль о ви ми досліджен ня ми, ко ли об’єкти вив ча ють ся 
пря  мо на місце вості зав дя ки без по се реднь о му знайо м ству з ни ми, завдя-
ки спос те  ре жен ням, інстру мен таль ним вимірю ван ням, а та кож опи-
ту ван ню, ан ке ту ван ню то що. Це заз ви чай досліджен ня ок ре мих гос по-
дарств і під при ємств (сільсь ко гос по дарсь ких, про мис ло вих, будівель них, 
рек ре аційних то що), а та кож на се ле них пунктів і місць зо се ре д жен ня 
ви роб ни цт ва й інфра ст рук ту ри (су куп ності спо руд і служб, що за без пе-
чу ють функ ціону ван ня га лу зей ви роб ни цт ва та умов життєдіяль ності 
су спіль ства).

Пер вин ним дже ре лом суспіль но5ге ог рафічних знань мо же та кож бу ти 
поль о ве спеціаль не (те ма тич не) кар тог ра фу ван ня досліджу ва ної те ри-
торії – фак тич но го ви ко рис тан ня зе мель, роз се лен ня на се лен ня, рівнів 
тех но ген но го на ван та жен ня на те ри торію, її еко логічно го ста ну і т. д. Для 
пот реб та ко го кар тог ра фу ван ня як ос но ву заз ви чай ви ко рис то ву ють 
то пог рафічні кар ти або ж пла ни зем ле ко рис ту ван ня чи зе мель но5гос по-
дарсь ко го уст рою адміністра тив но5те ри торіаль них оди ниць, ок ре мих 
гос по дарств, міст.

Пер винні дже ре ла заз ви чай за без пе чу ють суспіль но5ге ог рафічні знан-
ня про влас ну дер жа ву, ад же не так час то дослідни кам ви па дає на го да 
здійсни ти не обхідні поль ові досліджен ня за кор до ном. То му ос нов ни ми 
дже ре ла ми суспіль но5ге ог рафічних знань про світ є вто ринні дже ре ла.  

Вто ринні дже ре ла суспіль но�ге ог рафічних знань – це такі, що до буті 
і пев ним чи ном упо ряд ко вані інши ми дослідни ка ми. Кла сич ним прик ла-
дом є різно манітні літе ра турні дже ре ла – істо рич на, ге ог рафічна, при ро до-
охо рон на літе ра ту ра. 

Нині зав дя ки Інтер не ту існує мож ливість не ви хо дя чи з влас ної оселі 
«відвіду ва ти» найбільші бібліоте ки світу. Се ред та ких зак ладів – бібліоте ка 
Конг ре су США, Німець ка національ на еко номічна бібліоте ка, Російсь ка 
національ на бібліоте ка, Національ на бібліоте ка Ук раїни ім. В.І. Вер      над-
   сь ко го то що.

Для на бут тя знань у га лузі соціаль ної і еко номічної ге ог рафії ду же 
важ ливі різно манітні дже ре ла, що містять упо ряд ко ва ну ста тис тич ну 
інфор мацію. В Ук раїні та кими дже ре ла ми є ор га ни дер жав но го уп ра влін-
ня – об ласні й районні дер жавні адміністрації, а та кож дер жавні уп рав-
лінські струк ту ри – еко логічної без пе ки та при род них ре сурсів, санітар-
но5епідеміологічної служ би, вод но го гос по да р ства, лісо во го гос по да р ства, 
залізнич но го й вод но го транс пор ту, елект ро5 й га зо пос та чан ня та ін. 
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§1. Предмет соціально�економічної географії світу...

Важливі ге ог рафічні дані нерідко містять ся та кож у місце вих ор га нах 
вла ди – об лас них, район них, місь ких, се лищ них, сільсь ких ра дах то що. 
Так са мо ко рис ни ми час то ви яв ля ють ся ок ремі підприємства, гос по да р-
ства, ус та но ви з їхнь ою опе ра тив но5обліко вою та звітно5ста тис тич ною 
інфор мацією.

Ко рис ни ми  є та кож на у ко во�дослідні та про ектні зак ла ди й ор га ні за-
ції, що на ко пи чу ють фон до ву інфор мацію та нау кові й про ектні роз роб ки 
за своїм профілем. Ціка ву суспіль но5ге ог рафічну інфор мацію мо жуть 
ма ти й гро мадські ор ганізації та ру хи – ет но куль турні, кон фесійні, полі-
тичні (партійні), про фесійні і т. д.

Що до інфор мації про різні дер жа ви, регіони або за га лом про світ, то 
во на є на сай тах Ор ганізації Об’єдна них Націй, Світо вої ор ганізації торгів-
лі, Ор ганізації еко номічно го співробітницт ва і роз вит ку, Все світ ньої ту рис-
тич ної ор ганізації та інших відо мих міжна род них ор ганізацій.

Практичне завдання

Зайдіть на сайт Ор ганізації Об’єдна них Націй (http://www.un.org/ru/) і, 
оз найо мив шись з ним, виз нач те, яка са ме інфор мація ООН мо же пог ли би-
ти ваші знан ня в га лузі суспіль ної ге ог рафії.

В ок ре мих ви пад ках для до пов нен ня суспіль но5ге ог рафічних знань 
мож на ко рис ту ва ти ся екс пертни ми оцінка ми різних си ту ацій – соціаль-
но5еко номічних, де мог рафічних, ет но куль тур них, політич них, екологіч-
них, які на да ють ся відо ми ми та ав то ри тет ни ми спеціаліста ми зі знач ним 
досвідом відповідних досліджень.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Пред ме том вив чен ня еко номічної і соціаль ної ге ог рафії світу є те ри то ріа ль на 
ор ганізація суспільства в міждер жав но му масш табі і в різних країнах, райо-
нах і місце вос тях. 
Дже ре ла суспіль но#ге ог рафічних знань є пер винні (ре зуль та ти влас них 
по ль о  вих досліджень) і вто ринні (до буті в ста тис тич них, фон до вих, відом чих 
та інших ус та но вах). 

Ключові терміни і  поняття 

 те ри торіаль на ор ганізація суспільства  пер винні і вто ринні дже ре ла 
суспіль но5ге ог ра фіч них знань 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Що є пред ме том вив чен ня еко номічної і соціаль ної ге ог рафії світу?

II Розк рий те сутність по нят тя «те ри торіаль на ор ганізація суспільства».

III По ясніть, як ви ни ка ють вто ринні дже ре ла суспіль но5ге ог рафічних знань. 
Виз нач те з них най дос тупніші для вас.

IV Знайдіть у се бе до ма дже ре ла суспіль но5ге ог рафічних знань. По ясніть, 
які во ни є – пер винні чи вто ринні.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ.
ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ

Географічна розминка

При га дай те з по пе редніх курсів ге ог рафії дже ре ла ге ог рафічних знань.
Назвіть вітчиз ня них уче них-еко номге ог рафів.

Ме то ди досліджень соціаль но#еко номічної ге ог рафії. Як на  у ко ва дис-
ципліна соціаль но5еко номічна ге ог рафія ду же склад на. Адже во на опе-
рує при род ни ми, еко номічни ми, соціаль ни ми і політич ни ми по нят тя ми і 
фак та ми. То му спектр ме тодів, які зас то со ву ють  у суспіль но5ге о-  
г рафічних до сліджен нях, до сить ши ро кий, він включає як за галь но на у-
ко ві, так і га лу зе ві методи. 

Се ред за галь но на у ко вих ме тодів суспіль но5ге ог рафічних досліджень 
тра диційно зас то со ву ють  спог ля дан ня, спос те ре жен ня за подіями та 
фак та ми, їх опис і по яс нен ня за до по мо гою аналізу. Зок ре ма, існує ме тод 
аналізу ана ло го вих об’єктів, який зас то со ву ють у тих ви пад ках, ко ли 
досліджу вані об’єкти подібні (ана логічні) і ко ли про один з них є дос то-
вірне знан ня. У ць о му разі ос новні ре зуль та ти вже дослідже но го об’єкта 
пе ре но сять на всі інші ана логічні об’єкти. Успішно ви ко рис то вують і дав-
ній порівняль но�ге ог рафічний ме тод, зок ре ма у прос то ро вих до слі джен  нях 
політи ко5ге ог рафічних явищ і про цесів.

На у ка стве рд жує

Нак  ла  д а ю чи кар ти о д  на на о д  н у, з до бу  ва ють нов і  з нан-

ня. Нак ла дан ням політич них карт на кліма тичні, ге о мор фо логічні, міне-
раль них ре сурсів, ґрунтів, рос лин ності, еко номічні ви яв ля ють певні гос-
по дарські, соціаль но�еко номічні та політичні за леж ності й за ко но-
мірності. Так, англійсь кий уче ний П. Тей лор та ким ме то дом довів, що 
політичні цент ри світу зо се ред жені у се редніх ши ро тах Північної півкулі, 
у країнах з во ло гим кліма том і ба га тих на вугілля. 

Помітне місце се ред за галь но на у ко вих ме тодів посідає істо рич ний 
ме тод, що дає змо гу вив ча ти ди наміку і тен денції соціаль но5еко номічно-
го роз вит ку. 

У суспільній ге ог рафії ко рис ту ють ся та кож за галь но на у ко вим ба лан-
со вим ме то дом, ко ли, зістав ля ю чи пев ні ком по ненти, визначають повну 
відповідність, співвідношення між ними. Так, нап рик лад, час то розг ля да-
ють ба лан си при род них ре сурсів, на се лен ня та тру до вих ре сурсів, па ли ва, 
елект ро е нергії, про до воль ства, ван та жо по токів, ви роб ни цт ва і спо жи-
ван ня, при бутків і ви датків. Більш спеціаль ним є ме тод міжга лу зе вих 
ба лансів, за яким аналізу ють рух тих чи тих ре сурсів між га лу зя ми і між 
регіона ми. Такі досліджен ня, де є чис ленні кількісні по каз ни ки, пот ре-
бу ють ма те ма тич них ме тодів об роб ки да них.   

Для одер жан ня опе ра тив них да них нерідко зас то со ву ють ае ро ме то ди, 
космічні ме то ди з комп’ютер ним де шиф ру ван ням здо бу тої інфор мації. 
Для суспіль но5ге ог рафічних уза галь нень та кож ви ко рис то ву ють ком п’ю-
те ри, за до по мо гою яких ство рю ють інфор маційні ба зи да них з по даль -

§2. 



9

§2. Методи досліджень соціально�економічної географії...

шою ме тою їх об роб ки, аналізу та інтерп ре тації. У прак тиці суспіль но5ге о-
г рафічних досліджень ши ро ко зас то со ву ють ме то ди мо де лю ван ня 
(заміщен ня ре аль но го об’єкта чи про це су йо го спро ще ним ана ло гом, 
мо дел лю), у то му числі ма те ма тич но го та комп’ютер но го, а та кож прог но-
зу ван ня суспіль но5ге ог рафічних подій і явищ.

Кар тог рафічний ме тод, що здав на є тра диційним у ге ог рафії, нині 
на був но во го пош тов ху до роз вит ку зав дя ки ГІС5тех но логіям. Ад же те пер 
зчи ту ван ня і аналіз карт мож на ви ко ну ва ти в ав то ма тич них ре жи мах. 
До то го ж для соціаль но5еко номічної ге ог рафії, що час то опе рує до сить 
ди намічни ми ха рак те рис ти ка ми, надз ви чай но важ ли вим є часова узго-
дженість ГІС. Ад же, на відміну від зви чай ної ге ог рафічної кар ти, ГІС – 
ак тив на ба га то функціональ на ба за да них, яка мо же постійно до пов ню ва-
ти ся і онов лю ва ти ся.

Ви датні еко номге ог ра фи світу. Вам уже відомі сла ветні іме на вітчиз-
ня них уче них еко номге ог рафів. Про те су час на суспіль на ге ог рафія фор-
му ва ла ся зав дя ки вче ним різних часів і на родів. 

Перші на у кові нап ря ми в ца рині соціаль ної та еко номічної ге ог рафії 
сфор му ва ли ся уп ро довж ХVІІІ ст. Са ме тоді в пра цях німець ких ге ог ра-
фів Г. Ахен ва ля і А.�Ф. Бюшінга бу ло обґрун то ва но но вий нап ря мок у ге о-
г рафії – ка ме раль на ста тис ти ка. Наз ва «ка ме раль на ста тис ти ка» (від лат. 
status – стан, ста но ви ще; дер жа ва) мо же бу ти пе рек ла де на як «опи со ве 
дер жа воз на в ство». У підруч ни ках із ка ме раль ної ста тис ти ки опи су ва ли-
ся те ри торії дер жав, адміністра тив ний устрій, держав ний апа рат 
уп равління, га лузі гос по да р ства, фінан си, бюд жет і навіть збройні си ли 
та зовнішні зв’яз ки. Все це суп ро вод жу ва ло ся всіля ки ми відо мос тя ми, 
циф ро ви ми довідка ми. Влас не, це бу ли еко номічна, політич на й війсь ко-
ва ге ог рафії, зве дені в єдиній нав чальній дис ципліні.

У першій по ло вині ХІХ ст. І. Тю нен (1783–1850) за по чат ку вав но вий 
нап ря мок в еко номічній ге ог рафії. Він упер ше ви ко рис тав мо дель про с-
то ро во го мо де лю ван ня, зас то су вав ши її до вирішен ня конк рет но го зав-
дан ня що до розміщен ня сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ни цт ва. За цією 
мо дел лю, існує цент раль не місто, нав ко ло яко го і розміщу ють ся сільські 
гос по да р ства. За леж но від відстані до рин ку зміню ють ся спосіб ви ко рис-
тан ня землі й сис те ма сільсь ко го гос по дарюван ня.  Ме тод досліджен ня, 
який зап ро по ну вав уче ний, дав помітний на у ко вий пош товх. Са ме зав дя ки 
І. Тю не ну нині вив ча ють так звані кіль цеві приміські зо ни, що ут во рю-
ють ся нав ко ло ве ли ких міст. 

На по чат ку ХХ ст. з’яви ла ся пра ця фран цузь ко го ге ог ра фа П. Віда ля 
де ла Блан ша (1845–1918) «Ге ог рафія лю ди ни як час ти на ге ог рафії жит-
тя», яка за почат ку ва ла фор му ван ня шко ли ге ог рафії лю ди ни у Франції 
(мал. 1). Го ловну ува гу в ній приділе но ха рак тер ним особ ли вос тям при -
с то су ван ня жит тя лю дей до своєрідних умов ге ог рафічно го се ре до ви ща, 
ре алі за ції місце вих при род них мож ли вос тей гос по да р ства у про цесі істо-
рич но го роз вит ку ок ре мих те ри торій. 

Нап рикінці XIX – на по чат ку XX ст. зак ла да ють ся підва ли ни між-
національ них і національ них на у ко вих шкіл. Се ред їхніх зас нов ників і 
німець кий ге ог раф Ф. Рат цель (1844–1904) – фун да тор ант ро по ге о г ра фії. 
У своїй «Ант ро по ге ог рафії» він уза галь нив дані про роз се лен ня людства, 
ха рак тер по селень, гос по дарсь кої діяль ності й по бу ту на се лен ня у зв’яз ку 
з відміннос тя ми нав ко лишнь о го ге ог рафічно го се ре до ви ща. 
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У праці «Політич на ге ог рафія» вче ний ге ог рафічни ми умо ва ми по яс нює 
особ ли вості політич ної історії різних держав, їхні про тиріччя й кон флікти.

Ж.Ж.Е. Рек лю (1830–1905) мож на вва жа ти зас нов ни ком су час но го 
країноз на в ства. Йо му на ле жить ба га то том на пра ця «Но ва всесвітня ге о -
 г рафія. Зем ля і лю ди». Це бу ла пер ша в історії ге ог рафії пра ця, де вміще-
но опис усіх країн пла не ти на базі дос товірних на у ко вих да них. Тут, 
зокре ма, є розділи, прис вя чені Ук раїні.

Чи ма лий вне сок у роз ви ток май бутньої суспіль ної ге ог рафії зро бив 
німець кий еко номіст і соціолог А. Ве бер (1868–1958). Він ви я вив певні 
прос то рові  за ко номірності в ге ог рафії про мис ло вості, ви су нув ши те орію 
«штан дор та» (з німецьк. – місце по ло жен ня). За цією те орією, розмі щен  ня 
про мис ло вості виз на ча ють три гру пи чин ників – вит ра ти на транс порт, 
орієнтація на ро бо чу си лу і на на се лені пунк ти, щоб ви ко рис та ти пе ре ва-
ги ви роб ни чої та соціаль ної інфра ст рук ту ри.

У першій по ло вині ХХ ст. німець кий ге ог раф В. Крис тал лер (1893– 
1969) ви су нув «те орію цент раль них місць», яка помітно впли ну ла на 
по даль ший роз ви ток еко номічної ге ог рафії (мал. 2). Він ство рив мо дель 
те ри торії, яка ще не дос татньо за се ле на і, аналізу ю чи за ко номірності 
взаємно го роз та шу ван ня на се ле них пунктів, на ма гав ся виз на чи ти го лов не 
місце роз та шу ван ня май бутнь о го цент раль но го міста.  

У 19505х ро ках у зв’яз ку з роз вит ком об чис лю валь ної техніки і на ко пи-
чен ням ба га то го фак тич но го ма теріалу в еко номічній ге ог рафії ви ник ла 
шко ла прос то ро во го аналізу. Предс тав ни ки цієї шко ли роз роб ля ли те орії, 
які ма ли до по мог ти з’ясу ва ти за ко номірності у розміщенні підприємств і 
на се ле них пунктів, а та кож у фор му ванні транс по рт них ме реж. 

Найя ск равішим предс тав ни ком шко ли прос то ро во го аналізу є ви дат-
ний німець кий еко номіст і ге ог раф А. Ль ош (1906–1945). У своїй ос нов ній 
праці «Ге ог рафічне розміщен ня гос по да р ства» він зап ро по ну вав но ву 
те орію (кон цепцію еко номічно го ланд шаф ту) розміщен ня ви роб ни цт ва і 
те ри торіаль ної ор ганізації про мис ло вості в умо вах рин ко вої еко номіки. 
Фак тич но це бу ла мо дель те ри торіаль ної са мо ор ганізації суспільства  і 
йо го еко номічно го жит тя. 

Мал. 1. 
П. Віда ль де ла Блан ш  

Мал. 3.
П. Хаг гет

Мал. 2.
В. Крис тал лер 
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Ідеї  В. Крис тал ле ра і А. Ль о ша роз ви вав У. Ай зард (1919) – аме ри-
кансь кий еко номіст і ге ог раф. Ме тою ге ог рафії Ай зард вва жав аналіз 
те ри торіаль но го роз поділу соціаль но5еко номічних явищ для ви яв лен ня 
за конів їхнь о го роз вит ку. Він зап ро по ну вав інтег раль ну те ри торіаль ну 
мо дель соціаль но5еко номічно го жит тя суспільства, су купність скла до вих 
еле ментів якої виз на чає так зва ний еко номічний ланд шафт те ри торії.

Се ред ви дат них предс тав ників шко ли прос то ро во го аналізу бу ли 
та кож учені5те о ре ти ки – аме ри кансь кий ге ог раф В. Бун ге (1928) і бри-
тан сь кий ге ог раф П. Хаг гет (1933) (мал. 3). Аме ри кансь кий ге ог раф 
Е. Тейф (1921–2001) зро бив ве ли кий вне сок у ге ог рафію транс пор ту.

Се ред найвідоміших пос та тей соціаль ної і еко номічної ге ог рафії 
ос тан нь о го періоду слід та кож наз ва ти аме ри кансь ких ге ог рафів Р. Хар т-
  шор на (1899–1992) і Е. Уль ма на  (1912–1976), а та кож шведсь ко го ге о  г ра фа 
Т. Ха ге р стран да (1916–2004).   

Р. Харт шорн є зас нов ни ком по ведінко вої ге ог рафії. Він вивчав тра диції і 
зви чаї на се лен ня різних те ри торій, по ведінку їх меш канців. Вва жав їх 
тісно взаємо пов’яза ни ми з інши ми при род ни ми і соціаль но5еко номічни-
ми яви ща ми, ха рак тер ни ми для тієї чи іншої те ри торії. Зро бив знач ний 
вне сок у роз ви ток те орії політич ної і куль тур ної ге ог рафії.

Е. Уль ман – один із зас нов ників су час ної ге ог рафії транс пор ту. Т. Ха  ге р-
странд відо мий як ав тор те орії прос то ро вої ди фузії інно вацій, тоб то 
поширення но вов ве день, но вих явищ.

Практичне завдання

За до дат ко ви ми дже ре ла ми підго туй те ко рот ку до повідь (2–3 хв) про ви дат-
но го еко номге ог ра фа світу (за ви бо ром) на те му «На у кові до роб ки вче но го».

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Суспіль на ге ог рафія ко рис туєть ся за галь но на у ко ви ми і га лу зе ви ми ме то да ми 
досліджень. 
Го ловні на у кові нап рям ки в ца рині соціаль ної та еко номічної ге ог рафії світу 
по ча ли фор му ва ти ся з ХVІІІ ст. 

К лючові терміни і  понят тя 

ме то ди досліджень: спог ля дан ня, спос те ре жен ня, аналізу, істо рич  ний, 
ба лан со вий, ма те ма тич ний, ае ро ме тод, космічний, мо де лю ван ня, прог но-
зу ван ня, кар тог рафічний 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Наведіть приклади найдавніших і найсучасніших методів, які застосову-
ють у суспільно-географічних дослідженнях.

II Назвіть видатних європейських і американських економгеографів. Які з 
їхніх досліджень продовжують розвиватися у наш час?

III З ог ля ду на ос новні нап рям ки ро бо ти виз нач те ме то ди досліджень, які 
ви ко рис то ву ва ли ви датні еко номге ог ра фи світу.

IV Опишіть ме то ди соціаль но5еко номічної ге ог рафії, які мож на зас то со ву ва-
ти: а) на уро ках ге ог рафії; б) по за шкіль ни ми уро ка ми.
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ТЕМА 1 ТЕМА 1 Політична карта світу 

Те ма 1. 
ПОЛIТИЧ НА КАР ТА СВIТУ

Те ма 2. 
НАСЕЛЕННЯ 
СВІТУ

Те ма 3. 
ВЗАЄМОДІЯ 
СУСПІЛЬСТВА 
І ПРИРОДИ.
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ПОЛIТИЧ НА
КАР ТА СВIТУ

Ми жи ве мо у час бурх ли вих політич них подій. Пре зи дент-
ські ви бо ри й ан ти дер жавні пе ре во ро ти, міжна родні зустрічі й 
міжнаціональні конфлікти, при кор донні війсь кові су пе реч ки і 
спільні дружні при кор донні за хо ди. Усе це ста ло звичною скла-
до вою суспіль но5політич но го жит тя в різних ку точ ках нашої 
пла не ти. 
Час то політичні події спри чи ню ють у тих чи інших країнах світу 
на віть зміну форм дер жав но го п равління та їхнь о го адміністра тив-
но5те ри торіаль но го уст рою. По де ку ди внутрішнь о  дер жавні зміни 
настіль ки ви яв ля ють ся серйоз ни ми, що не що дав но єдині  і, зда ва-
ло ся б, не по рушні дер жа ви роз па да ють ся на ок ремі те ри торії, кож на 
з яких за яв ляє своє пра во на політич ну са мо стій ність. І ось уже міня-
 ють ся усталені кор до ни, ви дозміню ють ся об ри си країн і дер жав...  
Своєрідні підсум ки політич них про цесів на дає політич на кар та, 
яка, на че дзер ка ло політич ної си ту ації, відоб ра жає різні те ри-
торії, країни, дер жа ви, а та кож розк ри ває їхню фор му п рав лін-
ня і дер жав но го уст рою.

ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Географічна розминка

При га дай те, як поділя ють ге ог рафічні кар ти за змістом.
На ведіть прик ла ди те ма тич них карт.

Ета пи фор му ван ня політич ної кар ти світу. Політич на кар та – це ге о-
г рафічна кар та, на якій відоб ра же но те ри торіаль но5політич ний поділ світу, 
ма те риків або ок ре мих регіонів (див. форзац). Су час на політич на кар та 
світу фор му ва лася пос ту по во, в ході істо рич но го роз вит ку. 

На че у ка лей дос копі прос то ру та ча су, на п’яти кон тинен тах пла не ти 
ви ни ка ли, зрос та ли і процвітали чер гові те ри торіаль но5політичні ут во-
рен ня. Пли нув час, і во ни роз па да ли ся і зни ка ли з політич ної аре ни, да ю-
чи уче ним ма теріал для на у ко во го аналізу про це су дер жа вот во рен ня. 
Фор му ван ня політич ної кар ти світу вив чає од на з гілок суспіль ної ге о -
г рафії, ок ре ма на у ка – політич на ге ог рафія.

§3. 

Òå ìàÒå ìà 1. 1.
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Мал. 4. Етапи формування політичної карти світу

Фор му ван ня політич ної кар ти світу налічує декіль ка ти ся чоліть. У ць о -
му про цесі виз на ча ють чо ти ри ета пи: ста ро давній, се реднь овічний, но вий 
і новітній (мал. 4).

Новітній етап поділяють на три періоди. Виз на чаль ни ми подіями пер-
шого періоду (1914–1939 pp.) бу ли роз пад Австро5Угорсь кої імперії і 
по я ва на політичній карті світу гру пи но вих не за леж них країн. Зок ре ма, 
на політичній карті Євро пи з’яви лись такі дер жа ви, як Австрія, Угор щи на, 
Поль ща, Че хос ло вач чи на, Фінляндія, Лит ва, на ко рот кий час Ук раїнсь ка 
На род на Рес публіка та ін. За га лом в 1939 р. бу ла 71 су ве рен на країна. 

До то го ж у цей період ут во ри ла ся ве ли чез на дер жа ва з ко ма нд-
но5адміністра тив ним ти пом еко номіки – СРСР і світ роз ко лов ся на дві 
си с те ми за іде о логічним прин ци пом. 

Ха рак тер ною оз на кою другого періоду новітнь о го ета пу у фор му-
ванні політич ної кар ти світу (після закінчен ня Дру гої світо вої війни і 
до по чат ку 19905х років) є крах ко лоніаль ної сис те ми. Де сят ки країн 
Аф ри ки, Азії, Ла тинсь кої Аме ри ки уп ро довж ць о го періоду про го ло си-
ли не за лежність, виз во лив шись з5під ко лоніаль но го гніту. Особ ли во 
ре зуль та тив ним ви я ви вся 1960 p. – «рік Аф ри ки», ко ли на політичній 
карті Чор но го кон ти нен ту з’яви ли ся де сят ки су ве рен них країн. 

Ста ро давній етап (V тис. до н. е. – V ст. н. е.) 
пов’яза ний з ви ник нен ням, розквітом і кра хом пер ших дер жав-
 них ут во рень – двох ос нов них форм дер жав но го ла ду: мо нархій 
(Ста ро давній Єги пет, Ас сирія, Ва ви лон, Персь ка дер жа ва) і 
рес публік (міста5дер жа ви Фінікії, Греції, Ста ро дав ній Рим). 
Са ме з них роз по чав ся політи ко5те ри торіаль ний поділ ге ог ра-
фіч но го прос то ру.

Се реднь овічний етап (V–XV ст.) 
суп ро вод жу вав ся тери торіаль ни ми за хоп лен ня ми зе мель ве ли-
ки ми фе о даль ними дер жа ва ми, внаслідок чо го політич на кар та 
бу ла вкрай роздрібне ною та нестійкою. У цей період існу ва ли 
такі мо гутні дер жа ви, як Свя щен на Римсь ка імперія, Англія, 
Пор ту галія, Київсь ка Русь.

Но вий етап (на межі ХV–ХVІ ст. – по ч. Пер шої світо вої війни)
ха рак те ри зуєть ся ве ли ки ми ге ог рафічни ми відкрит тя ми і, як 
наслідок, поділом світу на ко лоніальні імперії. Найбіль ши ми 
се ред та ких бу ли Іспансь ка, Пор ту гальсь ка, Гол ла ндсь ка, 
Британсь ка, Фран цузь ка, Російсь ка, Ос мансь ка, Німець ка 
то що. Вод но час це епо ха за род жен ня, роз вит ку й ут ве рд жен ня 
рин ко вих відно син.

Новітній етап (1914 р. – до на ших днів), 
за якого відбувають ся но вий пе ре роз поділ поділе но го на той 
час світу, про це си де ко лонізації, виз нан ня су ве ренітетів 
де сятків держав, ут во рен ня низ ки ав то ри тет них міжна род  них 
ор гані зацій та ін. 
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Третій період новітнь о го ета пу фор му ван ня політич ної кар ти світу 
поз на чився роз па дом Ра дянсь ко го Со ю зу в 1991 р. і кра хом соціалістич-
но го та бо ру. Як наслідок, на політич ній кар ті світу замість 15 ко лишніх 
рес публік СРСР з’явилася ціла низ ка не за леж них країн. Крім то го, 
об’єдналася Німеч чи на і, нав па ки, роз палися Со юз ні Рес публіки Юго   -
 с лавія та Че хос ло вач чи на. Ви ник ли нові не за лежні дер жа ви і в Оке анії, 
в Аф риці. Ви   з на че но до лю Гон кон гу та Ао ми ню, які відійшли до Ки таю.

Су час на політич на кар та світу. Го лов ни ми за зна чен ням об’єкта ми 
політич ної кар ти світу є дер жа ви, країни і те ри торії. 

Дер жа ва – за се ле на те ри торія з виз на че ни ми кор до на ми, що в політи-
ко5ге ог рафічно му відно шенні не за леж на від інших дер жав у внутрішніх 
і зовнішніх відно си нах. Зва жа ю чи на це, час то ка жуть, що дер жа ва є 
су ве рен ним політич ним ут во рен ням. 

Ре алії сь о го ден ня

«Д ер жав на мо заї ка» світ у. На по ча ток 2010 ро ку на політичній 
карті світу налічу ва ло ся 193 не за лежні дер жа ви. В Європі – 44 (з Росією), 
в Азії – 47, в Аф риці – 53, Північній і Цент раль ній Аме риці – 23, Півден ній 
Аме ри ці – 12, Австралії і Оке анії – 14. Крім то го, ще три дер жа ви роз та-
шо вані вод но час у двох час ти нах світу: Ту реч чи на – в Азії та Європі, Єги-
пет – в Аф риці та Азії, Росія – в Азії та Європі. 

Не за леж но від сво го роз та шу ван ня, усі дер жа ви є пов ноцінни ми 
суб’єкта ми міжна род но го пра ва. При ць о му де які дер жа ви про дов жу ють 
виз на ва ти гла вою дер жа ви пра ви те ля іншої дер жа ви, з якою во на пов’яза-
на ко лоніаль ним ми ну лим. Прик ла да ми є ко лишні домініони Ве ли кої 
Бри танії (англ. dominion – во лодіння, вла да – Канада, Австралія тощо), де 
гла вою фор маль но виз наєть ся бри тансь кий мо нарх. Нині во ни вхо дять до 
скла ду Бри тан сь кої Співдруж ності Націй. Так са мо фор маль но во лодіють 
князівством Ан дор ра дві інші євро пейські дер жа ви – Франція та Іспанія 
(так зва ний кон домініум, від лат. – сумісне во лодіння). Ре аль ну ж вла ду в 
Ан доррі має гла ва її уря ду.

Практичне завдання

За політич ною кар тою світу (див. форзац) виз нач те найб лижчі до Ук раїни 
дер жа ви кож ної з час тин світу. 

Країна – за се ле на те ри торія з виз на че ни ми кор до на ми, що в політи-
ко5ге ог рафічно му відно шенні мо же ма ти дер жав ний су ве ренітет або бу ти 
за леж ною від інших дер жав. От же, країною є будь5яка дер жа ва. Вод но час, 
да ле ко не кож на країна має пра во на зи ва ти ся дер жа вою. Вва жаєть ся, що 
за га лом у світі нині налічу ють близь ко 250 країн. 

Проблема

На політичній карті світу існу ють країни, які не виз нані більшістю 
інших дер жав як не за лежні дер жа ви. Прик ла дом не виз на них дер жав є 
Аб хазія (час ти на Грузії), Нагірнока ра бась ка Рес публіка (час ти на Азер-
байд жа ну), Придністров’я (час ти на Мол до ви), Ту рець ка Рес публіка 
Північно го Кіпру (час ти на Кіпру) то що. Так са мо існу ють те ри торії з 
не виз на че ним ста ту сом, як5от Па лес ти на (част ко во оку по ва на Ізраїлем), 
Західна Са ха ра (оку по ва на Ма рок ко). 
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Ста тус країн ма ють та кож за лежні країни і те ри торії, кож на з яких 
пе ре бу ває під політич ним чи війсь ко вим конт ро лем однієї із су ве рен них 
дер жав. Се ред та ких, зок ре ма, колонії – країни, поз бав лені дер жав ної 
са мостійності і політич ної та еко номічної сво бо ди. Ко лонії мо жуть ма ти 
різний ста тус, нап рик лад: за морсь ка те ри торія, як5от Гібрал тар у Ве ли кої 
Бри танії, за морсь кий де пар та мент (регіон), як5от фран цузь ка Гвіана, або 
ав то ном ний регіон – Фа рерські ост ро ви Данії.

До за леж них країн на ле жать і протекторати – країни, що заз ви чай 
виз на ють над со бою су ве ренітет пев ної дер жа ви у міжна род них відно си-
нах, але зберіга ють не за лежність у внутрішніх спра вах. Нині подібною 
фор мою міждер жав них відно син є «віль но асоційо ва на дер жа ва», як5от 
Пу ер то5Рико, що за ле жить від США, то що. 

Ок ре мий спе цифічний вид те ри торій (ак ва торій) виділе но відповідно 
до норм міжна род но го пра ва на Землі – це во ди відкри то го мо ря. Ок ре мий 
ста тус має і так зва на морсь ка еко номічна зо на, що при ля гає до кор донів 
су хо до лу дер жа ви, яка має вихід до мо ря. Це ак ва торія на відстань 200 миль 
(по над 370 км) від уз бе реж жя і на гли би ну 500 метрів шель фу ма те ри ко-
во го схи лу. Відповідно до кон венції з мор сь ко го пра ва 1982 р. у заз на че-
них ме жах ак ва торії дер жа ви ма ють су ве рен не пра во на еко номічну 
діяльність – про мис ло вий ви лов ри би, розвідку і роз роб ку при род них 
ре сурсів то що.

Особ ли вий ста тус має Ан та рк ти да, міжна род но5пра во вий ре жим якої 
виз на но до го во ром від 1 жовт ня 1959 р. Згідно з ним, да ний кон ти нент є 
нейт раль ним, деміліта ри зо ва ним, де за бо ро не на будь5яка війсь ко ва та 
гос по дарсь ка діяльність, а та кож політичні поділи те ри торії. Єди ним доз-
во ле ним видом діяль ності є на у ко во5по шу ко ва ро бо та. При га даємо, Ук раїна 
та кож має там на у ко во5дослідну станцію «Ака демік Вер над сь кий».

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Політич на кар та – це ге ог рафічна кар та, на якій відоб ра же но те ри торіаль-
но#політич ний поділ світу, ма те риків або ок ре мих регіонів.
Про цес фор му ван ня су час ної політич ної кар ти світу три ва лий і налічує чо ти-
ри ета пи: ста ро давній, се реднь овічний, но вий і новітній.
Го лов ни ми об’єкта ми політич ної кар ти світу є дер жа ви, країни, те ри торії.

Ключові терміни і  поняття 

політич на кар тадер жа вакраїна те ри торіядомініонкон-
 до мі ніум не виз на на дер жа ва за леж на країна ко лонія про тек -
 то рат 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Що відоб ра же но на політичній карті? Назвіть го ловні об’єкти політич ної 
кар ти світу по чат ку на шої ери.

II По ясніть, у чо му го лов на відмінність між країною та дер жа вою.

III Виз нач те, в якій час тині світу найбіль ше за леж них країн і те ри торій.

IV Назвіть і по кажіть на політичній карті Євро пи прик ла ди різних видів 
те ри торіаль но5політич них ут во рень. Які з них є сусіда ми Ук раїни?
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ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
УСТРОЮ І ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Географічна розминка

При га дай те приз на чен ня адміністра тив но5те ри торіаль но го уст рою.
Назвіть адміністра тив но5те ри торіальні оди ниці Ук раїни.

Фор ми адмiністра тив но#те ри торiаль но го уст рою дер жа ви. Фор ма 
дер жав но го уст рою – це спосіб те ри торіаль ної ор ганізації дер жа ви, що 
вста нов лює по ря док поділу країни на час ти ни і виз на чає ха рак тер відно-
син між цент раль ни ми і місце ви ми ор га на ми вла ди. Нині у світі розрізня-
ють дві го ловні фор ми дер жав но го уст рою – прос ту (унітар ну) і склад ну 
(фе де ра тив ну).

Прос та, або унітар на, фор ма дер жав но го уст рою (від лат. unitar – 
єднан ня) оз на чає вер хо ве н ство єди ної дер жа ви над адміністра тив но5
те ри торіаль ни ми оди ни ця ми або національ но5етнічни ми оди ни ця ми 
(об лас тя ми, де пар та мен та ми, пре фек ту ра ми, провінціями то що), на які 
во на поділе на. Ха рак тер ни ми оз на ка ми унітар ної дер жа ви є на явність 
єди ної конс ти туції, єди но го керівно го цент ру, єди но го гро ма дя н ства та 
єди ної дер жав ної мо ви.  Унітар на фор ма уст рою з’яви ла ся знач но рані-
ше, і са ме во на те пер при та ман на, зок ре ма, біль шості дер жав Євро пи, 
Ла тинсь кої Аме ри ки і Аф ри ки. За конс ти туцією Ук раїна та кож є 
уні тар ною. 

Склад на за уст роєм дер жа ва ха рак те ри зуєть ся на явністю дер жав них 
ут во рень, які ма ють пев ну юри дич ну і політич ну са мостійність. На сь о-
годні фак тич но єди ним предс тав ни ком та кої фор ми дер жав но го уст рою 
за ли ши лась  федерація (від лат. foederatio – со юз). 

У фе де ра тив них дер жа вах оз на ки дер жав но го ут во рен ня при та манні 
і дер жаві, і її суб’єктам (рес публікам, шта там, зем лям, кан то нам то що). 
У фе де ра тивній дер жаві по ряд з єди ни ми (фе де раль ни ми) за ко на ми та 
ор га на ми вла ди існу ють і за ко ни та ор га ни вла ди суб’єктів фе де рації. Про те 
во ни, так би мо ви ти, «дру го го по ряд ку». Для відсто ю ван ня інте ре сів суб’єктів 
фе де рації у біль шості фе де ра тив них дер жав ви щий за ко но дав чий ор ган 
скла даєть ся з двох па лат, од на з яких за без пе чує предс тав ни цт во та ких 
суб’єктів. Та ки ми є, нап рик лад, функції Се на ту в Конг ресі США.

Істо рич на довідка 

Про кон фе  д е рац ію як форм у д ержав ного ус трою. Інко ли 
се ред форм дер жав но го уст рою на зи ва ють кон фе де рацію (від лат. 
соnfoederatio – со юз ний до говір) – об’єднан ня су ве рен них дер жав, 
ство ре не для за без пе чен ня спіль них інте ресів. На відміну від фе  де-
рації, пра во вою ос но вою кон фе де рації є не конс ти туція, а до говір. 
У кон фе де рації не має єди но го гро ма дя н ства і єди них зброй них сил. 
У ми ну ло му кон фе де раціями бу ли, нап рик лад, Кон фе де рація Нідер-
ландів (1579–1795 рр.) і США (фор маль но з 1776–1787, фак тич но до 60�х 
років XIX ст.), Гер мансь кий Со юз (1815–1866 рр.) і Австро�Угор щи на (до 
1918 р.) то що. Ос тан ня кон фе де рація су час ності – Швей царсь ка Кон-
фе де рація, яка, поп ри та ку офіційну наз ву, за своїм уст роєм є фе де-
рацією (з 1848 р.).  

§4. 
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Фор ми дер жав но го правління. Фор ма правління – це ор ганізація 
дер жав ної вла ди. Тра диційно розрізня ють дві ос новні фор ми правління – 
рес публіка і мо нархія, підґрун тям яких є різні дже ре ла вла ди (на род, 
мо нарх) і спосіб фор му ван ня ви щих ор ганів дер жав ної вла ди (ви бо ри, 
приз на чен ня, насліду ван ня то що) (мал. 5). 

За рес публікансь кої фор ми правління, що є най по ши ренішою у світі, 
ви ща вла да в дер жаві на ле жить об ра ним на виз на че ний термін пред    с тав-
ниць ким ор га нам. Та кими ор га на ми є пар ла мент, яко му на ле жить за ко но-
дав ча вла да, і уряд, що має ви ко нав чу вла ду. Гла ва рес публіки – пре зи-
дент – та кож оби раєть ся на виз на че ний термін.  

За леж но від роз поділу пов но ва жень між пар ла мен том і пре зи ден том 
розрізня ють рес публіку: пре зи де нтсь ку, пар ла ме нтсь ку, пре зи де нтсь-
ко5пар ла ме нтсь ку. 

У пре зи дентській рес публіці гла ва дер жа ви, яко го оби рає на род, є 
вод но час і гла вою уря ду. От же, він має ду же ве ликі пов но ва жен ня, при-
з на чає та звіль няє членів уря ду на влас ний роз суд. Од нак він не мо же 
роз пус ти ти пар ла мент, а пар ла мент не мо же вис ло ви ти не довіру уря-
дові. Се ред пре зи де нтсь ких рес публік, зок ре ма, Росія, США, Бра зилія, 
Єги пет, ПАР, Уган да та ін.

У пар ла ментській рес публіці роль пре зи ден та знач но мен ша, вер хо-
ве н ство має пар ла мент. Са ме пар ла мент оби рає пре зи ден та, яко му він 
звітує. Так са мо більшість пар ла мен ту фор мує уряд, в ру ках яко го й 
зо се ред же на вла да. При ць о му пре зи дент має пра во роз пус ти ти пар ла-
мент. Та ка фор ма правління по ши ри ла ся у євро пейсь ких (Греція, 

Мал. 5. Фор ми дер жав но го правління країн світу
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Ес тонія, Італія, Угор щи на, ФРН то що) і азійсь ких країнах (Індія, 
Ізраїль та ін.).

Пре зи де нтсь ко�пар ла ме нтсь ка (зміша на) рес публіка пе ред ба чає 
поєднан ня силь ної пре зи де нтсь кої вла ди і ефек тив но го конт ро лю пар-
ла мен ту за діяльністю уря ду. Пре зи ден та за умов та кої фор ми правлін-
ня оби ра ють на пря мих ви бо рах, він є гла вою дер жа ви і ви ко нав чої вла-
ди. Уряд, очо ле ний прем’єр5міністром, не се політич ну відповідальність 
вод но час пе ред пре зи ден том і пар ла мен том. Зміша на рес публікансь ка 
фор ма правління ха рак тер на для Франції, Австрії, Бол гарії, Польщі, 
Фін лян дії, а та кож для  біль шості країн, що ут во ри ли ся на те ре нах 
ко лишнь о го Ра дянсь ко го Со ю зу, у тому числі для України.

Проблема

В Україні існують різні, інколи протилежні думки щодо ефективності 
існуючого розподілу повноважень між парламентом і президентом. А як 
ви вважаєте, чи слід змінити президентсько5парламентську форму дер-
жавного правління в нашій країні на іншу — президентську або, можли-
во, парламентську?

Та ка фор ма правління, як мо нархія (від грец. monarchia – єди нов лад -
дя), оз на чає, що вла да цілком або част ко во зо се ред же на у ру ках од но-
осібно го гла ви дер жа ви – мо нар ха. Заз ви чай вла да мо нар ха є довічною і 

пе ре даєть ся у спа док на щад кам. 
Ли ше в Ма лайзії та Об’єдна них 
Араб сь ких Еміра тах мо нар хи оби-
ра ють ся (се ред пра ви телів5спад-
коємців) на п’яти річний термін.

Розрізня ють кіль ка різно видів 
мо нархії – конс ти туційна, аб со лют-
на, те ок ра тич на. Най по ши реніша у 
світі конс ти туційна мо нархія, де 
ре аль на за ко но дав ча вла да на ле-
жить пар ла мен ту, а ви ко нав ча – 
уря ду. Сам же мо нарх заз ви чай має 
це ре моніаль не зна чен ня, тоб то ца рює, 
але, по суті, не пра вить. Прик ла да ми 
є Данія, Швеція, Нор вегія, Іспанія, 
Японія.

 Ре алії сь о го ден ня

В ла  д а м о  на р х а.  На відміну від де я ких інших су то сим волічних 
мо нархів, нап рик лад, ко ро ле ва Ве ли кої Бри танії Єли за ве та II (мал. 6), що 
посідає трон вже по над 50 років, мо же ре аль но впли ва ти на політич не 
жит тя дер жа ви. Во на має пра во скли ка ти та роз пус ка ти пар ла мент, 
мо же приз на ча ти прем’єр�міністра, зат ве рд жу ва ти за ко ни, да ру ва ти 
на го ро ди, про го ло шу ва ти по ми лу ван ня. 

На су часній політичній карті ще збе рег ло ся кіль ка аб со лют них мо нар-
хій, де уряд та інші ор га ни вла ди відповідальні ли ше пе ред мо нар хом, як 
го ло вою дер жа ви, а пар ла мен ту вза галі не має або він є до рад чим ор га ном. 
Прик ла да ми є Ка тар, Бру ней, ОАЕ, Оман. 

Мал. 6. Королівська родина
Великої Британії
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Різно ви дом аб со лют ної мо нархії є те ок ра тич на мо нархія, де гла ва 
дер жа ви є вод но час гла вою церк ви. До ць о го ти пу мо нархій на ле жать дві 
дер жа ви – Ва ти кан (гла ва усіх ка то ликів – Па па Римсь кий) і Са удівсь ка 
Аравія (гла ва – ко роль, що має ти тул «зберіга ча свя щен них ісламсь ких 
ме че тей»).

Крім двох ос нов них форм правління, ще розрізня ють такі спе цифічні 
фор ми правління, як Бри тансь ка Співдружність і Джа махірія.

Бри тансь ка Співдружність – фор ма правління, що по ши рюєть ся на 
те ри торію по над де сят ка дер жав, ко лишніх домініонів Ве ли кої Бри танії 
(Австралія, Ка на да, Но ва Зе ландія, Па пуа5Но ва Гвінея, Тувалу, Антигуа 
і Барбуда, Барбадос, Беліз, Гренада, Ямай ка та ін.). Фор маль но гла вою 
дер жа ви у кожній з цих країн є бри тансь кий мо нарх. На місцях йо го 
функції ви ко нує ге не рал5гу бер на тор, яко го приз на чає мо нарх за по дан-
ням уря ду країни з її гро ма дян. Од нак дійсним керівни ком у країнах 
Співдруж ності є прем’єр5міністр, що очо лює уряд. Ці країни мають 
також і свій парламент. Меш канці цих дер жав є гро ма дя на ми своїх 
країн, а не підда ни ми бри тансь ко го мо нар ха.  

Джа ма хірія (арабсь кою – на ро дов лад дя) є особ ли вою формою держав-
ного правління і пред с тав ле на у єдиній країні світу – Лівії. Тут офіційно 
ска со ва но уряд, пар ла мент, ліквідо ва но політичні партії. Вер хов ним 
ор га ном вла ди є За галь ний на род ний конг рес, який оби раєть ся один раз 
на рік. Є та кож постійно діючі ви борні на родні збо ри і коміте ти, що 
об’єдну ють усе до рос ле на се лен ня за те ри торіаль ним прин ци пом і наді-
лені пра вом за ко но дав чої ініціати ви. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Розрізня ють дві го ловні фор ми дер жав но го уст рою – прос ту (унітар ну) і 
склад ну (фе де ра тив ну).
Розрізня ють такі фор ми правління: рес публіка (президентська, парламент-
ська, президентсько-парламентська), мо нархія (конституційна, абсолютна, 
теократична), Бри тансь ка Співдружність і Джа махірія.

Ключові терміни і  поняття 

унітар на дер жа ва фе де рація  кон фе де рація  рес публіка (пре зи  -
де нт сь ка, пар ла ме нтсь ка, пре зи де нтсь ко5пар ла ме нтсь ка)  мо нархія 
(конс ти туційна, аб со лют на, теократична)  Бри тансь ка Співдружність 
 Джа ма хірія 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть су часні фор ми дер жав но го правління.

II Чо му фе де ра тив ну фор му дер жав но го уст рою на зи ва ють склад ною?

III По ясніть го ловні відмінності між різно ви да ми рес публікансь кої фор ми 
правління.

IV Виз нач те фор му дер жав но го правління в країнах – сусідах Ук раїни.
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ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН.
ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ

Географічна розминка

По ясніть, чим дер жа ва відрізняєть ся від країни.

Політичні сис те ми країн. Політич на сис те ма – це су купність норм, 
які виз на ча ють пра ва та обов’яз ки дер жа ви, політич них партій, суспіль них 
та гро мадсь ких ор ганізацій, церк ви і ре гу лю ють їхні взаємовідно си ни.

Політич на сис те ма за ле жить від політич но го ре жи му, який виз на чає 
конк ретні фор ми керівницт ва дер жа вою, конт ро лює й уп рав ляє усіма 
про це са ми в суспільстві. Розрізня ють такі го ловні ти пи політич них 
ре жи мів: де мок ра тич ний, ав то ри тар ний і то талітарний. Різно ви да ми є 
та кож ре жим фа ши стсь кий, те ок ра тич ний, війсь ко вої дик та ту ри, або 
хун ти, то що.

Де мок ратія (з грец. – на род і вла да) – сис те ма політич ної вла ди, що 
пе ред  ба чає на ро дов лад дя, тоб то участь на ро ду у фор му ванні ор ганів дер-
жав ної вла ди і в уп равлінні дер жав ни ми справа ми. Це відбу ваєть ся без-
по се редньо – шля хом во ле ви яв лен ня у про це ду рах ви борів чи ре фе рен-
думів і опо се ред ко ва но – че рез предс тав ни цт во у ви бор чих ор га нах, у 
то му числі пар ла менті.

Ос нов ни ми прин ци па ми де мок ратії є вер хо ве н ство за ко ну, рівноп рав-
ність гро ма дян, за хи щеність їхніх прав і сво бод то що. Са ме то му де мок ра-
 тич ну дер жа ву іноді на зи ва ють пра во вою дер жа вою. 

Нині де мок ра тична сис те ма п равління ха рак терна для біль шості країн 
світу. При чо му де мок ра тичність політич но го ре жи му мо же втілю ва ти ся у 
різних, не тіль ки рес публікансь ких фор мах дер жав но го правління. 
Приміром, цілком де мок ра тич ни ми вва жа ють ся пар ла мен тські мо нархії 
в Швеції і Нідер лан дах, у Ве ликій Бри танії і Японії то що.

Ав то ри та ризм (від лат. autoritas – вла да, вплив) – сис те ма політич-
но го во ло да рю ван ня, що ха рак те ри зуєть ся зо се ред жен ням аб со лют ної чи 
знач ної біль шості вла ди в ру ках однієї осо би або об ме же ної гру пи осіб. 
Ав то ри тар на сис те ма є про ти леж ною де мок ратії. Ад же за умов ав то  ри та-
риз му політичні пра ва і сво бо ди гро ма дян та політич них ор га ні за цій 
помітно об ме жені або зовсім ска со вані. 

Опо рою ав то ри тар но го ре жи му є си лові струк ту ри вла ди – армія, ка раль-
 ні ор га ни. Особ ли во яск ра во це помітно у крайніх про я вах ав то ри та риз му, 
ко ли він на бу ває оз нак війсь ко вої дик та ту ри (лат. dictatura – не об ме же на 
вла да), або хун ти (наз ва дик та ту ри в іспа но мов них країнах). У ми ну ло му 
та ке трап ля ло ся у ряді країн Аф ри ки, Азії, Ла тинсь кої Аме ри ки.

За га лом ав то ри тарні політичні сис те ми ду же по ши рені в історії люд-
ства. Нині во ни при та манні пе ре дусім аб со лют ним мо нархіям.

Ав то ри тар ним є пря ме пре зи де нтсь ке п равління, зас то су ван ня яко-
го в надз ви чай них си ту аціях (стихійне ли хо, тех но ген на аварія, соці-
альні за во ру шен ня то що) пе ред ба чає за ко но да в ство ба гать ох країн 
світу. Про те ав то ри тар них оз нак мо же на бу ти будь5яка форма дер жав-
ного п равління, як що якась із гілок вла ди – за ко но дав ча чи ви ко нав ча 
(чи пре зи дент) – пе ре бе ре на се бе функції та пов но ва жен ня інших.

§5.
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То таліта ризм (від лат. totalis – увесь, цілий, пов ний) – це політич на 
сис те ма, якій при та ман ний пов ний (то талітар ний) конт роль над усіма 
сфе ра ми суспіль но го жит тя. То талітар на сис те ма ігно рує конс ти туційні 
пра ва і сво бо ди гро ма дян і жорс то ко пе реслідує тих, хто на ма гаєть ся ви -
с ту па ти про ти неї. Ха рак тер ним та кож є на сад жен ня куль ту вож дя – 
«бать ка на родів і учи те ля». Са ме та ка політич на сис те ма па ну ва ла в Ук ра-
їні під час пе ре бу ван ня її у складі СРСР, до здо бут тя не за леж ності.

Еко номічні сис те ми країн. Еко номічна сис те ма є спо со бом еко но-
мічно го жит тя, це спосіб ве ден ня еко номіки. Розрізня ють дві ос новні еко-
номічні сис те ми: рин ко ву і пла но ву. Крім то го, у ба гать ох країнах світу 
спос терігаєть ся пе рехідна еко номічна сис те ма – від пла но вої еко номіки 
до рин ко вої.

За умов рин ко вої еко номіки обмін то ва ра ми та пос лу га ми, а та кож 
ціни на них за ле жать від по пи ту і про по зиції. Влас не, місце зустрічі 
по пи ту і про по зиції і на зи ва ють рин ком. Ос но ву рин ко вої еко номіки ста-
но вить кон ку ренція. Ха рак тер ни ми оз на ка ми рин ко вої еко номіки є при-
ват на власність, сво бо да підприємницт ва, осо бис тий інте рес. 

Про те і рин ко ва еко номіка має не доліки, як5от: соціаль на нерівність, 
нес табільність еко номічно го роз вит ку то що. То му нині за пев них умов 
виз наєть ся мож ли вим втру чан ня у рин ко ве гос по да р ство з бо ку дер жа ви. 

Пла но ва еко номіка, на про ти ва гу рин ковій, нех тує сво бо дою під при-
ємниць кої діяль ності. Го лов ну роль відіграє дер жа ва, яка, во лодіючи то ва-
ра ми і пос лу га ми, а та кож ре сур са ми для їхнь о го ви роб ни цт ва, роз поділяє 
їх че рез дер жав ну торгівлю. За умов пла но вої еко номіки штуч но об ме жу-
ють ся до хо ди і не має або сла бо ви ра же ний осо бис тий інте рес. Вод но час пла-
но ва еко номіка ре гу лює без робіття і за без пе чує мінімаль ний рівень жит тя.

Ти по логія дер жав. Ти по логія – це гру пу ван ня країн за пев ним кри-
терієм. Не обхідність ти по логії ви ни кає (у зв’яз ку з вирішен ням те о ре тич-
них і прак тич них зав дань) че рез ве ли ку різно манітність країн світу.  Вам 
уже відо мо, що дер жа ви різнять ся за фор ма ми дер жав но го уст рою і прав-
ління. Так са мо во ни не од на кові за ге ог рафічним по ло жен ням, пло щею і 
фор мою те ри торії, національ ним скла дом і мо ва ми, ма ють різну кіль-
кість на се лен ня і при род них ре сурсів то що (мал. 7, 8). 

Площа,
млн км2

Населення,
млн осіб

Мал.  7. Десять найбільших за пло-
щею країн світу

Мал.  8.  Десять найбільших за чисельніс-
тю населення країн світу
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 Ре алії сь о го ден ня

Д ер жавні г іган ти. За ве ли чи ною те ри торії виділя ють найбільші дер-
жа ви, пло ща яких пе ре ви щує 2 млн км2. Усь о го та ких по над де ся ток. 
Во ни охоп лю ють пло щу 82,6 млн км2, тоб то 57 % те ри торії су хо до лу. 
Бе зу мов ним ліде ром за розміра ми те ри торії є євразійсь ка дер жа ва – 
Росія (по над 17 млн км2). Крім неї, по чесні місця у ць о му рей тин гу дер-
жав посіда ють азійські (Ки тай, Індія, Ка за хс тан, Са удівсь ка Аравія), аме-
ри кан ські (Ка на да, США, Бра зилія, Ар ген ти на), аф ри канські держави 
(Су дан, Ал жир, Де мок ра тич на Рес публіка Кон го) і Австралія.  

Од на з най важ ливіших оз нак, за якою виділя ють різні ти пи країн, – 
це рівень соціаль но5еко номічно го роз вит ку (див. форзац). За галь но виз на-
ними універ саль ни ми по каз ни ка ми, що ха рак те ри зу ють стан еко номіки, 
пе ре дусім є ва ло вий внутрішній про дукт (ВВП) і ва ло вий національ ний 
про дукт (ВНП) країни (мал. 9). 

Ва ло вий внутрішній про дукт – су куп на рин ко ва вартість усь о го 
об ся гу кінце вих то варів і пос луг, ви роб ле них і ре алізо ва них за один 
рік на те ри торії да ної країни (вра хо ву ю чи над ход жен ня від їхнь о го екс-
пор ту). 

Ва ло вий національ ний про дукт – су куп на рин ко ва вартість усь о го 
об ся гу кінце вих то варів і пос луг, ви роб ле них і ре алізо ва них за один рік 
тіль ки національ ни ми ви роб ни ка ми як на те ри торії влас ної країни, так і 
за її ме жа ми. 

Близькі за ВВП країни мо жуть ду же відрізня ти ся за рівнем еко но-
мічно го роз вит ку (мал. 9), зок ре ма че рез різну чи сельність на се лен ня. 
То му під час ти по логії ви ко рис то ву ють ще й по каз ник се реднь о ду шо во го 
до хо ду за рік.

Зва жа ю чи на такі оз на ки, виділя ють три ос новні ти пи країн су час но го 
світу.

1. Еко номічно роз ви нуті країни. Во ни відрізня ють ся най ви щим рів-
нем доб ро бу ту на се лен ня. До хо ди на ду шу на се лен ня ста нов лять 
20–50 тис. дол. США. Втім, ця гру па є не од норідною.

Високий рівень до ходів на 1 меш кан ця ма ють го ловні країни, або так 
зва на Ве ли ка сімка. Це – США, Японія, Німеч чи на, Франція, Ве ли ка 
Бри танія, Італія, Ка нада. Крім того, високий рівень доходів мають такі 
країни, як Нідер лан ди, Бельгія, Швеція, Швей царія, Фінляндія, Нор-
вегія, Данія, Австрія та де які інші євро пейські дер жа ви. Вони належать 
до 20 розвинутих країн світу. Іноді ок ре мо розг ля да ють країни «пе ре се-
ленсь ко го ти пу» – Австралію, Но ву Зе ландію, Ізраїль, Півден но5Аф ри-
кан  сь ку Рес публіку. Усі вони вирізня ють ся знач ни ми по зи тив ни ми еко-
номічни ми зру шен ня ми.   

2. Країни пе рехідно го ти пу еко номіки – ко лишні соціалістичні краї-
ни, що пе ре бу до ву ють національ ну еко номіку відповідно до рин ко вих 
за сад. Нині до таких країн належить більшість колишніх республік 
Югославії та країн СНД. Країни Цент раль ної Євро пи (Сло венія, Угор щи-
на, Поль ща, Чехія, Сло вач чи на) та країни Балтії (Ес тонія, Латвія і Лит-
ва) завершили перехідний етап розвитку і визнані країнами з ринковою 
економікою. 

3. Країни, що роз ви ва ють ся, – ду же стро ка та та не од норідна гру па. 
Ад же країни тут знач но відрізня ють ся од на від од ної за еко номічним 
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по тенціалом і тем па ми роз вит ку. Ви со ки ми при бут ка ми вирізня ють ся 
нові індустріальні країни, як5от: Бра зилія, Мек си ка, Ар ген ти на, Рес-
публіка Ко рея, Сінга пур, Таїланд, Індо незія, Філіппіни. Так са мо ви сокі 
при бут ки ма ють і наф то до бувні країни – Са удівсь ка Аравія, Оман, Бах-
рейн, Ку вейт, ОАЕ, Лівія, Ал жир, Бру ней, Га бон.

Заз ви чай ще розрізня ють най менш роз ви нуті країни, що ма ють низь-
кі і ду же низькі до хо ди. Це пе ре важ но аф ри канські країни, зок ре ма 
Ан го ла, Ефіопія, Со малі, Су дан, Тан занія та ін. Се ред азійсь ких країн 
найменш розвинутими є Аф ганістан, Банг ла деш, Не пал, М’ян ма то що, у 
Ла тинській Аме риці – Гаїті. 

Не ве ли ку, але спе цифічну гру пу країн да но го ти пу ста нов лять соціа-
лістичні країни – Ко рейсь ка Народ но5Де мок ра тич на Рес публіка, Ку ба, 
Ки тай і В’єтнам. Во ни дот ри му ють ся цент ралізо ва но ке ро ва ної еко номіки, 
але вод но час зап ро вад жу ють в еко номіку рин ко вий ме ханізм. 

Проблема

У су часній соціаль но5еко номічній ге ог рафії не існує ус та ле ної ти по логії 
країн світу за рівнем соціаль но5еко номічно го роз вит ку. Усі зап ро по но-
вані ти по логії є умов ни ми, оскіль ки пок ла дені в ос но ву будь5якої з них 
кри терії оби ра ють ся здебіль шо го на роз суд ав то ра. Тим ча сом ті чи інші 
ти по логії не обхідні для аналізу та порівнян ня соціаль но5еко номічно го 
роз вит ку країн. І пев ну ти по логію оби ра ють за леж но від зав дань, що 
став лять ся під час вив чен ня та досліджен ня країни. Запропонуйте влас-
ну типологію країн світу.

Практичне завдання

Знайдіть і по кажіть на політичній карті світу країни, що на ле жать до 
різних типів за рівнем соціаль но5еко номічно го роз вит ку.  

Мал. 9. Країни — економічні лідери світу за ВВП (млн дол. США; 2007 р.)

Африка

Європа Азія

Австралія

та Океанія

Північна

Америка

Південна

Америка
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Політич на сис те ма – це су купність норм, які виз на ча ють пра ва та обов’яз ки 
дер жа ви і суспіль них об’єднань і ре гу лю ють їхні взаємовідно си ни.
Го ловні ти пи політич них ре жимів – де мок ра тич ний, ав то ри тар ний і то талітар ний. 
Еко номічна сис те ма є спо со бом еко номічно го жит тя; ос новні еко номічні си -
 с те ми – рин ко ва, пла но ва і пе рехідна (від пла но вої еко номіки до рин ко вої). 
Розрізня ють три ос новні ти пи країн су час но го світу: еко номічно роз ви нуті 
країни, країни пе рехідно го ти пу еко номіки і країни, що роз ви ва ють ся.

Ключові терміни і  поняття 

 політич на сис те ма  де мок ратія  ав то ри та ризм  то таліта ризм   
еко номічна сис те ма  рин ко ва еко номіка  пла но ва еко номіка  ва ло-
вий внутрішній про дукт   ва ло вий національ ний про дукт  еко-
номічно роз ви нуті країни   країни пе рехідно го ти пу еко номіки  кра-
їни, що роз ви ва ють ся  

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть політич ну сис те му, що є про ти леж ною де мок ратії.

II Сха рак те ри зуй те особ ли вості су час ної соціаль но5еко номічної ти по логії 
країн світу.

III Порівняй те між со бою різні політичні ре жи ми і виз нач те їхні «плю си» і 
«міну си».

IV По ясніть, чи має, на ва шу дум ку, су час на політич на сис те ма в Ук ра їні 
оз на ки ав то ри та риз му.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Географічна розминка

При га дай те, у яких міжна род них ор ганізаціях бе ре участь Ук раїна.

У су час но му світі, де жодні при родні кор до ни не є пе реш ко дою для 
спілку ван ня між на ро да ми і са моізо ляція будь5якої країни во че видь є 
для неї шкідли вою, важ ли ве місце посіда ють різні фор ми міжна род но го 
співробітницт ва. Однією з та ких форм є міжна родні ор ганізації – об’єд-
нан ня дер жав або національ них гро мад, у тому числі не у ря до во го ха рак-
те ру, для до сяг нен ня за галь них цілей у політиці, еко номіці, соціальній 
сфері, на уці, куль турі то що. Міжна род на ор га нізація ство рюєть ся на під-
ставі уго ди її учас ників. При ць о му діяльність кож ної міжна род ної 
ор ганізації рег ла мен туєть ся її ста ту том.

Існу ють за галь но політичні і спе ціальні міжна родні ор ганізації. 
За галь но політичні міжна родні ор га нізації. Ор ганізація Об’єдна них 

На цій (ООН) – це унікаль на ор ганізація не за леж них країн, які об’єдна-
ли ся в ім’я за галь но го ми ру і соціаль но го прог ре су (мал. 10). Офіційною 
да тою на род жен ня Ор ганізації є 24 жовт ня 1945 ро ку, а її зас нов ни ка ми 

§6. 
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вва жаєть ся 51 кра ї на, у то му числі й Ук раїна. 
На кі нець 2008 р. кількість країн5членів ООН 
до сяг ла 192.

Ор ганізація Об’єдна них Націй не є світо-
вим уря дом і не вста нов лює за ко ни. Во на 
на дає мож ли вості для вре гу лю ван ня міжна-
род них конфліктів і ви роб лен ня стра тегій з 
пи тань, які сто су ють ся кож но го з нас. ООН 
пе реслідує чо ти ри го ловні цілі: підтрим ка 
ми ру та без пе ки на пла неті; роз ви ток друж-
ніх сто сунків між країна ми; співпра ця у 
вирішенні міжна род них проб лем і за без пе-
ченні по ва ги прав лю ди ни;  уз год ження дій 
різних країн. За ра ди до сяг нен ня цих цілей співробітни ча ють де сят ки 
ро дин них ор ганізацій, які ра зом ут во рю ють сис те му ООН.

Практичне завдання

Зайдіть на сайт ООН http://www.un.org/ru/aboutun/structure/ і, оз найо-
мив шись з ним, виз нач те, які спеціалізо вані ус та но ви та пов’язані з нею 
ор га ни ут во рю ють ор ганізаційну струк туру ООН.

 Ре алії сь о го ден ня

ООН до по ма гає бі жен ц ям і  го  ло  ду  ю чим. Ус та но ви ООН з 
надз ви чай ної до по мо ги на да ють до по мо гу більш як 23 млн біженців і 
пе реміще них осіб, за без пе чу ю чи їхній за хист. Всесвітня про до воль ча 
прог ра ма – провідна ор ганізація ООН, що відповідає за про до воль чу 
до по мо гу, відправ ляє по над 5 млн тонн про до воль ства на рік, за без пе чу-
ю чи про дук та ми хар чу ван ня приб лиз но 113 млн осіб у 80 країнах світу.

Ра да Євро пи (РЄ) – най давніша в Європі міжна род на політич на ор га-
нізація, ство ре на 1949 р. (мал. 11). Ор га ни РЄ пе ре бу ва ють у фран цузь ко-
му місті Страс бурзі, на кор доні Франції і Німеч чи ни, як сим вол при ми-
рен ня двох країн.

Ос нов ною ме тою РЄ є роз бу до ва єди ної Євро пи, що ґрун туєть ся на 
прин ци пах сво бо ди, де мок ратії, за хис ту прав лю ди ни і вер хо ве н ства 
за ко ну. Діяльність її спря мо ва на на сам пе ред на за без пе чен ня і за хист 
прав лю ди ни, чи то цивільних, політичних, еко номічних, соціальних або 
куль турних пра в. От же, діяльність РЄ охоп лює всі сфе ри жит тя лю ди ни. 
Про те еко номічни ми і війсь ко во5політич ни ми пи тан ня ми ця ор ганізація 
не опікуєть ся. З 1995 р. Ук раїна та кож є чле ном 
Ра ди Євро пи, що нині об’єднує 46 дер жав.

Од ним із найз начніших до сяг нень Ра ди 
Євро пи є роз роб ка та при й нят тя Євро пейсь-
кої кон венції про за хист прав лю ди ни і ос нов-
них сво бод. Кон венція вста нов лює невід’ємні 
пра ва і сво бо ди для кож но го і зо бо в’я зує дер-
жа ви га ран ту ва ти ці пра ва кожній лю дині. 
Го лов на від мін ність Кон венції від інших 
міжна род них до го ворів у га лузі прав лю ди ни – 
існу ван ня ме ханізму за хис ту заз на че них прав. 

Мал. 11.  
Пра пор Ра ди Євро пи 

Мал. 10. Прапор ООН
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Ним є Євро пейсь кий су д з прав лю ди ни, що розг ля дає індивіду альні скар ги 
про по ру шен ня Кон венції.

Проблема

Ра ду Євро пи не слід плу та ти з Євро пейсь кою Ра дою: це аб со лют но різні 
ор ганізації. Євро пейсь ка Ра да є най ви щим політич ним ор га ном Євро пей-
сь ко го Со ю зу, що скла даєть ся з глав дер жав та урядів країн5членів ЄС і 
їхніх зас туп ників – міністрів за кор дон них справ.

Євро пейсь кий пар ла мент, що є од ним з ор ганів Євро пейсь ко го Со ю зу, 
оби ра ють пря мим за галь ним го ло су ван ням терміном на п’ять років. Подібно 
до за ко но дав чо го ор га ну ок ре мої дер жа ви де пу та ти Євро пар ла мен ту ут во-
рю ють ок ремі фракції. Щоп рав да, тут такі фракції є предс тав ни ка ми 
міжна род них партійних об’єднань. Місця в Євро пар ла менті роз поділені 
між країна ми5чле на ми відповідно до чи сель ності на се лен ня (мал. 12). 

Щомісяч но сесії Євро пейсь ко го пар ла мен ту відбу ва ють ся в Страс бур-
зі, надз ви чайні засідан ня – у Брюс селі, де пра цю ють коміте ти Євро пей сь-
ко го пар ла мен ту, а сек ре таріат – у Люк сем бурзі.

Євро пейсь кий пар ла мент і Ра да Євро пи 
ма ють рівні пов но ва жен ня. Про те Євро пейсь-
кий пар ла мент ви ко нує здебіль шо го кон суль-
та тивні функції. Він не має пра ва вно си ти 
власні за ко ноп ро ек ти. Вод но час ра зом з 
Ра дою Європи бе ре участь у за ко но дав чо му 
про цесі че рез чис ленні про це ду ри: спіль но го 
ух ва лен ня рішень, співпраці, уз год жен ня 
то що. До то го ж Євро пейсь кий пар ла мент 
ра зом з Ра дою Євро пи ух ва лює річний бюд-
жет і конт ро лює йо го ви ко нан ня. Пов но ва-
жен ня Євро пейсь ко го пар ла мен ту постійно 
роз ши рю ють ся, про те вони все ще менші, 
ніж у національ них за ко но дав чих ор ганів 
біль шості дер жав.

Співдружність Не за леж них Дер жав 
(СНД) – міждер жав не об’єднан ня біль шості 
ко лишніх рес публік Ра дянсь ко го Со ю зу. 
Офіційне місце пе ре бу ван ня ор ганів СНД – 
Мінськ. Це об’єднан ня бу ло ут во ре не на п ри-

кінці 1991 р. Біло рус сю, Росією та Ук раїною, ко ли предс тав ни ки цих 
трь ох рес публік СРСР виз на ли не мож ливість по даль шо го існу ван ня 
че рез гли бо ку політич ну кри зу єди ної дер жа ви – СРСР. Од нак, з ва жа ю чи 
на істо рич ну спільність на родів, за я ви ли про праг нен ня роз ви ва ти спів-
ро біт ницт во в політичній, еко номічній, куль турній та інших сфе рах на 
ос нові взаємно го виз нан ня і по ва ги дер жав но го су ве реніте ту. 

Не за ба ром кількість членів СНД зрос ла до два над ця ти (ко лишніх 
рес публік СРСР). Од нак ідеї, зак ла дені в ос но ву діяль ності цієї 
ор ганізації, не бу ли ре алізо вані по вною мірою. Че рез суттєві розбіжнос-
ті між ок ре ми ми дер жа ва ми5учас ни ця ми все ре дині СНД ма ли місце і 
нині три ва ють про це си по даль шо го роз ход жен ня. Ке ру ю чись пра вом 

Мал. 12.
Ло го тип і зал засідань  

Євро пар ла мен ту
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будь5якої дер жа ви вий ти з ор ганізації у будь5який час і на влас ний роз-
суд, про такі наміри в 2008 р. за я ви ла Грузія.

Спеціальні міжна родні ор ганізації. Од на з найвідоміших і найвпли-
вовіших ор ганізацій та ко го ха рак те ру – це Євро пейсь кий Со юз (ЄС). 
Він був ут во ре ний 1993 р. і нині налічує 27 країн.

ЄС є унікаль ним міжна род ним ут во рен ням, яке поєднує оз на ки 
міжна род ної ор ганізації і дер жа ви. Со юз має пов но ва жен ня на участь у 
міжна род них відно си нах і відіграє в них ве ли ку роль. Країни ЄС зо бов’яза-
ли ся про во ди ти спіль ний курс у сфері зовнішньої політи ки і без пе ки, 
ос нов них нап рямів внутрішньої еко номічної політи ки, ко ор ди ну ва ти 
політи ку в пи тан нях охо ро ни довкілля, бо роть би зі зло чинністю та ін.

Го лов ною ме тою Євро пейсь ко го Со ю зу є ство рен ня «Євро пи без кор донів», 
де бу ло б усу не но всі пе реш ко ди на шля ху віль но го пе ре су ван ня лю дей, 
капіта лу, то варів і пос луг. З 1999 р. (у готівко вих роз ра хун ках з 2002 р.) вве-
де на єди на ва лю та – євро (за ви нят ком Ве ли кої Бри танії і Данії). От же, це 
од но час но політич ний, еко номічний і ва лют ний со юз. 

 Ук раїна і світ

Парт не р  ство з ЄС. 1 бе рез ня 1998 р. на бу ла чин ності Уго да про 
парт не р ство та співробітницт во між ЄС та Ук раїною. 30 груд ня 2005 р. 
на бу ло чин ності рішен ня ЄС на да ти Ук раїні ста тус країни з рин ко вою 
еко номікою. На сь о годні роз ши ре ний ЄС є найбіль шим зовнішнь о тор го-
вель ним парт не ром Ук раїни.

Ор ганізація Північно ат лан тич но го до го во ру (НА ТО). На сь о годні 
во на є найк ра ще ор ганізо ва ною та дієвою міжу ря до вою міжна род ною 
ор ганізацією у сфері обо ро ни, без пе ки та політи ки. До говір, що оз на ме ну-
вав ут во рен ня НА ТО, був ук ла де ний 1949 р. де сять ма євро пейсь ки ми та 
дво ма північно а ме ри кансь ки ми не за леж ни ми країна ми, які взя ли на 
се бе зо бов’язан ня що до за без пе чен ня взаємної обо ро ни. Нині чле на ми 
НА ТО є 28 країн. Штаб5квар ти ра НА ТО пе ре бу ває в Брюс селі.

На по чат ку XXI ст. пе ред НА ТО пос тав цілий комп лекс стра тегічних 
цілей і зав дань, які до корінно відрізня ють ся від ко лишніх, зок ре ма по до-
лан ня наслідків поділу Євро пи за часів «хо лод ної війни», зміцнен ня 
де мок ратії в країнах Цент раль ної та Східної Євро пи. Йдеть ся про бо роть-
 бу зі зброєю ма со во го зни щен ня і те ро риз мом. Го лов ною ме тою НА ТО є 
за хист сво бо ди і без пе ки всіх її членів політич ни ми й війсь ко ви ми за со ба-
ми відповідно до Ста ту ту ООН. 

Нині діяльність НА ТО, яка здійснює політи ку «відкри тих две рей», 
де далі роз ши рюєть ся. Во на охоп лює співпра цю і з дер жа ва ми, які не вхо-
дять до скла ду цієї ор ганізації, у то му числі й з Ук раїною.

 Ук раїна і світ

Парт не р  ство з НА ТО. По чи на ю чи з 1994 р. на ша дер жа ва бе ре 
ак тив ну участь у прог рамі «Парт не р ство за ра ди ми ру» (ПЗМ), в рам ках 
якої ук раїнські війсь кові бу ли за лу чені до кіль кох де сятків спіль них із 
країна ми�чле на ми і парт не ра ми НА ТО ми рот вор чих нав чань як на те ри-
торії на шої країни, так і за кор до ном. 

У своїх взаємовідно си нах з НА ТО Ук раїна по до ла ла шлях від Хартії 
про особ ли ве парт не р ство (1997 р.) че рез План дій (2002 р.) до Інтен си-
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фіко ва но го діало гу з НА ТО що до пи тань на бут тя член ства і відповідних 
ре форм. Про цес Інтен сифіко ва но го діало гу про по нуєть ся країнам, що 
вис ло ви ли зацікав леність ста ти чле на ми НА ТО, і є пер шим ета пом 
офіційно го про це су підго тов ки країн до член ства в НА ТО. У серпні 2009 р. 
Пре зи дент Ук раїни зат вер див пер шу Річну національ ну прог ра му на 
2009 р. з підго тов ки Ук раїни до на бут тя член ства в НА ТО. Тоді ж було під-
писано Декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство між 
Україною та НАТО.

Змен шен ня го ло ду та жеб ра цт ва бу ло наз ва не на спеціальній сесії 
Ге не раль ної Асамб леї ООН в 2000 р. однією з вось ми цілей по точ но го 
ти ся чоліття. З ог ля ду на це, особ ли ву роль посідає Про до воль ча і сільсь ко -
гос по дарсь ка ор ганізація Об’єдна них Націй (ФАО). Це є міжу ря до ва 
міжна род на ор ганізація, спеціалізо ва на ус та но ва ООН (мал. 13). Во на 
бу ла зас но ва на 1945 р. із штаб5квар ти рою в Римі. Го лов ни ми ціля ми ФАО 
є збір, вив чен ня і по ши рен ня інфор мації з пи тань хар чу ван ня, про до воль-
ства, сільсь ко го гос по да р ства, спри ян ня поліпшен ню ви роб ни цт ва і збу ту 
про до воль ства та ін.  

З ме тою за побіган ня за го ст рен ню проб ле ми го ло ду на пла неті ФАО 
на ма гаєть ся пе ред ба чи ти надз ви чайні си ту ації у сфері про до воль ства. За 
до по мо гою знімків із су пут ників, поль о вих досліджень та офіційних 

да них про вро жайність і за па си про-
до воль ства співробітни ки ФАО конт-
ро лю ють по пит і про по зицію що до 
про до воль чих про дуктів на світо во му 
рин ку. У разі нас тан ня надз ви чай-
них си ту ацій ФАО до по ма гає сільсь-
ким меш кан цям відно ви ти ви роб ни-
цт во про дуктів хар чу ван ня.

Се ред міжу ря до вих міжна род них 
ор ганізацій до сить відо мою у світі є 
Ор ганізація Об’єдна них Націй з 
пи тань освіти, на у ки і куль ту ри 
(ЮНЕС КО). Це спеціалізо ва на ус та-
но ва ООН, яка нині об’єднує 192 кра-
їни. Во на ви ник ла 1945 р., штаб5квар-
ти ра пе ре бу ває в Па рижі (мал. 14). 

Мал. 14. Зал засідань і ло го тип 
ЮНЕС КО

Мал. 13. Штаб�квартира ФАО в Римі та ло го тип ФАО
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ЮНЕС КО здійснює досліджен ня в га лузі освіти, на у ки і куль ту ри, 
сприяє про су ван ню, пе ре дачі та обміну знан ня ми, здійснює обмін 
спеціалізо ва ною інфор мацією то що. Од нак зав дан ня  цієї ор ганізації не 
об ме жу ють ся публікацією на у ко вих відкриттів. Роз ви ва ю чи співпра цю 
між дер жа ва ми в га лузі освіти, на у ки і куль ту ри, ЮНЕС КО праг не до 
до сяг нен ня ви щої ме ти – за без пе чен ня ми ру і міжна род ної без пе ки, до т ри-
ман ня прав лю ди ни, взаємної по ша ни лю дей і на родів.

 Ге ог рафія куль ту ри

Як ря т у  ва  ли Ну бійськ і  х ра ми. У Єгипті, зок ре ма в Нубійській 
пус телі, є безліч давніх храмів і пам’ят ників. З будівницт вом Асу ансь кої 
греблі на річці Ніл ці пам’ят ни ки, що налічу ють 5000 років, опи ни ли ся під 
заг ро зою за топ лен ня. У 1960 р. ЮНЕС КО роз гор ну ла міжна род ну кам-
панію про ти їхнь о го зни щен ня. Про те вря ту ва ти пам’ят ни ки мож на бу ло 
ли ше од ним спо со бом – ви вез ти із зо ни за топ лен ня і вста но ви ти на 
ви що му місці. Са ме так і вчи ни ли. Запрошені ЮНЕС КО міжна родні екс-
пер ти розріза ли пам’ят ни ки на час ти ни, а потім за но во зібра ли в без печ-
но му місці. На цей грандіоз ний про ект бу ло вит ра че но 20 років тяж кої 
праці. 

До 2008 р. ООН вклю чи ла до сво го спис ку об’єктів світо вої спад щи ни 
по над 850 куль тур них, при род них та при род но5куль тур них об’єктів. 
З ог ля ду на ве ли ку цінність цих пам’яток для всіх лю дей, їх вва жа ють 
за галь ним над бан ням людства. ЮНЕС КО до по мог ла за хис ти ти ба га то 
та ких пам’яток у по над 80 країнах світу.  

Практичне завдання

За картою атласу з’ясуйте, які країни входять до складу СНД, НАТО, ЄС. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Міжнародні організації – об’єднання держав або національних громад, у тому 
числі неурядового характеру, для досягнення загальних цілей у різних сфе-
рах життя суспільства.
Існують загальнополітичні і спеціальні міжнародні організації.

Ключові терміни і  поняття 

загальнополітичні міжнародні організаціїспеціальні між на род ні 
ор га нізаціїООНРЄЄПСНД НАТО ЄСФАОЮНЕСКО 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть найвпливовіші міжнародні організації.

II Поясніть, як відрізняється роль загальнополітичних і спеціальних між-
народних організацій.

III Як пояснити суперечливі думки в нашому суспільстві щодо членства 
України в НАТО?

IV Висловіть своє ставлення щодо потреби участі України в діяль но сті різних 
міжнародних організацій.
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не тарному масштабі основною «дійовою особою» є саме людина. 
Адже все, що відбувається, виробляється і здійснюється на 
Землі, зрештою, оцінюється через придатність або непридат-
ність, корисність чи некорисність, безпеку або небезпеку як для 
кожної окремої людини, так і для всього населення світу. 
Насамперед населення визначає можливості і масштаби діяль-
ності кожної окремої держави у багатьох сферах виробництва, 
науки і культури. Ось чому така велика увага приділяється 
дослідженню найрізноманітніших характеристик населення: 
чисельності населення та її динаміці, статево-віковому складу і 
сімейному стану, рівню освіти й зайнятості, расовому й етнічно-
му складу тощо.

Головні ознаки (характеристики) населення світу визначають-
ся демографічним процесом – безперервними змінами в ході 
природного та механічного руху населення. Зважаючи на різно-
маніття наслідків такого процесу, населення вивчають різні 
науки. Демографія досліджує закономірності відтворення насе-
лення й окремих його груп шляхом аналізу природного руху і 
змін статево5вікової, шлюбної та сімейної структур. Наука етно-
графія вивчає побутові й культурні особливості життя народів. 
А географія населення спрямовує свою увагу на особливості роз-
міщення населення і поселень на земній кулі залежно від при-
родних особливостей та суспільних умов його існування.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ.
ПРИРОДНИЙ І МЕХАНІЧНИЙ РУХ.
СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Географічна розминка

Пригадайте, що є міграцією.
Поясніть, чим імміграція відрізняється від еміграції.

Кількість населення. Сукупність людей, які проживають на певній 
території, становить її населення. Зрозуміло, що чисельність населення 
світу не є постійною величиною і щороку змінюється (мал. 15). Головним 

§7. 

   НАСЕЛЕННЯ 
СВIТУ
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джерелом інформації про такі зміни є переписи, які здійснюють регуляр-
но у більшості країн через кожні 10 років. Завдяки їм відомо, що на сьогод-
нішній день чисельність населення світу становить 6,8 млрд осіб. 

Загалом чисельність населення світу постійно збільшується. Однак 
темпи зростання не завжди були 
однаковими. Свого піку вони дося-
гли в період 1965–1970 рр. Тоді після 
здобуття політичної незалежності 
більшість країн Азії, Африки та 
Латинської Америки отримали 
доступ до медичного забезпечення, 
завдяки чому рівень смертності у 
них зменшився вдвічі.

 Завдяки передусім країнам, що 
розвиваються, темпи зростання 
населення у світі у середині ХХ ст. 
сягали 2 % на рік. Як наслідок, 
менш ніж за 40 років, з 1960 по 1999 
р., чисельність населення планети зрос-
ла вдвічі, а восени 1999 р. перетнула 
позначку 6 млрд. Це явище стрімкого 
зростання чисельності населення зем-
ної кулі дістало назву «демографічно-
го вибуху». 

Проте у 19905ті роки почала про-
стежуватися тенденція зростання 
смертності, здебільшого у розвину-
тих країнах. Як наслідок, темпи 
зростання населення світу почали 
неухильно скорочуватися. У ниніш-
ній період (2005–2010 рр.) ці темпи 
становлять приблизно 1,2 % на рік і 
чисельність населення світу щорічно 
збільшується приблизно на 79 млн 
осіб (мал. 16). Це означає, що через 
кожні 12 місяців населення Землі 
зростає більш як на одну «Францію», «Велику Британію» чи «Італію», або 
на один «Єгипет» чи дві «Аргентини». 

Практичне завдання

За малюнком 16 і Додатком визначте і подальші перспективи щодо темпів 
зростання чисельності населення світу. 

Європа у цьому прирості не бере участі, оскільки тут він є нині від’єм ним 
(населення Європи зменшується на 1 млн осіб щорічно). Левова частка при-
росту населення світу припадає на найменш розвинуті регіони, передусім на 
країни Азії та Африки. Втім, як передбачається, у подальшому, в 2045–
2050 рр., темпи приросту населення навіть у цих частинах світу суттєво 
знизяться і загалом у світі становитимуть лише 0,3–0,4 % на рік (мал. 16). 

Мал. 15. Динаміка чисельності 
населення Землі

Мал. 16. Темпи зростання 
чисельності населення світу, %

тис. осіб

%
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Прогноз

За прогнозами ООН, якщо показники народжуваності в країнах, що роз-
виваються, і далі скорочуватимуться, то в 2012 р. чисельність населення 
світу становитиме 7 млрд осіб, в 2025 р. – 8 млрд осіб, а в 2045 р. вона 
може досягти 9 млрд осіб.

Природний рух. Чисельність населення світу зростає завдяки тому, що 
на Землі постійно змінюються покоління людей унаслідок природного 
руху населення, або його відтворення. Відтворення (природний рух) 
населення – це зміна чисельності і складу населення внаслідок народжу-
ваності і смертності, без урахування механічного переміщення. 
Відтворення населення визначає розміри природного приросту.

Природний приріст – це різниця між народжуваністю та смертністю 
(обчислюється на 1000 жителів на рік). Він буває додатним у разі переви-
щення народжуваності над смертністю і від’ємним, коли смертність біль-
ша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове 
значення (мал. 17).

Зазвичай у світі виділяють два типи відтворення населення.
Для першого типу характерні порівняно невисокі показники наро-

джуваності, смертності й природного приросту, що становить менш як 
2 особи на 1000 жителів. Подекуди рівень народжуваності нижчий за 
той, який необхідний для простого відтворення населення. Так, в 
Україні та Росії природний приріст становить відповідно –6 і –5 осіб на 
1000 жителів. 

Перший тип відтворення населення характерний для більшості країн 
Європи, Північної Америки і деяких інших регіонів світу. Тут відбуваєть-
ся прискорене старіння населення, коли у віковій структурі переважає 
населення старших вікових груп. 

 Мал. 17. Щорічний приріст населення світу 
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Прогноз

У період 2009–2050 рр. чисельність населення в 45 розвинутих країнах, 
за прогнозами, зменшиться. Наприклад, у Росії чисельність населення 
зменшиться на 33 млн осіб, в Японії – на 25 млн осіб, в Україні – на 
15 млн осіб, у Німеччині – на 8,4 млн осіб, а в Польщі – на 7,7 млн осіб.

Другий тип властивий країнам Азії, Африки й Латинської Америки, 
для структури населення яких характерна висока частка молодших віко-
вих груп. Адже тут порівняно високі показники народжуваності, стабіль-
ні (часто низькі) показники смертності та високий природний приріст, що 
перевищує 12 осіб на 1000 жителів. 

Найбільший у світі природний приріст населення спостерігається в 
африканській Уганді та азійському Ємені, де він перевищує 35 осіб на 
1000 жителів. У десятках країн, що розвиваються, і чимало з яких нале-
жать до найменш розвинутих країн, на одну жінку припадає понад четве-
ро дітей.

У глобальному масштабі однією з найважливіших демографічних змін, 
що відбулися, є майже повсюдне скорочення народжуваності – з п’яти 
дітей на жінку в період 1965–1970 рр. до менш ніж три дитини на жінку у 
2005–2010 рр.

Механічний рух. На чисельність населення держав, його структуру та 
інші характеристики впливає не лише природний, а й механічний рух насе-
лення. Пригадайте, такий рух, тобто переміщення людей по території, 
зумовлений зміною постійного місця проживання та пошуку роботи, ще 
називають міграцією (від лат. мigratio – переходжу, переселяюсь). 
Основними причинами міграцій є пошук роботи (мал. 18), політичні 
утиски людей у своїй країні, релігійні та 
інші гуманітарні причини.

Міграції можуть різнитися за багатьма 
ознаками. Вам уже відомо з курсу геогра-
фії України, що всі міграційні переміщен-
ня поділяються на зовнішню і внутрішню 
міграції. Так само ви маєте пам’ятати, що 
у зовнішній міграції розрізняють емігра-
цію (від лат. emigro – виселяюсь) та іммі-
грацію (від лат. immigrans – той, що засе-
ляється). 

Внутрішня міграція позначається тіль-
ки на кількості жителів у різних регіонах 
однієї країни. Тим часом зовнішня мігра-
ція може впливати на загальну чисель-
ність населення країни.

Кількість міжнародних мігрантів зрос-
тає. У 2005 р. їх було 192 млн, а в 2010 р., 
імовірно, збільшиться до 210 млн. Проте, 
як і раніше, міжнародні мігранти стано-
витимуть лише 3 % від загальної чисель-
ності населення світу.  

Мал. 18. Частка робочих-
іммігрантів серед загального 

населення деяких країн
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Прогноз

За прогнозами ООН, близько 128 млн міжнародних мігрантів, або 61 %, 
проживатимуть в розвинутих країнах, а 82 млн таких мігрантів, або 
39 %, – у країнах, що розвиваються. Найбільше міжнародних мігрантів 
буде в Європі (33 %), далі за цим показником розташуються Азія (28 %), 
Північна Америка (24 %), Африка (9 %), Латинська Америка і Кариб-
ський басейн та Океанія (3 % в кожному з цих регіонів). 
На країни з високим рівнем доходу припадатиме 62 % загальної кількос-
ті міжнародних мігрантів. Лідерами щодо кількості міжнародних 
мігрантів будуть США, де проживатимуть 20 % загальної кількості таких 
мігрантів. Далі слідуватимуть Росія (6 %), Німеччина (5 %), Канада (3 %) і 
Саудівська Аравія (3 %). Значну частку населення становитимуть мігранти 
в Австралії, Ізраїлі, Йорданії, у Гонконзі й Макао, у деяких невеликих 
держах Європи тощо.

Міграційна політика держав. У багатьох розвинутих країнах повільне 
зростання чисельності працездатного населення разом із стійким еконо-
мічним зростанням є причиною браку робочих рук. Причому це стосуєть-
ся тих сфер діяльності, куди приходить працювати все більша кількість 
трудящих5мігрантів. Зважаючи на це, починаючи приблизно з 1995 р. 
розвинуті країни стали відкритішими з точки зору допуску мігрантів до 
роботи там, де відчувається брак робочої сили. У 2005 р. майже половина 
розвинутих держав заявила про своє бажання залучати більшу кількість 
висококваліфікованих робочих5іммігрантів (мал. 18).

Статево#віковий склад населення. Віковий склад населення неоднако-
вий у різних країнах світу. В країнах, що розвиваються, загалом прожи-
ває більше літніх людей, ніж в економічно розвинутих країнах. Однак 
якщо порівняти частку літніх людей у загальній чисельності населення 
країн, то спостерігається протилежна ситуація. Так, у більш розвинутих 
країнах на частку літніх людей припадає 21 % (мал. 19, 20). Водночас, у 
менш розвинутих країнах частка літніх людей помітно менша і стано-
вить 9 %.

Серед окремих регіонів світу найбільше літніх людей у Європі – 22 %. 
Приблизно удвічі менше людей цієї вікової категорії в Азії, Латинській 
Америці та у Карибському басейні – 10 %. Ще менше літніх людей в 
Африці, де їх частка становить тільки 5 %.

У більшості країн і регіонів світу тривалість життя збільшується. За 
прогнозами, вона перевищуватиме 76 років у розвинутих державах і 
65 років у країнах, що розвиваються. У найменш розвинутих країнах, дві 
третини з яких зазнають серйозного негативного впливу епідемії ВІЛ/
СНІДу, середній показник очікуваної тривалості життя становить лише 
близько 55 років.

Реалії сьогодення

Ко н т рас т и т р и в а л о с т і  ж и т т я. Найбільша середня тривалість 
життя населення в Андоррі – 83,5 року. Понад 80 років у середньому 
триває життя населення також у Сан�Марино і в Сінгапурі (81,7 року), в 
Японії (81,3 року), в Австралії, Швейцарії та Швеції (80,5 року), в Ісландії 
(80,3 року), Канаді (80,2 року). Найменша тривалість життя у таких афри-
канських країнах як Свазіленд (32,6 року) і Ботсвана (33,7 року). В Україні 
тривалість життя населення становить 68 років.
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У глобальному масштабі очікувана тривалість життя після настання 
605річного віку збільшилася з 15 років у 1950–1955 рр. до 20 років у 
2005–2010 рр., а в 2045–2050 рр. цей показник досягне 23 років. Отже,  
люди літнього віку продовжують ста-
ріти, і очікується, що частка осіб у 
віці 80 років або старше, яка нині ста-
новить 1,5 % загальної чисельності 
населення у світі, в 2050 р. дорівнюва-
тиме 4,4 %.

Найбільше літніх людей, як і нині, 
буде в Європі – 35 % в 2050 р. 
В Азії, Латинській Америці та 
Карибському басейні літні люди на 
той час становитимуть 24 % загаль-
ної чисельності населення. Найменше 
літніх людей буде в майбутньому в 
Африці – лише 10 % населення. 

Статевий склад населення світу 
характеризується незначним перева-
жанням чоловіків над жінками. На 
100 жінок припадає приблизно 102 
чоловіки. Однак у найбільш праце-
здатному віці – від 15 до 49 років –  
жінок, навпаки, дещо більше – 52 %. 
До того ж тривалість життя жінок 
вища, ніж тривалість життя чолові-
ків – 70 проти 65 років. Оскільки 
очікувана тривалість життя жінок, 
особливо у старшому віці, вища, ніж 
у чоловіків, більшість літніх людей 
становлять жінки. Так, у віковій 
групі 60 років і старше на кожних 
100 жінок припадає 82 чоловіки.

Демографічна політика держав. 
Демографічна політика – це систе-
ма адміністративних, економічних, 
пропагандистських та інших заходів, 
які здійснюються державою з метою 
врегулювання передусім народжува-
ності. В країнах з першим типом від-
творення населення державні заходи 
спрямовані на збільшення народжу-
ваності та природного приросту, а в країнах з другим типом, навпаки, на 
скорочення. Так, у багатьох європейських країнах (ФРН, Нідерланди, 
Швеція тощо) запроваджують грошові субсидії, певні міри соціального 
захисту  та  стимулювання, інші заходи соціально5економічного характе-
ру для підтримки сімей і жінок, які мають дітей. А в Китаї, навпаки, 
державного значення набула політика стримування народжуваності.

 Мал. 19. Частка населення віком до 
15 років у деяких країнах світу 

Мал. 20. Частка населення віком 
понад 65 років у деяких країнах 

світу
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Проблема 

Старіння населення породжує проблеми, пов’язані із забезпеченням 
фінансової стабільності як пенсійних систем, заснованих на перерозподі-
лі доходів, унаслідок чого частина доходів молодих поколінь використо-
вується на користь як старших поколінь, так і системи охорони здоров’я. 
Оскільки жінки становлять більшість літніх людей і протягом свого 
життя меншою мірою задіяні на ринку праці, вони особливо ризикують 
опинитися серед незаможних у літньому віці. Як, на вашу думку, держа-
ва має реагувати на цю проблему?

Старіння населення може забезпечити додаткове і постійне збільшення 
доходу на душу населення і економічне зростання, за тієї умови, що вна-
слідок зменшення кількості дітей більше жінок поповнюватимуть ринок 
робочої сили, що обсяг інвестицій у сектори охорони здоров’я і освіти 
збільшуватиметься і що люди відкладатимуть більше коштів, необхід-
них для життя протягом тривалішого періоду перебування на пенсії. 
Проте відповідні результати залежатимуть від створення належних 
інститутів і прийняття на озброєння стратегій, які сприяють накопичен-
ню людського та фізичного капіталу.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Чисельність населення світу становить 6,8 млрд осіб і темпи його зростання 
сягають 1,2 % що  річно. 
У більшості країн Європи і Північної Америки, для яких характерний пер-
ший тип відтворення населення, переважає населення старших вікових груп.
У країнах Азії, Африки та Латинської Америки, для яких властивий другий 
тип відтворення населення, висока частка молодших вікових груп.
Кількість міжнародних мігрантів зростає, найбільше їх очікується в Європі, а 
серед країн – у США.
Зменшення розміру сімей і зростання тривалості життя зумовлює процес ста-
ріння населення в усьому світі. 

К лючові терміни і  понят тя 

кількість населеннявідтвореннятипи відтворення населення 
при родний рух населенняприродний прирістмеханічний рух 
населенняміграціяеміграціяімміграціястатево5віковий 
склад населенняміграційна політикадемографічна політика 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Покажіть на карті регіони світу, де переважає: а) перший тип відтворен-
ня населення; б) другий тип відтворення населення. 

II Поясніть причини появи подібних гасел у Китаї: «Одна сім’я – одна дити-
на» та Індії: «Одна сім’я – дві дитини».

III Обґрунтуйте необхідність скорочення темпів приросту населення для 
країн, що розвиваються. 

IV Доведіть, що старіння населення світу породжує проблеми.
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РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.
МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

Географічна розминка

Пригадайте, як обчислюють густоту населення.
Поясніть, як агломерація пов’язана з урбанізацією.

Розміщення населення. Населення світу розміщується дуже нерівно-
мірно. Адже не всі регіони на континентах мають сприятливі природні 
умови для життя і господарської діяльності людини. Найбільш густо 
населеними у світі є прибережні території. Загалом лише на 7 % площі 
суходолу проживає 70 % населення світу. Утім на чисельність населення 
в окремих частинах світу вплинули й інші чинники – історичні, політич-
ні, економічні, соціальні.

Найбільше жителів має Азія, де на площі понад 43 млн км2 постійно 
проживає 4 млрд 52 млн осіб. Друге місце посідає Африка, де на 30 млн км2 
мешкає 967 млн осіб. Третє місце належить Європі, де на площі 
10 млн км2 розмістилось 736 млн осіб. У Північній та Центральній 
Америці кількість постійного населення становить 528 млн осіб, і живуть 
вони на площі понад 24 млн км2. Передостаннє місце посідає Південна 
Америка з населенням 387 млн осіб на площі близько 18 млн км2. 
Найменше населена Австралія і Океанія, де на площі менш як 8 млн км2 
постійно мешкає 35 млн осіб.

Проте показник чисельності населення в тому чи іншому регіоні не від-
биває справжніх особливостей розміщення населення. Головним показ-
ником розміщення людей на Землі є густота населення – кількість 
людей, що постійно проживають на 1 км2 території. Зрозуміло, що при 
зростанні чисельності населення та незмінності площі суходолу середня 
густота населення Землі постійно зростає (мал. 21, Додаток). 

Практичне завдання

За вищенаведеними даними про чисельність населення і площу частин 
світу визначте, який з регіонів має найвищу і найнижчу густоту насе-
лення.

Густота населення дуже різниться в різних країнах світу. Так, наприклад, 
у Монако густота населення перевищує 42 тис. осіб/км2, у Сінгапурі – понад 
18 тис. осіб/км2. Понад 2 тис. осіб/
км2 становить густота населення в 
Бангладеш, Бахрейні, на Мальті. 
Значно вища за середньосвітову 
гу стота населення в Японії, у Вели-
кій Британії, у Ні  меч чині понад 
600, в Італії – понад 500, у Фран-
ції – понад 280, в Іспанії – понад 
200, у США – понад 80. Водночас в 
Австралії і Ботсвані – 7 осіб/км2, в 
Ісландії і Маврита нії – 8, менше 
10 осіб/км2 в Канаді та Лівії.

§8. 

Мал. 21. Динаміка зростання густоти 
населення Землі

осіб/км2
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Міське населення. Як вам уже відомо, за місцем проживання населен-
ня світу поділяють на міське і сільське. Але єдиних у світі критеріїв міста 
немає. До того ж міста класифікують за різними ознаками. Наприклад, 
за зовнішнім виглядом виділяють міста європейського, північноамери-
канського, азіатського типу. 

За господарськими функціями розрізняють промислові і транспортні 
міста, наукові, культурні і курортні центри, торговельні та адміністра-
тивні тощо. Надалі, ознайомлюючись з державами світу, ви переконаєте-
ся, що важливою особливістю переважної більшості сучасних міст є їхня 
багатофункціональність. 

У кожній державі існують свої стандарти міста, які передусім врахову-
ють чисельність населення і структуру його зайнятості. Зважаючи на це, 
містом зазвичай називають населений пункт, який має значну кількість 
жителів, залучених переважно до несільськогосподарської діяльності. 

Залежно від місцевих особливостей нижній кількісний критерій для 
міста коливається від кількох сотень (наприклад, 250 у Данії) і тисяч 
(у Малайзії – понад 1 тис., в Ісландії – 2 тис.) до десятків тисяч (понад 
10 тис. в Україні, 25 тис. – у США, 50 тис. – в Японії) жителів населеного 
пункту. 

Ще донедавна у світі переважало сільське населення. Проте в 2008 р., 
за даними ООН, вперше в історії кількість жителів міст перевищила 
кількість жителів сільських районів. З курсу економічної і соціальної 
географії України вам уже відомо, що процес зростання міст і підвищен-
ня їхньої ролі в житті суспільства одержав назву урбанізація. Серед 
головних причин урбанізації – відтік людей із сільської місцевості в 
міста і перетворення частини сільських поселень на міські. 

Процеси урбанізації охоплюють увесь світ, однак рівні її прояву різні 
(Додаток). Найбільш урбанізованим серед регіонів світу є нині Австралія, 
де частка міського населення становить майже 92 %. Високо урбанізова-
ними є також Північна Америка (81 %) і Латинська Америка, включаю-
чи Карибський басейн (78 %). Їм поступається Європа, де 72 % населен-
ня проживає в містах. Ще більше відстають за рівнем урбанізації Азія і 
Африка, де проживають відповідно 40 % і близько 39 % городян.

 Реалії сьогодення

Найу рбанізованіші держави. Населення таких невеликих за роз-
мірами держав, як Ватикан, Монако, Сінгапур, повністю є міським. 
У Бельгії і Кувейті на міське населення припадає 97 %, у Венесуелі та 
Ізраїлі, в Ісландії і Катарі частка міського населення перевищує 90 %. 
Також до найбільш урбанізованих країн, де міське населення становить 
понад 4/5 жителів, належать Велика Британія і Уругвай, Нідерланди і 
Ліван, Німеччина і Чилі, Австралія і Джибуті тощо.

Міське населення Землі продовжує зростати. Очікується, що особли-
во швидкими темпами будуть відбуватися процеси урбанізації в краї-
нах, що розвиваються. У 2050 р. саме тут проживатиме більшість горо-
дян світу – 5,3 млрд осіб, а частка міського населення становитиме 
67 % населення цієї групи країн. 
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Прогноз

Передбачається, що в наступні десятиліття Африка і Азія переживати-
муть процес швидкої урбанізації і на їхню частку припадатиме 80 % при-
росту міського населення в країнах, що розвиваються. Проте до 2050 р. 
для них, як і раніше, будуть характерні значно нижчі рівні урбанізації, 
ніж для інших великих регіонів.
У розвинутих країнах чисельність населення міст, ймовірно, становитиме 
лише 1,1 млрд осіб (86 % населення цієї групи країн). Загалом до 2050 р. 
6,4 млрд осіб, або 70 % усіх жителів планети, ймовірно, мешкатимуть у 
містах. 

Найшвидше зростає населення сучасних великих міст, внаслідок чого 
формуються міські агломерації (мал. 22). Як ви уже знаєте з попереднього 
курсу географії, міські агломерації (від лат. – приєднувати) – це єдине 
компактне просторове угруповання міських поселень, що розміщені на 
певній території і об’єднані між собою політичними, культурно5побу-
товими, виробничими, організаційно5господарськими, адміністративно5 
управлінськими та іншими зв’язками (Додаток). 

 Наука стверджує

Найбільші у св іт і  агломерац і ї  по за межами Єв ропи. Адже 
найбільша з них сформувалася навколо японської столиці Токіо (понад 
36 млн осіб). Їй помітно поступається індійське місто Мумбаї (понад 
20 млн осіб), за яким упритул наближаються бразильське Сан�Паулу 
(19,9 млн осіб), мексиканська столиця Мехіко (19,48 млн осіб) та Нью�Йорк 
у США (19,44 млн осіб). Найпотужніші європейські агломерації розташо-
вані не ближче 20�го (Москва – 10,5 млн) і 21�го місця (Париж – близько 
10 млн жителів) (мал. 22). 

Мал. 22. Найбільші у світі міські агломерації
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Подекуди агломерації зростаються між собою, утворюючи найбільші 
форми розселення – мегалополіси, або мегаполіси (з грец. – велике 
місто). Найбільшим у світі є мегаполіс Токайдо, який простягається 
впродовж 700 км на Тихоокеанському узбережжі Японії від столиці 
Токіо до міст Осака і Кобе. У межах цього мегаполіса, за деякими під-
рахунками, проживає близько 70 млн осіб, тобто понад половину насе-
лення країни.

У США сформувалося три мегаполіси, у яких проживає більш як тре-
тина населення країни. Найбільший серед них – це Босваш, що видовже-
ний на 800 км від Бостона до Вашингтона. Тут сконцентровано близько 
50 млн осіб. Другий мегалополіс – Чипіттс – простягається уздовж пів-
денного узбережжя Великих озер від Чикаго до Піттсбурга. Наймолодший 
мегалополіс США – Сансан, розташований на заході країни, простягаєть-
ся від Сан5Франциско до Сан5Дієго, що неподалік від кордону з Мек-
сикою. 

Мегалополіси формуються і в Західній Європі, але там вони менші за 
масштабами концентрації населення. Серед інших виділяються своїми 
розмірами Англійський мегалополіс (об’єднує агломерації від Лондона до 
Ліверпуля) і Рейнський (від Роттердама в Нідерландах до Майна в 
Німеччині). Кожен з них включає десятки агломерацій з населенням по 
30–35 млн осіб.

Урбанізація надає широкі можливості для скорочення злиденності. 
Однак неконтрольоване зростання міст, які нині мають тенденцію до роз-
ширення своїх територій, спричинятиме загострення соціальних та еко-
логічних проблем. Зрештою, усе це впливає на результати трудової діяль-
ності, на економіку міст.

Проблема 

У великих за розмірами містах активніше використовується транспорт, 
внаслідок чого споживається більше енергії і сильніше забруднюється 
повіт ря. Так само збільшуються витрати води і водночас зростає ризик 
зменшення зелених зон. Негативним результатом урбанізації є також 
«ефект міського теплового острова» – підвищення на 2–6 С температури 
повітря в містах порівняно з їхніми околицями, що спричинює теплове 
забруднення і виникнення в людей теплового стресу. Чи можна, на вашу 
думку, уникнути згаданих проблем і що для цього слід зробити? 

Проблеми, що виникають або посилюються внаслідок урбанізації, 
спричинили подекуди явище субурбанізації. Субурбанізація – це відтік 
населення з міст у приміську зону, де краща екологічна ситуація та умови 
життя. Подібне особливо характерне в розвинутих країнах, де заможні 
верстви населення, уникаючи шуму, забруднення повітря і нестачі зеле-
ні, споруджують собі за околицями міст котеджі – будинки «сільського 
типу». При цьому нові поселення в передмісті аж ніяк не стають сіль-
ськими, оскільки практично всі його мешканці продовжують працюва-
ти в місті. 

Сільське населення. Чисельність сільського населення в усьому світі, 
за прогнозами ООН, на відміну від населення міст, поступово зменшува-
тиметься. Свого максимального показника, що становить 3,5 млрд осіб, 
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чисельність сільського населення досягне в 2018 р. Але в 2050 р. вона 
знизиться майже до 2,8 млрд осіб, що становитиме лише 30 % від загаль-
ної кількості жителів планети. Левова частка кількості сільських меш-
канців (93 %) припадатиме на країни, що розвиваються. 

Нині найменш урбанізованими країнами є азійський Бутан і африкан-
ські країни Руанда та Бурунді, де сільське населення складає 94–95 %. 
Сільське населення переважає також у таких країнах, як Непал та 
Ефіопія (близько 89 %), Бангладеш і Нігер (80 %), Таїланд, В’єтнам, 
Афганістан, Чад (79 %), Індія (72 %) та інші. 

Існують дві основні форми сільського розселення – групова і розсіяна. 
Групова форма (села, хутори, станиці тощо) поширені у Східній Європі, 
зокрема в Україні. Така форма розселення характерна також для Китаю, 
Японії та більшості країн, що розвиваються. 

Розсіяна форма розселення вирізняється проживанням людей на 
окремих фермах – зазвичай, приватне господарство або сільськогоспо-
дарське підприємство на власній земельній ділянці. Виникнення 
ферм пов’язано з особливостями освоєння території і характерно пере-
довсім для США, Канади, Австралії, Південно5Африканської 
Республіки тощо.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Населення світу розміщується дуже нерівномірно, найбільш густо населени-
ми є прибережні території.
Найбільше жителів має Азія, друге місце посідає Африка, третє місце нале-
жить Європі.
Головним показником розміщення людей на землі є густота населення. Серед-
ня густота населення Землі постійно зростає.
Кількість жителів міст перевищує кількість жителів сільських районів.
Найурбанізованішими є нині Австралія і Північна Америка, найбільше від-
стають за рівнем урбанізації Азія і Африка.
Найбільші в світі міські агломерації розташовані в Азії та Латинській 
Америці. 

Ключові терміни і  поняття

густота населенняміське населеннясільське населення ур ба-
нізаціяміські агломераціїмегалополіси (мегаполіси)   субурбані-
зація

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть головні особливості розміщення населення світу і чинники, які їх 
визначають

II Визначте основні закономірності розвитку процесів урбанізації у 
світі.

III Поясніть, як і чому змінюється в часі середня густота населення 
світу.

IV Доведіть (на прикладі України), що субурбанізація має позитивні та нега-
тивні наслідки.
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§9. ЕТНІЧНИЙ, МОВНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ 
СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Географічна розминка

Пригадайте чисельність найбільшої української діаспори.
Назвіть світову релігію, яку сповідує більшість українців.

Етнічний і мовний склад населення. Терміном «етнос» (з давньогрец. – 
народ) зазвичай позначають особливе соціальне угруповання людей, що 
виникло впродовж тривалого історичного розвитку. У сучасному 
суспільно5політичному лексиконі, науковій і навчальній літературі 
поняття «народ» та «етнос» часто застосовують як тотожні. 

Етнічний склад населення світу дуже строкатий. Адже він складаєть-
ся з великої кількості так званих етнічних спільнот – племен, народнос-
тей, націй. Однак поняття «народ» (етнос) не варто ототожнювати з 
поняттям «нація». За даними ЮНЕСКО, на Земній кулі проживає понад 
4 тис. різних етносів. Чисельність їх коливається від кількох десятків 
до сотень мільйонів осіб. З них лише 800 досягли вищої стадії розвитку 
етнічних спільнот – нації. При цьому націй чисельністю понад 10 млн 
осіб у світі лише 67, серед них китайці, хіндустанці, американці, росія-
ни, японці та ін. 

Проблема

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Трапляється, що 
окремі народи проживають у різних державах. Подекуди це спричинює 
загострення національних відносин, що можуть навіть призводити до 
збройних конфліктів. Прикладами є Боснія і Герцеговина, Північна 
Ірландія, Палестина, країна Басків в Іспанії, Нагірний Карабах, Ічкерія 
тощо. Чи можна, на вашу думку, уникнути таких ситуацій і що для цього 
слід робити?

Однією з найголовніших умов формування етнічних спільнот є спіль-
ність мови, тому назви народів найчастіше збігаються з назвами мов. 
Важливою умовою формування етносу є також спільність території. Але 
й територіально роз’єднані групи етносу можуть тривалий час зберігати 
свою національну самобутність, яка виражається у звичаях, народному 
мистецтві, релігії, нормах поведінки, обрядах тощо. Отже, етнос – це 
стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території, де 
люди мають власну мову, культуру, розуміння своєї єдності і відмінності 
від інших етносів. 

Із часом та чи інша мова внаслідок різних причин (найчастіше внаслі-
док колонізації) поширювалася на різних територіях. Наприклад, англій-
ською мовою говорять і американці США, і австралійці, і англоканадці та 
інші народи, іспанською – народи Латинської Америки, португальською – 
населення Бразилії, Анголи, Мозамбіку та ін. 

У сучасному світі налічують за різними підрахунками від 2,5 до 5 тис. 
різних мов. Детально встановити їхню кількість дуже важко, бо деякі 
області земної кулі лінгвістично недостатньо вивчені. До того ж відмін-
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ності між різними мовами і діалектами (різновидами) однієї мови є досить 
нечіткими. 

Мови світу за ознакою спорідненості об’єднують у мовні сім’ї. Сім’ї 
поділяють на групи. Найбільш поширені мови індоєвропейської сім’ї, яка 
включає близько 100 різних мов. Ними розмовляє близько 45 % населен-
ня світу. Ця мовна сім’я об’єднує 10 мовних груп, але тільки чотири з них 
(індоарійська, романська, германська і слов’янська) мають понад 100 млн 
осіб кожна. Вважається, що мови цієї сім’ї виникли на межі 
Південно5Східної Європи і Східної Азії на початку нашої ери і розповсю-
дилися від країн Західної Європи до басейну р. Інд. Пізніше вони стали 
мовами також Австралії і Америки. 

Практичне завдання

Зважаючи на чисельність населення світу, визначте приблизну чисель-
ність людей, які розмовляють мовами індоєвропейської сім’ї. 

На другому місці за поширеністю серед населення Землі перебуває  
китайсько5тибетська мовна сім’я, яка охоплює 22 % усіх мешканців плане-
ти. Понад 1 млрд осіб, що спілкуються мовами цієї сім’ї, займає дуже ком-
пактну територію Східної і Південно5Східної Азії.  Найбільша частка тут 
припадає на китайську мову.

Серед інших сімей численними є мови сино5тибетської (близько 23 % 
населення світу), нігеро5кордофанської (6 %), семіто5хамітської (понад 
5 %), австронезійської (майже 5 %), дравідійської (майже 4 %). 

Прогноз

За даними ЮНЕСКО, більше половини мов, якими нині користуються у 
світі, може зникнути вже до кінця XXI ст. Значною мірою це пов’язано зі 
зникненням певного народу і мовною асиміляцією, тобто злиттям різних 
мов в одну. 

Україна і світ 

Захист мов. Мови, яким загрожує зникнення, потребують спеціально-
го  правового захисту. Саме з такою метою була прийнята Європейська 
хартія регіональних мов, або мов меншин, ратифікована в Україні у 
1999–2003 pp. З переліку зникаючих мов до цього документа потра-
пили лише гагаузька та кримськотатарська мови. Проте в документі не 
згадано караїмської мови, тим часом, згідно з Червоною книгою зника-
ючих мов, вона належить до тих, що «перебуває під серйозною загро-
зою», не згадується в ньому й русинська, роменська, ногайська, які 
«перебувають під загрозою», та інші мови народів, що проживають в 
Україні. 

Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою. 
На початку XXI ст. їх налічувалося понад 1 млрд 264 млн осіб. Також до 
найпоширеніших мов світу належать: гінді (824 млн осіб), англійська 
(822), іспанська (349), арабська (281,5), французька (228), індонезійська 
(225), португальська (215), російська (146), урду (141,5), бенгальська 
(129), японська (126 млн осіб). Кожною з усіх інших мов світу розмовляє 
менш як 100 млн осіб. Українською мовою спілкується на планеті близь-
ко 48 млн осіб. 
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Окремі народи спілкуються двома мовами. Так, наприклад, ірландці 
використовують ірландську та англійську, канадці – англійську і фран-
цузьку. 

Залежно від національного складу населення країни поділяються на 
однонаціональні та багатонаціональні. Більшість країн світу – багатона-
ціональні. Саме такими є США, де живуть представники понад 100 наро-
дів, Бразилія та Канада – понад 80, Мексика й Аргентина – понад 50 
тощо. 

Водночас є чимало держав, де основна національність становить 
понад 90 % усього населення. Серед таких в Європі, зокрема, Ірландія, 
Данія, Швеція, Польща, Угорщина, Португалія, Італія, Греція та ін. В 
Азії національно однорідними є Південна Корея, Японія, Ємен, 
Бангладеш, Саудівська Аравія та ін. Так само переважають етнічно від-
носно однорідні країни в Африці. Понад 80 % населення Австралії – 
англоавстралійці. 

Релігійний склад населення. Релігія завжди була невід’ємною складо-
вою культури будь5якого народу. Проте релігійний склад населення світу 
досить неоднорідний (мал. 23). Релігії виникли з примітивних вірувань 
як-от: тотемізм, магія, фетишизм, анімізм, культ предків. Вони ґрунту-
ються на вірі у зв’язок людини з певним предметом, що має таємничу 
силу, з тваринами, явищами природи. Ці первинні форми релігії й донині 
збереглися в деяких народів тропічної Африки, багатьох груп індіанців 
Америки, аборигенів Австралії і островів Океанії, у деяких районах 
Азії. 

Серед одного народу або групи народів, об’єднаних в одній державі, 
виникали також традиційні місцеві (регіональні) релігії. До таких від-
носять юдаїзм (переважно в Ізраїлі), даосизм і конфуціанство (в Китаї), 
синтоїзм (в Японії), джайнізм (в Індії) і сикхізм (на території Пенджабу, 
що нині поділена між Індією та Пакистаном), зороастризм (здебільшого, 
в Ірані та Індії), індуїзм (передусім в Індії, Непалі, Шрі5Ланці і Бан-
гладеш).

Тим часом є релігії, які поширені серед народів різних країн і різних 
континентів. Їх так і називають – світові релігії. Найдавнішою з них є 
буддизм, що виник у VI ст. до н. е. в Південній Азії. У середині І ст. н. е. в 
Палестині зародилося християнство. Наймолодшою серед світових релі-
гій є іслам, що виник у VІІ ст. на заході Аравійського півострова. 

Світові релігії сповідує загалом більше половини віруючого населення 
світу – понад три мільярди осіб. З них найбільше християн – понад 
1 млрд 800 млн. Однак християнство має три основні гілки – католи-
цизм (його прихильники налічують 1 млрд осіб), протестантизм (понад 
600 млн осіб) і православ’я (близько 200 млн осіб).

Прихильників ісламу (мусульманства) на Землі налічують понад 
1 млрд 100 млн. Так само як і в християнстві, у цій релігії існує кілька 
напрямків. Найчисленніший з них представляють суніти, які становлять 
близько 90 % мусульман. Набагато менші за чисельністю шиїти та інші 
(суфії, хариджити тощо). 

Буддизм, що сповідують понад 300 млн жителів Землі, так само має 
численні течії. Загалом їх понад 200, але окремі з них налічують лише 
кілька десятків тисяч прихильників. 
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У Європі поширилося майже виключно християнство, причому като-
лицизм найбільш широко представлений у південній, частково в західній 
і східній її частинах; протестантизм – у північній, центральній і західній; 
православ’я – на південному сході. У країнах колишнього СРСР пошире-
ні православ’я, мусульманство, іудаїзм, частково католицизм.

В Азії найбільше поширився іслам переважно сунітського спрямуван-
ня, а в Ірані, Ємені, Іраку – шиїтського (понад 10 млн осіб). За кількістю 
віруючих найбільшою мусульманською країною є Індонезія. Азія – це 
регіон світу, де зосереджені буддизм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм; 
християнство розповсюджене на Філіппінах, у Лівані і на Кіпрі.

В Африці, особливо в її північній частині, а також в Сомалі панує іслам 
(суніти), у ПАР переважає протестантизм серед білого населення, в 
Ефіопії – християнство. У більшості країн представлені католики і про-
тестанти, а також місцеві традиційні релігії.

В Австралії серед віруючих переважають протестанти і католики, або-
ригени – представники примітивних вірувань.

На Америку припадає більше половини всіх католиків світу (США, Ка нада, 
країни Латинської Америки) і значна частина протестантів (у США). 

В Україні після встановлення незалежності утворилася Українська 
православна церква (Київського та Московського патріархатів), віднови-
ла діяльність Українська греко5католицька церква, відкрилися мечеті та 
синагоги, інші культові споруди. 

Мал. 23. Релігійний склад населення великих регіонів світу, %
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

На земній кулі проживає понад 4 тис. різних етносів, близько 800 націй, які 
використовують для спілкування до 5 тис. різних мов.
Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою.
Виділяють три найпоширеніші основні релігії, які вважають світовими, – 
християнство, іслам і буддизм.

Ключові терміни і  поняття 

 етнос народ нація мова мовна сім’я мовна група релігія 
 світова релігія християнство  іслам  буддизм місцева релігія 
примітивна релігія  

САМОПЕРЕВІРКА

I В українців здавна існував культ сонця як джерела усякого добробуту. 
Як називають нині такі релігійні вірування?

II Які є відмінності між етносом, народом і нацією?

III Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.

IV Наведіть приклади і поясніть причини користування однією мовою в різ-
них країнах на різних континентах.

§10. СОЦІАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА 
СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Географічна розминка

Пригадайте з курсу географії 9-го класу, яке населення вважають еконо-
мічно активним і яку його частину відносять до трудових ресурсів. 

Соціальна і професійна структура населення – розподіл населення за 
приналежністю до певної соціальної і професійної групи. На перший 
погляд, робітники і селяни, учені і бізнесмени, службовці не об’єднані в 
якісь групи, на зразок політичних партій. Однак якщо придивитися 
уважніше до будь5якого суспільства, то стане очевидним, що окремі його 
члени різняться своїм становищем у суспільстві – відношенням до засобів 
виробництва, влади, характеру праці, фаху, освіти, рівня й структури 
прибутків тощо. Отже, інтереси в них теж різні. Саме соціальні інтереси 
і об’єднують окремих людей у «неформальні», соціальні, групи. 

Виділяються різні види соціальних структур. Найважливіший зріз 
соціальної структури відображає соціально5класова структура. Вона від-
дзеркалює складну картину соціальної нерівності між суспільними кла-
сами, представниками розумової і фізичної праці, соціальними верства-
ми всередині класів. 

Соціальна структура населення у світі помітно змінилася впродовж 
останніх десятиліть. А на рубежі минулого і поточного століття в соціаль-
ній структурі суспільства відбулася своєрідна революція. Саме в цей період 
індустріальне суспільство перейшло до постіндустріального суспільства.
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Історична довідка 

С оц іа льна с тру к т у ра суспіль с тва в СРСР.  У Радянській імперії 
соціальну структуру суспільства до 1960�х років практично не вивчали. Це 
було спричинено офіційним визнанням того, що соціальну структуру ра  дян-
ського суспільства становили два класи (робітники і колгоспне селянство) й 
одна верства (прошарок) – інтелігенція. Взаємовідносини між ними через 
відсутність суперечностей, вважалося, були безконфліктні. Проте насправді 
такі твердження абсолютно не відображали реального стану суспільства.

У соціальній структурі населення сучасного постіндустріального су -
спільства визначальний вплив на класові відносини і соціальну нерівність 
має освітньо5професійний чинник. Це означає, що соціальна структура 
суспільства взаємодіє з професійною структурою. Адже професії пов’язані 
з соціально5економічними відмінностями в суспільстві, тобто з суспіль-
ними класами і верствами.

Нині залежність оплати праці від рівня освіти і кваліфікації працівни-
ка посилилася. Водночас зросли суспільна значущість і престиж інтелек-
туальної діяльності, наявності вищої освіти, можливості самостійно орга-
нізовувати роботу й управляти людьми. Саме тому у складі працюючого 
населення збільшилася чисельність менеджерів (управлінців), спеціаліс-
тів з високим рівнем освітньо5професійної підготовки. Внаслідок цього 
вони входять до найбільш високооплачуваної, привілейованої та впливової 
частини зайнятих, формуючи основу нового середнього класу. 

Окреме місце посідає так звана державна еліта, що поповнилася керівни-
ками націоналізованих і змішаних компаній. Загалом же соціальна верхів-
ка зміцніла, адже зазвичай має і політичну, і економічну владу.

Трудові ресурси – частина населення, що бере чи може брати участь у 
трудовій діяльності, маючи для цього необхідний фізичний розвит ок, 
розумові здібності і знання. 

У різних країнах величину трудових ресурсів визначають по5різному, 
відповідно до юридично встановлених меж працездатного віку, найчас-
тіше визначеного термінами шкільного навчання і пенсійним віком. 
У міжнародній статистиці працездатним вважається населення від 15 до 
65 років (мал. 24). Але національні законодавства країн, зважаючи на 
місцеві особливості (традиції, демографічну й економічну ситуацію), вста-
нов люють свої межі працездатного віку. Так, у більшості країн нижньою 
межею працездатного віку визнається вік у 14–16 років (в Україні – 
16 років). Верхня межа визначається середньою тривалістю життя і для 
більшості країн світу встановлена в 60–65 років. Проте у ряді країн 
Африки й Азії вік виходу на пенсію визначений у 50 років. Водночас, у 
розвинутих країнах з високими показниками тривалості життя (Данія, 
Швеція, Норвегія) пенсійний вік встановлюється з 67 до 70 років.

У багатьох країнах вік виходу на пенсію чоловіків і жінок є однаковим, в 
інших – пенсійний вік чоловіків на 3–5 років вищий, ніж жінок (США, 
Швеція, Україна та ін.) В Україні низький вік виходу на пенсію – для 
жінок він установлений у 55 років, для чоловіків – 60 років. 

Крім населення у працездатному віці, до складу трудових ресурсів вхо-
дять працюючі підлітки (до 15 років) й особи пенсійного віку, що станов-
лять так звані додаткові трудові ресурси.
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Частина трудових ресурсів, що на даний час безпосередньо залучена в 
суспільне виробництво, та безробітні люди, які хочуть працювати (шука-
ють роботу), становлять економічно активне населення. На нього при-
падає близько 3/4 трудових ресурсів світу. Решту становить економічно 
неактивне населення – люди, які перебувають на утриманні держави або 
окремих осіб. До економічно неактивного населення належать зайняті в 
домашньому господарстві, ті, що навчаються, і непрацюючі пенсіонери.

Структура зайнятості загалом відповідає структурі господарства і типу 
країни за рівнем економічного розвитку. У розвинутих країнах понад 
половину зайнятого населення, подекуди до 60–80 %, зайнято в невироб-
ничій сфері (наука, освіта, медицина, торгово5фінансова діяльність тощо). 
У промисловості зайнято в середньому близько 25–40 %, а кількість зайня-
тих у сільському господарстві постійно зменшується – зазвичай 3–6 %. 

Водночас у більшості країн, що розвиваються, понад 40–50 % населення 
зайнято в сільському і лісовому господарстві. Частка зайнятих у промис-
ловості не перевищує 20–25 %. Подекуди, як5от у Латинській Америці, 
значний відсоток становлять зайняті в невиробничій сфері, переважно 
сфері послуг.

У країнах перехідного типу економіки основна частина населення 
зайнята у виробничій сфері – майже 40 % у промисловості і 20 % у сіль-
ському господарстві. На невиробничу сферу припадає понад 40 %, при-
чому 2/3 з них зайняті в освіті, охороні здоров’я, культурі.

Рівень безробіття – це співвідношення між офіційно зареєстровани-
ми безробітними до загальної кількості трудових ресурсів. Цей показник 
змінюється в часі й неоднаковий у різних країнах. Так, у країнах, що роз-
виваються, він може коливатися від 10 до 40 % економічно активного 
населення. У розвинутих країнах частка безробітних зазвичай становить 
10–20 %, а в країнах перехідного типу економіки – 5–30 %.

Загострення глобальної фінансової кризи спричинює тяжкі наслідки 
для зайнятості у всьому світі. З 2008 р. спостерігається швидке зростання 
безробіття, і, як очікується, найближчими роками ця тенденція лише 
посилиться. 

Мал. 24. Частка працездатного населення віком 15–64 роки в деяких країнах 
світу, %

%
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Прогноз

За прогнозами ООН, кількість безробітних в наступні два роки має збіль-
шитися на 50 млн осіб, проте якщо ситуація погіршуватиметься, то ця 
цифра може подвоїтися. Наслідком цього стане, зокрема, те, що кількість 
людей, які так і не зможуть вирватися з жебрацтва або поповнять ряди 
знедолених, буде на 73–103 млн осіб більша, ніж мала би бути за відсут-
ності кризи. Ця проблема дуже актуальна для Східної і Південної Азії, де 
жертвами кризи можуть стати 56–80 млн осіб, близько половини з яких 
проживає в Індії. Криза, можливо, не дасть змоги вирватися з убогості 
додатково 12–16 млн осіб в Африці і ще 4 млн осіб у Латинській Америці 
та Карибському басейні.

Проблема

Найбільшого ризику втратити під час глобальної кризи роботу або позбу-
тися частини доходу зазнають працівники на низькооплачуваних поса-
дах, включаючи молодь і жінок. Хто, на ваш погляд, може допомогти в 
даній ситуації цій категорії населення?

Колишні працівники, які стають безробітними, змушені переїжджати 
назад з міст у сільські райони. Лише в Китаї в кінці 2008 р. жертвами 
такого витіснення стали 20 млн працівників. Негативні наслідки кризи 
ще довго даватимуть про себе знати. Оскільки глобальне пожвавлення в 
2010 р., у кращому випадку, буде вельми нестійким, більшості країн 
необхідно буде домогтися істотного підвищення темпів зростання еконо-
міки в 2011–2015 рр., аби компенсувати втрати робочих місць і перемі-
щення робочої сили внаслідок кризи.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення 
в основних сферах господарства країн і регіонів світу

1. За картами атласу порівняйте зайнятість населення в індустріаль-
них галузях господарства різних регіонів (Європа, Азія, Америка, 
Австралія, Африка) і груп країн (економічно розвинуті країни, країни 
перехідного типу економіки, країни, що розвиваються). 

2. За картами атласу порівняйте зайнятість населення в сільському, 
лісовому й рибному господарстві різних регіонів і груп країн. 

3. За картами атласу порівняйте зайнятість населення в обслуговую-
чих галузях господарства різних регіонів і груп країн. Дані запишіть у 
таблицю. Зробіть висновок про відмінності в зайнятості різних регіонів 
і країн.

Регіон,

 країна

Зайнятість населення, %

в  індустріальних 
галузях господарства

в сільському, 
лісовому та рибному 

господарстві 

в обслуговуючих 
галузях господарства

 

4. За Додатком 5 визначте залежність між рівнем розвитку держави і 
розподілом трудових ресурсів за сферами прикладання праці.
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Соціальна і професійна структура населення – це розподіл населення за при-
належністю до певної соціальної і професійної групи.
Соціальна і професійна структура населення нині характеризується форму-
ванням нового середнього класу – високооплачуваних управлінців і кваліфі-
кованих спеціалістів.
Трудові ресурси – частина населення, що бере чи може брати участь у трудо-
вій діяльності. 
Структура зайнятості загалом відповідає структурі господарства і типу краї-
ни за рівнем економічного розвитку.

Ключові терміни і  поняття 

 соціальна структура населення професійна структура населення 
 трудові ресурси населення працездатного віку  економічно активне 
населення  безробіття

Самоперевірка

I Що називають трудовими ресурсами?

II Назвіть наслідки загострення глобальної фінансової кризи для зайнятос-
ті в усьому світі.

III Поясніть, чому безробітних вважають економічно активним населен-
ням.

IV Визначте власне місце у сучасній соціальній та професійній структурі 
населення.

Т В О Р Ч І  З А В Д А Н Н Я  Д О  Т Е М И  « Н А С Е Л Е Н Н Я  С В І Т У »

1. Підготуйте перелік власних пропозицій щодо здійснення демографічної полі-
тики в Україні. 

2. Складіть обґрунтування місць виникнення майбутніх мегалополісів на різних 
континентах. 

3. Підготуйте інформацію на тему «Значення етнічного та релігійного складу 
населення для окремих регіонів світу».

4. Складіть коротку доповідь на тему «Роль “державної еліти” у сучасній соці-
альній та професійній структурі населення».

5. Підготуйте творчу роботу (есе) на тему «Краще місто – краще життя», корис-
туючись матеріалами міжнародної виставки «Експо-2010».
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Будь5яка взаємодія передбачає обов’язкові наслідки для тих, 
хто взаємодіє. І ці наслідки можуть бути як позитивні, так і 
негативні. Саме про це, на жаль, «забуло» суспільство, безза сте-
режно експлуатуючи природу. Виснаження родовищ міне раль-
них ресурсів і величезні кар’єри та провалля, зменшення площі 
лісів і спустелення, забруднення поверхневих і підземних вод, 
«водний голод», втрата ґрунтами родючості і загроза нестачі 
продовольства… Ось неповний перелік «відповіді» довкілля на 
нерозумні кроки суспільства в процесі природокористування. 
Потреби суспільства в природних ресурсах безперервно зроста-
ють. Отже, експлуатації природи і відповідних наслідків не  
уникнути. Однак факти свідчать, що видобуті ресурси загалом 
використовуються вкрай нераціонально. До того ж високий 
рівень споживання природних ресурсів спричинює не тільки 
їхнє виснаження, а й завдає збитків довкіллю в процесі видобут-
ку й переробки. Проблема взаємодії суспільства і природи остан-
ні кілька десятиліть є однією з найактуальніших. Ознайомтеся 
ближче і ви з цією проблемою. Адже не виключено, що саме вам 
доведеться взяти участь в її вирішенні.

§11. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. 
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ І РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

Географічна розминка

Пригадайте, що є географічною оболонкою.
За матеріалами попередніх курсів географії наведіть позитивні й негатив-
ні приклади взаємодії суспільства і природи.

Географічне середовище. Вся історія людського суспільства – це історія 
його взаємин з природою. Багато тисячоліть природа є головним джерелом 
ресурсів і природних умов, які використовує для своїх потреб людина і від 
яких залежить її здоров’я. Проте характер, напрям, масштаби і наслідки пе -
ретворень природи на різних етапах розвитку суспільства були неоднакові.

    Òå ìà 3.
ВЗАЄМОДІЯ 

СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. 
СВIТОВІ ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ
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На початку людина обмежувалася прилеглою територією і впливала 
лише на навколишнє природне середовище – частину природи, з якою 
контактувала безпосередньо. Традиційно вважається, що давня людина, 
полюючи на диких тварин і збираючи дари природи, була з нею в повній 
гармонії. Проте, як тепер відомо, уже в кам’яному віці людина видозмі-
нювала природні комплекси. Адже для виготовлення зброї і знаряддя 
почали використовувати певні природні ресурси – камінь, дерево, кістку. 
У подальшому з розвитком землеробства і скотарства масштаби видозмін 
незайманої природи зростали.

З появою перших розвинених держав людина почала перетворювати 
навколишнє природне середовище у дедалі більших масштабах: спору-
джувала фортеці, палаци й величезні храми, зводила міста, прокладала 
канали, вирубувала ліси, розорювала цілину. Інтенсивна господарська 
діяльність супроводжувалася виснаженням родючих земель і спустелен-
ням значних за площею територій. До того ж численні міждержавні кон-
флікти часто спричинювали війни, внаслідок чого страждали не лише 
люди, а й природа. 

Поступовий розвиток цивілізації спричинив формування антропосфе-
ри – частини географічної оболонки, що охоплює все людство, як сукуп-
ність організмів. І така сукупність доволі швидко ставала дедалі впливо-
вішою щодо навколишнього природного середовища. 

Один з вирішальних етапів у перетворенні первозданної природи розпо-
чався понад 200 років тому. Він пов’язаний з технічним прогресом, 
розвит ком машинного виробництва, швидким зростанням кількості 
населення й відповідно його потреб.

Розвиток техніки, поява мануфактури і фабрик, швидка індустріаліза-
ція спричинили значне виснаження в першу чергу мінеральних і лісових 
ресурсів. Отже, техніка дала новий поштовх процесу інтенсивного пере-
творення природи з метою максимального використання її ресурсів.

Конфлікт між людиною і природою особливо загострився у другій 
половині XX ст. Саме тоді руйнівну діяльність людини почали порівню-
вати з дією геологічних сил Землі, оскільки вона набула планетарних 
масштабів. 

Наслідком тривалих взаємовідносин людини і природи стало виник-
нення географічного середовища – частини освоєної людиною і задіяної 
нею у виробництво географічної оболонки. Нині господарська діяльність 
людини спостерігається практично в усіх географічних поясах Землі. 
З подальшим розширенням сфери діяльності людини географічне 
середовище починає охоплювати більшу частину географічної оболон-
ки, а отже, не виключено, що в майбутньому воно може поглинути її 
повністю. 

Зважаючи на сказане, украй важливо, поки ще не пізно, змінити став-
лення людини до природи. Саме це мав на увазі наш видатний учений, 
академік В.І. Вернадський, розвиваючи уявлення про ноосферу – «сферу 
розуму». Вона, розумна діяльність, має зрештою стати вирішальним чин-
ником у системі «людина–суспільство–природа». Адже географічне середо-
вище є необхідною умовою існування суспільства. Тут безпосередньо від-
бувається життєдіяльність людини, що значною мірою визначається 
наявністю природних ресурсів.
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Проблема

Ідея раціонального, тобто розумного господарювання часто не має прак-
тичного втілення через прагнення ділових людей отримати швидкі і/або 
значні прибутки. Звідси й нехтування проблемами охорони природи 
заради власного благополуччя. А яка ваша думка, – чи можливо переко-
нати бізнесменів у необхідності і важливості настання ери ноосфери? 

Природні ресурси. До природних ресурсів відносять природні об’єкти і 
явища, які за даного рівня розвитку продуктивних сил використовують-
ся або можуть бути використані для потреб людини. Природні ресурси 
дуже різноманітні, але єдиної, загальноприйнятої системи класифікації 
природних ресурсів немає (мал. 25). 

Щодо вичерпаності і можливості відновлення природні ресурси поді-
ляють на три групи: 

вичерпні відновлювані – біологічні ресурси, здатні до самовідновлення 
або відтворення за допомогою людини. За умов раціонально організованої 
експлуатації вони можуть навіть зростати, проте за надмірної їх експлуа-
тації темпи витрачання перевищують темпи відтворення, а тому ресурси 
виснажуються аж до повного зникнення;

вичерпні невідновлювані – ресурси мінеральної сировини, поклади якої 
утворювалися в земній корі протягом багатьох мільйонів років, а добува-
ються і витрачаються впродовж сотень років;

невичерпні – ресурси (енергія сонця, води, повітря), які за раціонально-
го їх використання здатні задовольнити будь5який обсяг потреб. 

Слід зазначити, що поняття «невичерпні» є досить умовним, оскільки 
на обмеженій планеті, якою є Земля, не може бути нічого безкінечного. 
До того ж за відомих обставин будь5які ресурси можуть втратити природ-
ні властивості і через це стати обмеженими. Прикладом є, зокрема, водні 
ресурси, запаси яких через забруднення є недостатніми для задоволення 
потреб людства.

Поширеною є також класифікація за походженням і призначенням. 

Мал. 25. Класифікація природних ресурсів
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Практичне завдання

За атласом визначте карти, які відображають поширення вичерпних невід-
новлюваних, вичерпних відновлюваних, невичерпних природних ресурсів .

Видобуток і використання тих чи тих природних ресурсів можуть бути 
ускладнені природними умовами. Природні умови – це природні об’єкти 
і явища, які самі безпосередньо не використовуються, але опосередкова-
но впливають на життєдіяльність людини. Особливо яскраво виражений 
такий вплив природних умов під час різноманітних катастрофічних явищ, 
як5от: землетруси, цунамі, повені, заметілі, заморозки тощо. Не менше 
впливають на господарство та діяльність людини зміна дня і ночі, пір року.

Однак межа між поняттями «природні ресурси» і «природні умови» 
часто досить умовна. Так, наприклад, в умовах близького залягання під-
земних вод може ускладнюватися ведення сільського господарства і 
будівництво. Але власне підземні запаси прісної води є, безсумнівно, 
ресурсом. Тропічні циклони на морських узбережжях завдають великих 
збитків господарству, а тим часом вітер, який примушує вітрову електро-
станцію виробляти енергію, – ресурс. Так само деревина лісів є ресурсом, 
а лісонасадження – сприятливими умовами для рекреації і т. д.

Ресурсозабезпеченість і природокористування. Наша планета має 
сприятливі умови для розвитку господарства. Але, як вам уже відомо з 
попередніх курсів географії, запаси різних видів природних ресурсів 
не однакові і поширені нерівномірно. Тому забезпеченість ними окремих 
регіонів світу дуже різна. Утім цей показник залежить не лише від наяв-
ності ресурсів, а й від обсягів їх використання. 

Отже, ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами при-
родних ресурсів і обсягом їх використання. Вона обчислюється або кіль-
кістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами з розра-
хунку на душу населення.

Ресурсозабезпеченість безпосередньо пов’язана також з особливостями 
природокористування – цілеспрямованою діяльністю з експлуатації 
природно5ресурсного потенціалу задля задоволення потреб людства. 
Століттями люди нарощували обсяги і темпи споживання природних 
ресурсів, особливо не замислюючись над наслідками. Лише за першу 
половину XX ст. кількість видобутих мінеральних ресурсів перевищила 
ту, яку спожило людство за весь попередній час існування. Тим часом, 
потреба в мінеральній сировині неухильно зростає. Так само не зменшу-
ються потреби зростаючого населення світу і щодо інших природних 
ресурсів. А це закономірно спричинює подальше наростання інтенсивнос-
ті природокористування. Як наслідок, нині виникла реальна небезпека 
виснаження багатьох «дарів» природи. 

 Реалії сьогодення

Нерац іона льне в икорис тання д ерев ини. Близько половини її 
світових заготівель дотепер використовують у вигляді палива. Більша 
частина  цього обсягу припадає на слаборозвинуті країни Азії, Африки і 
Південної Америки, де щороку спалюють близько 1,5 млрд м3 деревини. 
Лісові масиви напівпосушливих рідколісь, особливо в Африці, нестрим-
но деградують, що у свою чергу є одним із чинників посух, які почастіша-
ли тут. 
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Вихід із цієї проблеми природокористування вбачають у раціонально-
му (розумному) природокористуванні. Суть його полягає в тому, що, 
інтенсивно експлуатуючи природу, використовуючи її ресурси, людина 
водночас здійснює низку заходів з її збереження для сьогоднішнього і 
майбутнього поколінь. Це завдання надзвичайно складне, особливо в 
справі освоєння ре  сур сів, які майже не поновлюються, – корисних копа-
лин, лісів, ґрунтів тощо. 

Досягнення на шляху до раціонального природокористування пов’язані 
насамперед з новими технологіями. Наприклад, широко застосовують 
так зване оборотне водопостачання в промисловості, коли стоки підпри-
ємств очищаються і повертаються у виробничий цикл. Побудовано також 
перші заводи із замкнутим виробничим циклом, в якому відходи одного 
підприємства є сировиною для іншого. Це відкриває широкі можливості 
для комбінування, наприклад у металургії і хімічній промисловості. 
Перспективними є спроби використання нетрадиційних джерел енергії – 
геотермальної, сонячної, вітрової, припливів тощо.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох 

окремих країн і регіонів світу (за вибором)

За Додатками 6–8 порівняйте забезпеченість паливними ресурсами двох 
окремих країн і регіонів світу (за вибором).

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Географічне середовище – частина освоєної людиною і задіяної нею у вироб-
ництво географічної оболонки.
Природні ресурси – природні об’єкти і явища, які за певного рівня розвитку 
продуктивних сил використовують або можуть використовувати для потреб 
людини.
Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами природних ресур-
сів і обсягом їх використання.
Основною умовою збереження природи Землі є раціональне природокористу-
вання.

Ключові терміни і  поняття 

 навколишнє природне середовище  антропосфера  географічне 
середовище природні ресурси: вичерпні невідновлювані, вичерпні від-
новлювані, невичерпні природні умови природокористування  
раціональне природокористування ресурсозабезпеченість 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Як обчислюють ресурсозабезпеченість?

II Наведіть приклади природних ресурсів, що виділяються за походженням 
і призначенням.

III Поясніть зв’язок між навколишнім природним середовищем, антропосфе-
рою і географічним середовищем.

IV Спрогнозуйте ресурсозабезпеченість людства в найближчі десятиліття.
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§12. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

 Географічна розминка

Поясніть, що розуміють під поняттям «мінеральні ресурси». 
Пригадайте, чим відрізняються рудні й нерудні корисні копалини.

Паливні ресурси. Саме паливні ресурси нині забезпечують понад 90 % 
сумарного споживання енергії у світі. При цьому світова енергетика про-
довжує базуватися на трьох основних «копалинах» – нафті, газі й вугіллі.

Загальногеологічні запаси енергетичних ресурсів за різними даними 
оцінюють у 10–14 трлн т. Однак запаси вираховують не лише в тоннах або 
кубометрах. Часто вони визначаються за кількістю років, упродовж яких 
цього ресурсу вистачить для виробництва енергії на сучасному кількісно-
му рівні. Зважаючи на це, вугілля вистачить приблизно на 400 років, 
нафти і природного газу – на 40–50, а урану за сучасних реакторів – на 
35 років. Отже, запаси вугілля в кілька разів перевищують сукупні 
ресурси нафти й газу. У зв’язку з цим у середині поточного століття тверде 
паливо знову вийде на перше місце в структурі споживання енергоресур-
сів, як це було в першій половині XX ст. Крім того, зростатиме викорис-
тання альтернативних джерел енергії.

Завдяки сприятливим природним умовам найбільші товщі вугілля 
накопичилися в Північній півкулі (мал. 26). Приблизно 43 % вугілля 
сконцентровано на території пострадянських держав, 29 % – у Північній 
Америці, 14,5 % – у Китаї, Індії та інших країнах Азії і 5,5 % – у Європі. 
На решту світу припадає лише 8 %.

Найбільшими вугільними басейнами є Аппалацький (США), Рурський 
(Німеччина), Сілезький (Польща), Кузнецький, Кансько5Ачинський, 
Тунгуський (Росія), Фушунський (Китай). У Південній півкулі значні 
поклади вугілля є лише в Південній Африці й Австралії. За попередніми 
даними геологічної розвідки, основні запаси вугілля цієї півкулі лежать 
під льодовиковим щитом Антарктиди.

     Подібно до вугілля, нафта й газ кон-
центруються також вельми локально 
в надрах Землі і здебільшого в Пів-
нічній півкулі (мал. 27, 28). Основні 
поклади нафтогазової сировини, на 
відміну від вугілля, зосереджені в 
країнах, що розвиваються, особливо 
в районі Перської затоки і Кариб сько-
го моря. На Близькому і Середньому 
Сході найбагатшими на ці види 
паливних ресурсів є Саудівська Ара-
вія, Ірак, Кувейт, Іран і ОАЕ. У Ла тин-
ській Америці головні запаси міс-
тяться в надрах Венесуели і Мексики. 
Значні запаси нафти є також у Росії, 
США, Китаї, Лівії і Норвегії.

Мал. 26. Світові ресурси вугілля за 
регіонами, 2008 р.

млн т
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Практичне завдання

За Додатками 7–9 з’ясуйте, які регіони і які країни є лідерами щодо запа-
сів нафти, природного газу і вугілля.

Прогноз

У майбутньому можуть бути відкриті нові великі родовища газу. Але 
навіть за найоптимістичніших прогнозів за сучасних темпів видобутку 
запаси нафти й газу будуть використані ще в XXI ст.

Загалом розміщення паливних корисних копалин збігається з геогра-
фією їх видобутку, хоча окремі країни (як5от, США) прагнуть «законсер-
вувати» («притримувати») свої ресурси. Натомість вони використовують 
перспективні родовища за кордоном. Інша ситуація в деяких слаборозви-
нутих країнах, які поки не в змозі повномасштабно освоювати свій 
природно5ресурсний потенціал.

Рудні корисні копалини. За масштабами видобутку і переробки перше 
місце належить чорним металам (залізо, марганець). Проте в нових науко-
ємних виробництвах дедалі більшого значення набувають кольорові метали.

Розвіданих запасів залізних руд достатньо для розвитку чорної мета-
лургії щонайменше на 100–150 років. Основна частина ресурсів заліза 
міститься в осадових відкладах щитів. Найбільшими є родовища в райо-
ні Курської магнітної аномалії (Росія), Кривого Рогу (Україна), Лейк5 
Сьюпіріору і Лабрадорського прогину (США, Канада), Мінас5Жерайсу 
(Бразилія), Хамерслі (Австралія).

Марганець, який є дуже важливим компонентом підвищення якості 
сталі, також трапляється досить часто. Але його родовищ, придатних 
для промислової розробки, не так уже й багато і зосереджені вони у 
кількох країнах світу, насамперед в Україні, ПАР, Грузії, Австралії, 
Китаї, Індії і Габоні.

Алюміній, що застосовується і як конструкційний метал, і в електро-
техніці, видобувають переважно з бокситів. Адже тут його вміст досягає 
40–45 %, у той час як в інших рудах він не перевищує 20 %. Особливістю 
поширення бокситів є те, що вони приурочені до вологих тропіків, де 

Мал. 27. Світові ресурси нафти за 
регіонами, 2008 р.

Мал. 28. Світові ресурси газу за 
регіонами, 2008 р.

млрд т трлн м3
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існують найкращі умови для їх утворення. Найбільші родовища розта-
шовані в Австралії (півострів Арнемленд), Гвінеї, Бразилії, Ямайці, 
Суринамі. 

Титан почали застосовувати пізніше, ніж алюміній, але нині він 
практично незамінний в авіаційній промисловості. Видобувають його 
або з ільменітів, найбільші поклади яких має Канада, США, Норвегія і 
ПАР, або з рутилу, що концентрується в розсипних родовищах уздовж 
морських узбереж.

З важких металів найбільше використовується мідь. Майже половина 
запасів міді приурочена до низки родовищ, що утворюють своєрідний 
пояс, який тягнеться вздовж Тихоокеанського узбережжя обох Америк 
(Канада, США, Мексика, Перу, Чилі). Значними ресурсами міді володі-
ють також Конго і Замбія (мідний пояс Африки), Австралія, Казахстан, 
Росія, Польща. 

Поліметалічні руди, в яких головними цінними компонентами є сви-
нець і цинк сконцентровані в Австралії і Південній Америці, проте у 
невеликих кількостях є в багатьох країнах світу. Унікальними є запаси 
нікелю на острові Нова Каледонія, крім того, поклади нікелевих руд є в 
Канаді, Росії, Австралії, на Кубі і Філіппінах.

Такі метали, як олово і вольфрам, зазвичай є супутниками і приуро-
чені до двох поясів. Один з них – Тихоокеанський, що простягається з 
півночі Якутії до острова Ява, інший – Андський (Болівія і Перу). За 
запасами і видобутком золота й платини серед інших країн виділяється 
ПАР. Значні ресурси цих металів є також у Росії, США, Канаді і 
Австралії.

Нерудні корисні копалини. Саме вони є, зокрема, основою для вироб-
ництва мінеральних добрив. Серед найвідоміших таких копалин – калій-
ні солі (сільвін і карналіт), значні родовища яких є в США і Канаді, 
Німеччині, Росії, Білорусі. Не менш потрібні фосфати, як5от: апатити і 
фосфорити. Апатити магматичного походження приурочені до Кольсь-
кого півострова (Росія) і півострова Лабрадор (Канада). Величезні запаси 
фосфоритів осадового походження сконцентровані в Західній Африці 
(Марокко), на Аравійському півострові в США (Флорида). Потужні родо-
вища фосфоритів органічного походження є на острові Науру, які стали 
основою добробуту цієї невеликої країни.

Азот отримують з повітря, а запаси галіту (кухонної солі) на Землі 
практично невичерпні. Сіль видобувається більше ніж у ста країнах 
світу, але більше половини її використовується в промислово розвинутих 
країнах, де вона є основою для виробництва соди і хлору.

Сірка трапляється у вигляді чистого мінералу, сполук із залізом і 
кальцієм, сірчистого газу та домішок у багатьох видах палива. Розвідані 
родовища самородної сірки широко розробляються в США, Мексиці, 
Польщі, Україні та Іраку. Із залізного колчедану сірку видобувають у 
багатьох промислово розвинутих країнах, але дедалі більше значення 
має отримання сірки та її сполук (у першу чергу сірчаної кислоти) під час 
очистки вугілля і нафти.

Найбільші обсяги видобутку корисних копалин припадають на буді-
вельні матеріали. Ресурси різноманітного будівельного каміння, вапня-
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ків, гіпсу, глини і піску настільки 
великі і поширені, що головним питан-
ням під час оцінки родовищ є не їхня 
потужність і навіть не якість, а від-
стань до споживача й вартість транс-
портування.

Особливий інтерес викликають 
алмази, які завдяки їхній твердості 
широко використовують у промисло-
вості, а завдяки надзвичайній здат-
ності заломлювати і розсіювати світло 
– як найдорожчі ювелірні прикраси. 
Найбільші алмазоносні провінції роз-
ташовані на півдні Африки – у ПАР 
(мал. 29), Конго, Ботсвані, Намібії, а 
також у Якутії, на території Росії. 

Проблема

Десятиліттями, а подекуди й століттями здійснюється видобування міне-
ральних ресурсів у Рурі і Саарі, Лотарингії і Сілезії, Донбасі і Кузбасі, на 
Уралі, в китайських провінціях Шансі і Фушунь, в ПАР тощо. Наслід-
ком стали величезні покинуті рукотворні «гори» і «западини», які спо-
творюють земну поверхню. Чи можна, на вашу думку, якось використати 
такі результати людської діяльності? Надайте свої пропозиції.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Мінеральні ресурси включають у себе паливні, рудні і нерудні корисні копа-
лини.
Серед паливних ресурсів найбільшими є запаси вугілля, що разом з нафтою 
та газом зосереджені здебільшого в Північній півкулі.
Серед рудних копалин за масштабами видобутку і переробки перше місце 
належить рудам чорних металів, що зосереджені переважно в осадових від-
кладах щитів.
Серед нерудних корисних копалин найбільші обсяги видобутку припадають 
на будівельні матеріали. 

Ключові терміни і  поняття 

мінеральні ресурси  паливні ресурси  рудні корисні копалини 
нерудні корисні копалини 

САМОПЕРЕВІРКА

I Наведіть приклади мінеральних ресурсів.

II Назвіть регіони або країни світу, що найбільше забезпечені різними міне-
ральними ресурсами: паливними, рудними, нерудними.

III Поясніть закономірності територіального поширення різних мінеральних 
ресурсів.

IV Обґрунтуйте, яким чином може впливати забезпеченість мінеральними 
ресурсами на розвиток господарства окремої країни?

Мал. 29. Діамантова копальня в 
Південній Африці
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§13. ЗЕМЕЛЬНІ, ЛІСОВІ, ВОДНІ РЕСУРСИ

Географічна розминка

Пригадайте, які розрізняють види природних ресурсів.

Земельні ресурси. Земельні ресурси можна розглядати у двох аспектах: 
по5перше, як територію для розміщення продуктивних сил; по5друге, як 
ресурс, що завдяки своїм унікальним властивостям забезпечує вирощу-
вання сільськогосподарських і лісових культур.

Весь земельний фонд світу (без Антарктиди) становить 134 млн га. 
З огляду на сучасну чисельність населення планети, здається, що землі 
достатньо для кожного. Проте значні території земель практично непри-
датні для проживання і господарювання, наприклад землі, охоплені льо-
довиками, кам’янистими породами, арктичними і тропічними пустеля-
ми. Тому під ріллю і багаторічні насадження нині використовують лише 
11 % земель (мал. 30). Найбільші масиви оброблюваних земель розташо-
вані в помірному і субтропічному поясах, де родючі ґрунти поєднуються 
зі сприятливими кліматичними умовами. 

Практичне завдання

Зважаючи на земельний фонд світу і чисельність населення Землі, визнач-
те середню землезабезпеченість на душу населення планети.

Рівень землезабезпеченості населення на різних материках і в країнах 
світу неоднаковий. Найбільшою вона є в Австралії (2 га оброблюваних 
земель на людину), у Північній (0,7 га) та Південній Америці (0,5 га). 
Найгірше забезпечене землею населення в Європі (0,3 га) та Азії (0,15 га). 
Дуже гостро стоїть проблема землезабезпечення в Японії та 
Єгипті (0,04 га), Індонезії і Китаї (0,07–0,08 га). Проте «земельний голод» 
найближчими роками людству не загрожує. Адже, з одного боку, постійно 
зростає інтенсивність землеробства, а з іншого – в багатьох регіонах світу є 
великі резерви для освоєння нових земель (Додаток 10).

На жаль, дуже великі площі родючих 
земель щорічно вилучаються з сільськогос-
подарського використання під забудову, 
через процеси ерозії, спустелення і засолен-
ня ґрунтів. Особливо багато земель втрача-
ється через спустелення в тропічних районах 
Африки, Азії та інших материків, переваж-
но в країнах, що розвиваються. Причинами 
спустелення є нераціональний обробіток 
ґрунту, перевипас худоби в посушливих 
районах. Для багатьох країн із сухим кліма-
том, де землеробство ведеться на поливних 
землях, гострою проблемою стало засолення 
ґрунтів. Унаслідок нераціонального поливу 
підземні води, піднімаючись до поверхні, 

Мал. 30. Земельні ресурси 
світу
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насичують орний шар ґрунту солями, що робить такі землі непридатни-
ми для вирощування сільськогосподарських культур. Засолення найха-
рактерніше для країн Азії, де поливне землеробство ведеться здавна і на 
великих площах (Пакистан, Індія, Іран, Узбекистан, Туркменія, Ірак).

Прогноз

Уже в найближчі 25–30 років площа оброблюваних земель у світі може 
розширитись у півтора раза. Майже половина цих земель припадає на 
Латинську Америку, причому вони розташовані переважно в зоні «гаран-
тованого землеробства», а освоєння нових земель в Азії, Африці, Австралії 
має проводитися переважно в районах «ризикованого землеробства».

Лісові ресурси. Саме вони посідають серед рослин перше місце за обся-
гами використання. Адже продуктивність лісів є значно вищою, ніж 
інших рослинних угрупувань, а деревина, хвоя і сік дерев є основою для 
виробництва сотень і тисяч найменувань продукції. Ліси на земній кулі 
зосереджені в двох поясах (мал. 31). Один з них – північний, представле-
ний хвойними і мішаними лісами Євразії та Північної Америки. Інший, 
південний, охоплює ліси екваторіального та тропічного поясів.

Найвищу продуктивність мають вологі екваторіальні ліси, але їхня 
розробка ускладнюється тим, що дерева одного виду трапляються тут 
дуже рідко, та жарким і вологим кліматом. Найбільші запаси деревини у 
цьому поясі мають Бразилія, Індонезія, Венесуела, Конго.

Ліси помірного поясу, особливо тайга, мають однорідний видовий 
склад, а переважання в них цінних хвойних порід робить їхню експлуа-
тацію дуже вигідною. Деревина хвойних порід вважається найкращою 
сировиною для целюлозно5паперової та лісохімічної промисловості. 
Найбільші запаси деревини помірного поясу сконцентровані в Росії, 
США, Канаді, Скандинавських країнах і на півночі Китаю. У більшості 
країн Європи і Північної Америки, завдяки величезній праці лісівників, 
розширюються як площі заліснених територій, так і запаси деревини.

У країнах, що розвиваються, лісові ресурси використовують нераціо-
нально. Більше половини деревини тут спалюють для побутових потреб і 
підвищення родючості ґрунту. Швидко скорочується площа вологих 
екваторіальних лісів, збіднюється їхній видовий склад.

Мал. 31. Північний і південний лісові пояси 

Ліси



64

11

Р
О

З
Д

ІЛ
ТЕМА 3 ТЕМА 3 Взаємодія суспільства і природи...

Водні ресурси є одними з найнеобхідніших. Для біологічних потреб і 
для більшості технологічних процесів потрібна переважно прісна вода, 
якої на Землі зовсім небагато (табл. 1). 

Таблиця 1.  Світові запаси води

Об’єкт 

Площа 

поширення, 

млн км2

Частка у світових запасах, %

від загальних 

запасів

від запасів 

прісних вод

Світовий океан 361,3 96,5 –

Підземні води 

 в т. ч. прісні

134,8

– 0,76 30,1

Льодовики 16,2 1,76 69,6

Води озер 

 прісних
 солоних 

1,24

0,82

0,01

0,01

0,26

Води річок (в руслах) 148,2 0,0002 0,006

Загальні запаси води – 100 –

Загальні запаси прісної води 2,53 100

 Реалії сьогодення

Во д а ва ж ко дос т у пна. Якщо говорити про прісну воду, то саме так. 
Адже з 1,4 млрд км3 вод земної кулі 96,5 % припадає на води Світового 
океану, ще близько 1 % – на солоні підземні води. Щодо прісних вод, то 
майже 70 % їх сконцентровано в льодовиках Антарктиди, Гренландії та 
інших приполярних і гірських областей. 

Для сільськогосподарського, комунального та промислового водопоста-
чання використовують переважно річкові і ґрунтові води. Ресурси їх ста-
новлять близько 60 тис. км3 у рік або приблизно 10 тис. м3 на людину. За 
максимальних сучасних потреб близько 2 тис. м3 води на людину в рік 
цих ресурсів має бути цілком достатньо. Однак води розподіляються 
дуже нерівномірно, а велика частка річкових вод дуже забруднена.

Проблема

У багатьох країнах, що розвиваються, через відсутність коштів для попе-
редньої очистки населення споживає недоброякісну воду з річок чи озер, 
що є причиною багатьох захворювань. Поміркуйте, чи можна допомогти 
таким країнам. Якщо так, то як саме?

Унікальні водні ресурси окремих країн дають їм змогу вже зараз кон-
центрувати на своїй території водомісткі виробництва, а ряду країн 
Північної Європи і Канади навіть експортувати чисту питну воду. 
Найкраще забезпечена водними ресурсами Латинська Америка, відносно 
непогано – Північна Америка і Європа (мал. 32). В Азії і Африці за високої 
середньої водозабезпеченості є дуже багато територій з посушливим клі-
матом, на яких проживає понад 800 млн осіб. Наявні тут водні ресурси 
вже тепер не забезпечують мінімальних потреб населення у прісній воді. 
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Тільки Австралія, яка є найсухішим материком, за рахунок значного 
стоку річок на східному узбережжі і невеликої кількості жителів має 
найвищі показники водозабезпечення на душу населення.

Людство намагається вирішити проблему нестачі води. Уже нині опрісню-
ють морську воду в країнах Перської затоки, проте це доступно лише для 
дуже багатих держав з надлишком енергетичних ресурсів. Розробляються 
навіть проекти транспортування айсбергів від берега Антарктиди і 
Гренландії. Однак головним напрямком вирішення проблеми водного 
дефіциту є максимальна економія води. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Рівень забезпеченості населення світу земельними ресурсами неоднаковий, 
найвищий він в Австралії, найнижчий – у Європі та Азії. 
Лісові ресурси на земній кулі зосереджені в північному помірному поясі і в 
екваторіальному, тропічному поясах.
Водні ресурси розподіляються дуже нерівномірно, а велика частка річкових 
вод дуже забруднена.

Ключові терміни і  поняття 

 земельні ресурси лісові ресурси  водні ресурси 

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть особливості територіального поширення земельних, лісових і 
водних ресурсів.

II За картами атласу і матеріалами підручника визначте регіон світу, най-
краще забезпечений: а) земельними ресурсами; б) лісовими ресурсами; 
в) водними ресурсами.

III Поясніть, як може збільшуватися площа земельних ресурсів, якщо Земля 
обмежена певними розмірами.

IV Запропонуйте вирішення найбільших проблем людства, що пов’язані з 
нестачею ресурсів.

Мал. 32. Ресурси прісної води (за даними ООН)

% від світових ресурсів 

прісної води
Стік на одну людину 

за рік, м3
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§14. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ, 
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Географічна розминка

Пригадайте з попередніх курсів географії і біології, що називають планк-
тоном, нектоном і бентосом.
Назвіть причини руху води в океані.

Ресурси Світового океану. Суходіл охоплює менше третини поверхні 
земної кулі, тому людство дедалі більше звертає свої погляди до просторів 
Світового океану. І як показали дослідження другої половини XX ст., тут 
містяться такі багатства, які часто перевищують ресурси суходолу.

Головним багатством океану є величезні запаси води (близько чверті 
кубічного кілометра на кожного жителя Землі). Ці ресурси є практично 
невичерпними, і коли людство оволодіє економічно вигідною технологією 
опріснення солоної морської води, можна буде повністю вирішити пробле-
ми водозабезпечення.

Здавна використовуються біологічні ресурси морів та океанів. Загалом 
в океані мешкає 180 тис. видів тварин і понад 20 тис. рослин. Проте серед 
трьох груп океанічних організмів – планктону, нектону і бентосу – зде-
більшого експлуатуються лише запаси нектону (риби і ссавці) (мал. 33). 
Тим часом їхня біомаса становить лише 1 % від 35 млрд т біомаси усіх 
морських організмів. Отже, якщо людство зможе використовувати всі 
групи живих організмів, то вилов морепродуктів зросте в кілька разів. На 
сьогодні людство приблизно на 25 % задовольняє свої потреби в харчових 
білках саме за рахунок ресурсів Світового океану. 

Концентрація найбільшої кількості морських організмів на континен-
тальному шельфі, особливо на мілководдях, дає змогу вирощувати багато 
видів риб, молюсків, водоростей. Уже тепер розведення деяких видів мор-
ських організмів на штучно створених плантаціях і фермах (марикульту-
ра), яке досить інтенсивно розвинуте тільки в країнах Східної і 
Південно5Східної Азії, дає до 20 % всієї продукції моря.

Проблема

Нерівномірність поширення в океані промислових запасів риби (мал. 33), 
зростання світового рибопромислового флоту спричинили різке заго-
стрення боротьби за використання океанічних біоресурсів. Так, у другій 
половині ХХ ст. мали місце «тріскові», «оселедцеві», «анчоусні», «тунце-
ві» та інші «рибні війни». Чи можливо, на вашу думку, уникнути подіб-
них конфліктів і якщо так, то які заходи слід вжити?

Практично невичерпними є мінеральні ресурси Світового океану. 
Однак слід зважати на те, що поки їх експлуатація нерідко є або технічно 
неможливою, або економічно неефективною. Ресурси містяться у водах 
Світового океану, залягають просто на дні або пов’язані з його надрами. 
Так, у морській воді розчинені практично всі хімічні елементи. Разом 
вони утворюють у кожному кубічному кілометрі води 35 млн т різних 
солей. Проте економічно виправдана технологія видобутку відпрацьова-
на лише на чотирьох. Йдеться про видобуток натрію і хлору (містить 
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кухонна сіль), а також магнію і брому. Утім науково5технічний прогрес 
дає змогу стверджувати, що найближчими десятиліттями видобуток з 
морської води таких елементів як калій, кальцій, стронцій, йод, фтор, 
сірка, бор, фосфор стане цілком економічно виправданим. 

З усіх видів мінеральної сировини, що розробляється у Світовому океа-
ні, реальне значення для економіки має нафта й газ. Адже на морському 
дні зосереджено не менш як 65 % потенційних запасів нафти. У наш час 
з морського дна одержують понад 25 % загального видобутку нафти й 
газу у світі (мал. 34).

Головна частина нафтогазових покладів приурочена до континенталь-
ного шельфу, де в осадових породах виявлено більш як 600 нафтогазонос-
них басейнів. Це прибережні акваторії Латинської Америки, країн 
Близького і Середнього Сходу, Африки, Північної, Південної і 
Південно5Східної Азії. Значною нафтогазоносністю вирізняються шель-
фові акваторії таких розвинених країн, як Велика Британія, Норвегія, 
США і Канада. 

Практичне завдання

За картою атласу «Ресурси Світового океану» визначте, в акваторії яких 
саме морів і заток утворилися найбільші нафтогазоносні басейни світу.

Достатньо вивчені та оцінені залізо�марганцеві конкреції, які встелю-
ють величезні улоговини всіх океанів, особливо Тихого. Конкреції є 
комплексною сировиною для чорної і кольорової металургії, оскільки, 
крім заліза й марганцю, містять сполуки близько 20 кольорових металів. 
Уже розроблено технічні обґрунтування їх видобутку. Але вартість видо-
бування конкрецій поки вища, ніж експлуатація мінеральних ресурсів 
на суходолі. Крім того, повністю не вивчені екологічні наслідки велико-
масштабного підняття конкрецій з дна океану, а також юридичні аспекти 
прав власності на ту чи іншу ділянку океанічного дна.

Мал. 33. Рибопродуктивність Світового океану (кг/км2)
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Енергетичні ресурси океану також вели-
чезні і мають різне походження. Це – енергія 
припливів, хвиль, морських течій, перепа-
дів температури тощо. 

Як ви вже знаєте, сила тяжіння Землі, 
Місяця і Сонця спричинює виникнення 
припливно5відпливних явищ. У відкритому 
океані висота припливних хвиль становить 
менш як 1 м, але в довгих і вузьких затоках, 
особливо східних узбереж материків, вони 
можуть перевищувати 10 м. Саме в таких 
затоках можливе будівництво припливних 
електростанцій (ПЕС) із сукупним виробни-
цтвом енергії більш як 1 трлн кВт · год. 
Щоправда, через недосконалість технологій і 
деякі негативні екологічні наслідки сучас-
них ПЕС їх широке промислове будівництво 
можливе лише в майбутньому.

Проте вже кілька десятиліть експлуату-
ється ПЕС на р. Ранс (мал. 35) на францу-
зькому узбережжі вздовж Ла5Маншу. 
Перетворення енергії морських припливів на 
електричну почали також здійснювати на 
узбережжі Білого моря в Росії, в затоці Фанді 
в Канаді, у затоці Пассамакуодді в США, на 
узбережжі Кімберлі в Австралії, неподалік 
Шанхаю в Китаї, у Великій Британії, 
Аргентині та багатьох інших країнах.

Ви маєте пам’ятати, що вітри спричиняють 
постійне хвилювання поверхні води і виник-
нення великих потоків океанічних течій. 
Сукупна енергія течій дуже велика, хоч і силь-
но розсіяна на просторах Світового океану. 

Та вже тепер невеликі електростанції, що використовують енергію хвиль, 
забезпечують роботу маяків і метеостанцій на дрібних островах Японії.

Для виробництва електроенергії можна використати також і різницю 
температур поверхневих і глибинних вод. У багатьох тропічних районах 
придонні води на 15–20 градусів холодніші, ніж поверхневі, що дає змогу 
будувати тут електростанції потужністю близько 1 млн кВт.

Прогноз

Води Світового океану містять величезну кількість важкого водню (дей-
терію), який необхідний для здійснення реакцій термоядерного синтезу. 
Запаси дейтерію та його енергетична ефективність настільки грандіозні, 
що їх навіть не можна порівнювати з іншими видами енергетичних 
ресурсів на Землі. Вони на довгий час зможуть забезпечити зростаючі 
потреби людства в енергії. 

Простори Світового океану вже багато тисяч років використовуються 
для морського транспорту, в останні десятиріччя почалося і їх рекреаційне 

Мал. 34. Нафтові платфор-
ми в Мексиканській затоці 

Мал. 35. Припливна елек-
тростанція в гирлі річки 

Ранс у Франції
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освоєння, тому значення океанів і морів у житті людського суспільства 
постійно зростатиме. 

Рекреаційні ресурси – це сукупність об’єктів або явищ природного і 
антропогенного походження, які сприяють відпочинку, оздоровленню і 
лікуванню людини. 

Серед різноманітних природних благ, які використовують для різних 
видів рекреації (оздоровчої, відпочинкової, пізнавальної чи розважальної 
тощо) можуть бути мінеральні джерела, сприятливі кліматичні умови, 
узбережжя озер і морів, мальовничі ландшафти, заповідники і націо-
нальні парки, порожисті річки, круті шпилясті вершини та багато іншо-
го. Визначні пам’ятки історії, архітектури, релігії, культури і мистецтва 
також різко підвищують сукупний рекреаційний потенціал території. 
Однак використання рекреаційних ресурсів залежить ще й від належної 
інфраструктури – транспортного освоєння території, закладів розміщен-
ня (готелів, мотелів та ін.), громадського харчування тощо.

Оптимальне поєднання природних та історико5культурних рекреацій-
них ресурсів спостерігається в Європі, що дає змогу приваблювати сюди 
туристів з усього світу. В Іспанії, Італії, Франції, Німеччині, Великій 
Британії, Греції, Чехії, Австрії, Швейцарії є не лише відповідна інфра-
структура, а й дуже давні традиції прийому відпочиваючих і туристів. 
Спортивний, особливо гірськолижний туризм, активно розвивається в 
Скандинавських країнах, у високогір’ї Альп і т. д.

Значними рекреаційними ресурсами володіє Азія. Тут і десятки 
тисяч кілометрів узбереж теплих морів, і найвищі у світі гори, і тисячі 
унікальних історичних та архітектурних об’єктів, і дуже самобутня 
культура багатьох народів. Але потік туристів у країни Азії нерідко 
стримується різними політичними і соціальними чинниками. У бага-
тьох країнах панують тоталітарні режими, тривають військово5політичні 
конфлікти. 

В Африці використання рекреаційних ресурсів стримується надзви-
чайно низьким рівнем розвитку більшості країн цього континенту, а 
також тропічними хворобами. У цьому регіоні виділяються ПАР та  кра-
їни Північної Африки, особливо Єгипет, що мають рекреаційні ресурси, 
схожі з європейським Середземномор’ям. 

Україна і світ

Рек реац ійний потенц іа л Ук раї ни. Вітчизняні вчені здійснили 
порівняльну медико�кліматичну характеристику основних приморських 
курортних місцевостей Європи та прилеглих до неї регіонів Азії і Африки. 
За одержаними результатами групу курортів�лідерів представляють 
Мадейра, Канарські острови, узбережжя Португалії. Звертає на себе 
увагу те, що південний берег Криму посів почесне третє місце разом з 
південним узбережжям Франції, північними узбережжями Італії і Хорватії. 
Інша частина узбережжя України за рекреаційною придатністю поділила 
п’яте місце з морськими берегами Румунії і Болгарії.

В Америці найбільше приваблюють відпочивальників острівні 
країни Карибського моря, Мексика, окремі райони США та Канади. 
Рекреаційними районами світового значення стали Флорида та 
Каліфорнія. 



70

11

Р
О

З
Д

ІЛ
ТЕМА 3 ТЕМА 3 Взаємодія суспільства і природи...

Відносне здешевлення і підвищення швидкості транспортних переве-
зень також може сприяти інтенсивнішому використанню рекреаційних 
ресурсів багатьох віддалених регіонів. Серед таких особливо цікавими є 
Австралія та Океанія, які мають ендемічний рослинний і тваринний 
світ.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Світовий океан надзвичайно багатий на різноманітні природні ресурси.
Нині використовуються біологічні, мінеральні, енергетичні та рекреаційні 
ресурси Світового океану.
Видобуток багатьох з природних ресурсів поки є технічно неможливим або 
економічно не вигідним.

Ключові терміни і  поняття 

 біологічні ресурси марикультура мінеральні ресурси  енер-
гетичні ресурси рекреаційні ресурси

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть природні ресурси, на які багатий Світовий океан.

II Порівняйте природні ресурси розвинутих країн і країн, що розвиваються.

III Поясніть, у чому сьогодні полягають проблеми видобутку природних 
ресурсів океану.

IV Доведіть необхідність і можливість використання природних ресурсів 
океану Україною.

Т В О Р Ч І  З А В Д А Н Н Я  Д О  Т Е М И  « В З А Є М О Д І Я  С У С П І Л Ь  -

С Т В А  І  П Р И Р О Д И .  С В І Т О В І  П Р И Р О Д Н І  Р Е С У Р С И »

1. Підготуйте доповідь про можливість переходу людства в найближчі десяти-
ліття до раціонального природокористування.

2. Складіть доповідну записку на тему «Місце України щодо світових запасів 
мінеральних ресурсів та перспективи нарощування мінерально#ресурс ного 
потенціалу».

3. Запропонуйте власні способи вирішення водної проблеми загалом у світі і 
зокрема в Україні. 

4. За додатковими джерелами складіть перелік основних рекреаційно#турис-
тичних районів світу. Поясніть причини їхньої популярності. 
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Світове господарство… Воно, наче мозаїчна картина, ви кла-
дена багатьма десятками господарств окремих регіонів і країн. 
Кожне з  них має свій «колір», тобто свої особливості. І кожний 
такий «колір», визначений певними умовами та наявністю 
ресурсів, є важливим. Вилучення будь5якого з них збіднює 
за гальну картину світового господарства. Але разом з тим жодне 
господарство окремої території або держави є неповноцінним, а 
подекуди й просто неможливим. 
Причин виникнення цього феномену – господарства, хазяїном 
якого є все Людство, – щонайменше дві. Одна з них – неоднорід-
ність розподілу по планеті необхідних природних ресурсів і 
умов господа рювання. Інша випливає з першої і визначається 
як міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація 
окремих країн і територій на виробництві та експорті певних 
товарів і послуг.

СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Географічна розминка

Пригадайте, які товари на світовий ринок постачає Україна.

Світове господарство та міжнародний поділ праці. З курсу географії 
9-го класу вам відомо, що існує географічний поділ праці. Йдеться про 
спеціалізацію окремих територій на виробництві товарів і послуг та 
обмін ними. Причиною такої спеціалізації є нерівномірний розподіл 
природних ресурсів по території Землі, неоднакова кваліфікація трудо-
вих ресурсів та різний попит на певні товари і послуги в тих чи інших 
куточках планети. 

Якщо географічний поділ відбувається між територіями або підприєм-
ствами однієї держави і відповідно обмежений її кордонами, то формуєть-
ся національне господарство. Проте наявність політичних кордонів зовсім 
не означає, що окреме національне господарство функціонує ізольовано. 
Національне господарство будь5якої держави так чи інакше взаємо пов’я-
зане з національними господарствами інших держав через економічні, 
політичні та інші зв’язки. 

§15. 

СВІТОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО

Òå ìàÒå ìà 4 4..
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Такі зв’язки є взаємовигідними, оскільки навіть наймогутніша держа-
ва не виробляє увесь асортимент необхідних її населенню товарів і послуг 
потрібної кількості і якості. Вона спеціалізується лише на тих товарах і 
послугах, для виробництва яких має кращі умови (зазнаючи менших 
затрат) порівняно з іншими країнами світу. Так само робить кожна дер-
жава світу. Отже, має місце міжнародний поділ праці – спеціалізація 
держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними (мал. 36). 
Завдяки такому обміну і сформувалося світове господарство – глобаль-
на система національних господарств, взаємопов’язаних різними форма-
ми міжнародних економічних та інших зв’язків. 

Практичне завдання

За  картами географічного атласу визначте, на чому спеціалізуються еко-
номічно розвинуті країни світу.

Етапи формування світового господарства. Уся історія світового госпо-
дарства нагадує історію життя людини, що має свою «юність», «моло-
дість» і «зрілість». Передумови зародження світового господарства скла-
лися приблизно 10 тис. років тому, коли людина з простого споживача 
перетворилася на виробника. Головну роль тоді, в «юності» світового гос-
подарства, відігравало сільське господарство. Саме тому цей етап і одер-
жав назву аграрного. Під час аграрного етапу виникли перші осередки 
землеробства і почало розвиватися тваринництво. Упродовж кількох 
тисяч років усе нові й нові види тварин і рослин «приручалися», тобто 
одомашнювалися людиною. Водночас неухильно зростали площі сіль-
ськогосподарських земель. 

Поступово сільське господарство ставало багатогалузевим і потребува-
ло нових знарядь праці. Тому одночасно з розвитком сільського господар-
ства відбувалося становлення ремесел, що супроводжувалося вилучен-
ням з природи ресурсів у мінімальній кількості. Розвиток сільського 
господарства і ремесел сприяв виникненню торгівлі. Однак попри це 
націо нальні господарства аграрного періоду були дуже слабо пов’язані одне з 
іншим. Отже, справжнього цілісного світового господарства не існувало.

Наступний, «молодіжний», етап розвитку світового господарства одер-
жав назву індустріального. Адже він був ознаменований появою потуж-
ної промисловості (з лат. – індустрія, тобто діяльність) – перед усім елек-
троенергетики, машинобудування і хімічного виробництва. Це, зокрема, 
вимагало інтенсивного використання різноманітних природних ресурсів, 
а також значних інвестицій капіталу з більш розвинутих країн. 

Мал. 36. Галузі міжнародної спеціалізації Німеччини (1), Еквадору (2), Росії (3)

1 2 3



73

§15. Сучасне світове господарство

Бурхливий розвиток обробної промисловості, транспорту і водночас 
подальше удосконалення сільськогосподарського виробництва дало змогу 
збільшити обсяги виробництва. Це, у свою чергу, сприяло поширенню 
збуту продукції й укріпленню міжнародних економічних зв’язків. З дру-
гої половини ХХ ст. відбулося різке зростання масштабів і поглиблення 
зв’язків між державами, що й сформували по5справжньому світове госпо-
дарство.

Нині ми є свідками «зрілого» етапу світового господарства, який одер-
жав назву постіндустріального. Адже дедалі більшу роль тепер починає 
відігравати не промислове виробництво, а сфера послуг, наука і освіта. Як 
наслідок, корпорації починають поступатися головним місцем універси-
тетам, а бізнесмени – ученим і професійним фахівцям. У 19805х роках 
концепція «постіндустріального суспільства» отримує подальший розви-
ток у теорії «інформаційного суспільства», у якій відбито зростання зна-
чення в житті суспільства інформації. 

В основі усіх змін, що відбувалися і відбуваються у світовому господар-
стві, лежить міжнародний поділ праці.  

Сучасні тенденції в міжнародному поділі праці. Сучасний міжнарод-
ний поділ праці і відповідно світове господарство має свої відмінні особ-
ливості. Загалом можна відзначити кілька основних тенденцій, що 
характеризують структуру і форми сучасного міжнародного поділу праці. 
Передовсім слід зауважити, що відбувається зміщення від традиційних у 
бік наукоємних і технологічно складних виробництв. Наприклад, вироб-
ництво авіаційної техніки, телекомунікаційного обладнання, верстатів з 
числовим керуванням, мікросхем тощо. Такий вибір зумовлений онов-
ленням світової економіки в результаті науково5технічної революції 
(НТР) і, як наслідок, витісненням зі світового ринку застарілої техніки та 
обладнання.  

Також спостерігається тенденція переходу від готових виробів до напів-
продуктів, деталей і операцій. Вона проявляється у тому, що окремі кра-
їни почали спеціалізуватися не лише на випуску готової продукції, а й на 
виробництві окремих її частин. Так, наприклад, окремі деталі і вузли 
західноєвропейських аеробусів (літаків) виробляють у різних містах 
Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Франції, а також в Іспанії. 
Подібне спостерігається й у виробництві продукції американської корпо-
рації «Дженерал Моторс» (мал. 37). Вона має свої представництва в Пів-
нічній і Південній Америці, Західній Європі і Тихоокеанському регіоні. 
У кожному з цих регіонів обрана «базова» країна, в якій підприємства 
виробляють усі необхідні деталі і вузли для збиральних заводів, що роз-
ташовані в сусідніх країнах.

Ще одна характерна особливість – зміна розподілу виробничих опера-
цій. У минулому за межі національних господарств виходили для прода-
жу готової продукції або для закупівлі необхідної сировини. Увесь же 
виробничий процес був прив’язаний до одного конкретного географічного 
місця і часто навіть до одного підприємства. А тепер же окремі техноло-
гічні стадії виробництва товару або послуги можуть бути розподілені між 
різними виробниками, які розташовані в різних країнах. Прикладом 
може бути американська металургійна компанія АЛКО, друга у світі за 
виробництвом алюмінію. Видобуток сировини АЛКО здійснює за кордо-
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ном, виплавку алюмінію – там, де є деше-
ва енергія, а прокат та інша готова продук-
ція виготовляється в США, у районі спо-
живання. Загалом же АЛКО здійснює 
свою діяльність у понад 40 країнах світу.

Нарешті, слід зазначити, що в наш час 
уповільнені темпи зростання торгівлі 
сировиною, енергоресурсами, продоволь-
ством. Водночас розширюється обмін 
послугами, інформацією, патентами, 
ліцензіями, на  уково�технічною докумен-
тацією тощо.

Зважаючи на сказане, визначення роз-
витку світової торгівлі лише через продукти 
матеріального виробництва вже не може 
бути надійним  критерієм загального 
стану міжнародного розподілу праці. Сама 
ж зовнішня торгівля нині стає більш 
залежною від транснаціональних компа-
ній (ТНК), які належать одразу кільком 
країнам.

 Наука стверджує

Вп л и в і  мас ш таб и д і я л ьн о с т і  ТНК с т р і м ко з р о с та ю т ь. 

Нині їх налічують понад 65 тис., у той час як на початку 1970�х років налі-
чували лише близько 7 тис. ТНК контролюють близько 50 % світового 
промислового виробництва і 65 % міжнародної торгівлі. До  сфери діяль-
ності ТНК залучено близько 850 тис. дочірніх компаній і відділень за кор-
доном. На підприємствах ТНК працює величезна армія працівників, які 
щороку виробляють продукцію на суму понад 6 трлн дол. 

Світова економічна могутність сконцентрована в руках 100 найбіль-
ших ТНК, на які припадає 22 % світових продаж. Чистий прибуток 
будь5якої з найбільших ТНК можна співвіднести з річним бюджетом 
України. При цьому попри те, що 2/3 обсягу виробництва ТНК припадає 
на країни, де розміщені їхні філіали, основні прибутки надходять в краї-
ни базування ТНК. Це передусім США (мал. 37), Японія, Німеччина і 
Франція. 

Сучасний стан світового господарства. За визнанням ООН, світове гос-
подарство нині зазнає найважчої з часів Другої світової війни фінансово-
економічної кризи. До кризи, в період 2004–2007 рр., темпи зростання 
світового валового продукту (СВП) становили майже 4 % щорічно. 
У 2008 р. СВП зріс лише приблизно на 2 %, а  за результатами 2009 р. 
уперше за останні майже 65 років скоротився на 2,2 %. 

Нині світова економіка знаходиться в процесі відновлення. Після різ-
кого глобального спаду в кінці 2008 – на початку 2009 р. дедалі більше 
країн відзначають зростання ВВП. Але відновлення світової економіки 
відбувається повільними темпами, має нерівномірний характер, а умови 
для її стійкого зростання усе ще нестабільні. 

Мал. 37.  Штаб-квартира 
ТНК «Дженерал Моторс» 

у Детройті (США)
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Прогноз

У 2010 р. у світовій економіці очікується помірне зростання в 2,4 %. 
Однак, як передбачається, більшість розвинутих країн не зможе най-
ближчим часом зробити гідний внесок у світове економічне зростання, 
оскільки приріст їхніх економік складатиме в 2010 р. в середньому лише 
1,3 %. Утім це є прогресом порівняно зі спадом в 3,5 % у 2009 р. 

 Реалії сьогодення

У ро з в ин у ти х к раї на х економічний спа д особливо різ-

к ий. Серед причин – падіння попиту на дорогу продукцію, перш за все 
на автомобілі, інформаційні технології і устаткування. Крім того, спосте-
рігається зниження попиту на різні види товарів, що спричинило різке 
скорочення обсягу експорту. Звідси сильно впали прибутки компаній, 
погіршало фінансове положення, почав зростати рівень безробіття, зни-
зився рівень добробуту домашніх господарств і скоротився внутрішній 
попит.

Серйозно постраждала від кризи економіка країн Західної Європи. За 
прогнозами, максимум, на що слід розраховувати країнам Європейського 
Союзу, – це поступова стабілізація економіки і вихід на практично 
нульові темпи зростання ВВП в 2010 р.

Відновлення економіки відбувається нерівномірно серед країн, що 
розвиваються, і країн з перехідною економікою. У країнах, що розвива-
ються, очікується швидший підйом виробництва, з прогнозованими тем-
пами зростання в 5,3 % у 2010 р. Щоправда, це нижче за докризовий 
рівень у 7 % за рік. Перехідні економіки, як очікується, зазнаватимуть 
слабкого зростання в 1,6 % в 2010 р. після глибокого спаду в 6,5 % у 
2009 р.

Через фінансово-економічну кризу в усьому світі різко зменшився 
обсяг торгівлі. За 2009 р. він скоротився майже на 13 %. У 2010 р. за 
умови помірного відновлення світового виробництва прогнозується неве-
лике зростання обсягу світової торгівлі на 5 %. Значно знизилися і ціни 
на сировину. Це посилило негативні наслідки для багатьох країн, що 
розвиваються. Адже чимало з них залежать від експорту сировини. 
Серед експортерів сировини від стрімкого падіння цін на світових рин-
ках найбільше страждають країни з низьким рівнем доходу, оскільки 
сировина становить в середньому 70 % загального обсягу їх експорту, а 
відповідні доходи – значну частку державних надходжень.

Проблема

Через кризу в більшості країн зростає кількість безробітних. Їхня чисель-
ність більш ніж подвоїлася в США з грудня 2007 р. Рівень безробіття 
помітно підвищився також у країнах Єврозони і в Японії. Реальна ситуація 
навіть гірша, оскільки офіційний рівень безробіття не враховує осіб, які 
перестали шукати роботу, втративши надію її знайти. Рівень безробіття 
також підвищився в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною 
економікою, зокрема в Південно-Східній Європі і в країнах СНД.

Різко погіршилася з кінця 2008 р. економічна ситуація в СНД. Серйозні 
економічні проблеми посилюють зростаюча соціальна напруженість і 
політичні безлади, що мають місце в деяких країнах Співдружності.
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація окремих країн і тери-
торій на виробництві та експорті певних товарів і послуг.
Географічний поділ  праці – спеціалізація окремих територій на виробництві 
товарів і послуг та обмін ними.
Міжнародний поділ праці – спеціалізація держав на виробництві певних 
товарів і послуг та обмін ними.
Світове господарство – глобальна система національних господарств, 
взаємопов’язаних різними формами міжнародних економічних та інших 
зв’язків.
Сучасне світове господарство з кінця 2008 р. зазнає глобальної фінан сово# 
економічної кризи.

Ключові терміни і  поняття 

 світове господарство  географічний (територіальний) поділ праці 
національне господарство міжнародний поділ праці 

САМОПЕРЕВІРКА

I Дайте визначення світовому господарству.

II Порівняйте індустріальний і постіндустріальний етапи розвитку світово-
го господарства і з’ясуйте, чим постіндустріальний етап господарства від-
різняється від свого попередника. 

III Доведіть наявність нових тенденцій у сучасному міжнародному поділі 
праці.

IV Поясніть неминучість міжнародного географічного поділу праці.

НАУКОВО!ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І СВІТОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

Географічна розминка

Поясніть, що є світовим господарством.

Науково#технічна революція (НТР) – глибокі якісні перетворення 
су спільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки. Саме 
таких перетворень і зазнає сучасне світове господарство від середини XX ст.

Головною і визначальною особливістю НТР є бурхливий розвиток 
науки, яка стала важливою сферою діяльності. Адже рівень сучасних 
наукових розробок визначає поступ людства на шляху до розв’язання 
цілої низки глобальних проблем: екологічної, продовольчої, сировинно5 
енергетичної та ін. 

Нині характерною особливістю науки є перетворення її на безпосеред-
ню продуктивну силу. Стрімко розвиваються наукоємні галузі – електро-
ніка, електронно5обчислювальна техніка, робототехніка. На цьому тлі 

§16. 
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відбувається деяке скорочення традиційних галузей промисловості, 
як-от: текстильної, вугільної та ін. Отже, за рахунок зростання частки 
високотехнологічних і наукоємних виробництв відбувається зміна струк-
тури виробництва.

 Іншою важливою особливістю сучасного господарства є докорінна 
зміна в технічній базі виробництва. Свідчень цього чимало. Тут і поява 
нових хімічних матеріалів із заздалегідь заданими властивостями, і від-
криття нових джерел енергії (атомної, термоядерної), і широке викорис-
тання ЕОМ та лазерної техніки тощо.

Крім того, змінюється технологія виробництва. Прикладом цього є 
впровадження нових технологічних досягнень, як-от біотехнологій і 
робототехніки. З одного боку, це значно підвищує продуктивність праці, 
але з іншого – впливає на зменшення зайнятості працездатного населен-
ня. Продовжують широко впроваджуватися ресурсозберігаючі техніка і 
технології, пов’язані з проблемами економії палива і сировини, з викорис-
танням вторинної сировини. 

Дедалі більшого значення набувають також природоохоронна техніка і 
технології, які впливають на зменшення шкідливих викидів або їх запо-
бігання на основі використання так званої безвідходної технології (техно-
логії мінімальних відходів). Законодавством багатьох країн передбачені 
жорсткі санкції за забруднення навколишнього середовища.

Проблема

Природоохоронна техніка і технології вимагають додаткових капітало-
вкладень, на які власники приватних підприємств не завжди погоджу-
ються. Хто і як, на вашу думку, може у таких випадках вирішити проб-
лему?

Вплив НТР на територіальну організацію виробництва. До середини 
ХХ ст. зазвичай розглядалися такі чинники розміщення виробництва, як 
наявність сировини,  джерела енергії, води, споживача (ринки збуту про-
дукції) і особливості географічного положення або транспортної доступ-
ності. Відомо, що їх значення не залишалося сталим, змінюючись залеж-
но від галузі, а також у різні історичні епохи.

Сучасний етап науково5технічної революції вносить суттєві додаткові 
корективи до ролі зазначених традиційних чинників розміщення не 
лише в окремих країнах, а й в усьому світі. Різко виявилося тяжіння 
виробництва до центрів наукових досліджень, що мають у своєму розпо-
рядженні відповідні кадри. 

У кінці XX ст. у країнах ЄС, США, Японії розширювалася практика 
створення науково5промислових комплексів,  зокрема їх різновиду – тех-
нологічних парків, для виробництва новітньої наукоємної продукції на 
базі тісних зв’язків з університетськими і науково5дослідними центрами. 
Типовими прикладами подібних парків є «Ізар Веллі» у Німеччині, що 
спеціалізується на випуску мікроелектроніки, і аналогічного профілю 
«Цукуба» в Японії, що виник на базі нового університетського центру 
поблизу Токіо. 

Відомим прикладом тяжіння виробництв  до наукових баз та висококвалі-
фікованих трудових ресурсів є також Силіконова долина, що на південь 
від Сан5Франциско в США.
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 Реалії сьогодення

Ц арство новітніх тех нологій. Силіконова долина має ще іншу 
назву – Кремнієва долина (Silicon Valley), від silicon, англійської назви 
кремнію – основного елемента, що застосовується при виробництві 
напівпровідників. У Силіконовій долині найвища у світі концентрація під-
приємств електронної промисловості. Тут діють понад три тисячі фірм. 
Сотні з них випускають комп’ютери, близько тисячі спеціалізується на 
програмному забезпеченні. Тут працюють близько 40 % американських 
інженерів, зайнятих у сфері інформаційних технологій. 

В умовах НТР висока концентрація виробництва нерідко пов’язана з 
агломераціями та розвинутою інфраструктурою. Прикладом можуть 
бути потужні промислові регіони високорозвинутих країн, зокрема Рейн–
Вестфалія в Німеччині, район Великого Лондона в Англії, мегаполіси 
США. Усі вони є носіями НТР, оскільки володіють висококваліфікованими 
кадрами, найсучаснішою виробничою та соціальною інфраструктурою, 
можливостями комплексної переробки відходів виробництва. У подібних 
регіонах уміло використовують вигоди кооперування і спеціалізації (так 
званого ефекту агломерації), мають значні резерви капіталовкладень, що 
можуть спрямовуватися на природоохоронні заходи тощо.

 Помітна також орієнтація виробництва на дешеву робочу силу, особ-
ливо невисокої кваліфікації, що є економічно доцільним. Як наслідок, у 
країни «третього світу» перенесено окремі підприємства легкої промисло-
вості, а також деякі екологічно небезпечні нафтопереробні підприємства 
і підприємства кольорової металургії. Так, відомо, що Сінгапур або 
Малайзія зовсім не є світовими «кузнями» науково5технічних кадрів. 
У цьому випадку йдеться про трудомісткі галузі, що випускають масову 
продукцію або технологічно складну продукцію філіалами ТНК у краї-
нах з дешевшою робочою силою. 

Проте особливо сильно в останні десятиліття зросла роль екологічного 
чинника в розміщенні господарства, що обмежує можливості нового про-
мислового будівництва в багатьох індустріальних регіонах світу і потре-
бує нових, часом колосальних витрат на підтримку екологічної безпеки.

У сільському господарстві визначальними, як відомо, є природні чин-
ники. Проте в другій половині XX ст. помітно посилилася роль економіч-
них і соціальних чинників. Це  проявляється, наприклад, у формуванні 
приміських сільськогосподарських ареалів довкола великих населених 
пунктів, у витісненні (особливо в слаборозвинутих країнах) споживчих 
культур високотоварними і т. ін.

Практичне завдання

За картами географічного атласу знайдіть на кожному материку місця 
найбільшої концентрації виробництва.

Таким чином, НТР помітно впливає на територіальну структуру світо-
вого господарства. До кінця XIX ст. домінував один центр світового госпо-
дарства – Європа. Потім утворився другий центр – США. У період між 
двома світовими війнами виникли нові центри світового значення — 
СРСР і Японія. Після Другої світової війни почали формуватися такі цен-
три світового господарства, як Китай, Індія, група нафтовидобувних 
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країн Південно5Західної Азії, Канада, Австралія, Бразилія. Наприкінці 
XX ст. на світову арену вийшли нові індустріальні країни, спочатку «пер-
шої хвилі» – Республіка Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, а потім і 
«другої хвилі» – Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Індонезія. Як наслідок, 
на рубежі XX і XXІ століть географічна модель світового господарства 
розглядається як така, що має багато  центрів (мал. 38).

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Науково#технічна революція (НТР) – глибокі якісні перетворення суспільно-
го виробництва під впливом досягнень науки і техніки.
Особливістю НТР є бурхливий розвиток науки, що спричинює зміни у струк-
турі, технічній базі і технології виробництва.
НТР впливає на територіальну структуру світового господарства.
В епоху НТР велику роль відіграють такі чинники розміщення виробництва, 
як-от: наукові центри, висококваліфіковані трудові ресурси, агломерації, роз-
винута інфраструктура, екологічна безпека, дешева робоча сила.

Ключові терміни і  поняття

науково5технічна революція  структура виробництва  технологія 
виробництва  територіальна організація виробництва  технологічні 
парки наукоємна продукція 

САМОПЕРЕВІРКА

I Що розуміють під поняттям «науково5технічна революція»?

II Визначте чинники найбільшої концентрації виробництва в різних регіо-
нах світу.

III Поясніть, як НТР впливає на територіальну структуру світового госпо-
дарства.

IV Спрогнозуйте появу нових центрів світового господарства, зважаючи на 
сучасні тенденції його розвитку.

Мал. 38. Головні центри світового господарства (частка у світовому ВВП, %) 
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 §17. ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ЕНЕРГЕТИКА, 
МЕТАЛУРГІЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ 

Географічна розминка

Пригадайте основні райони розміщення енергоресурсів.
Назвіть закономірності територіального поширення різних мінеральних 
ресурсів.

Промисловість світу – провідна галузь світового господарства, що має 
визначальний вплив на рівень економічного розвитку суспільства. Вона 
складається з двох великих груп галузей – видобувної та обробної. 
Видобувна об’єднує галузі, що зайняті видобуванням різноманітної сиро-
вини, зокрема палива. Обробна промисловість займається обробкою або 
переробкою одержаної сировини. Особливе місце в промисловості нале-
жить енергетиці (мал. 39).

Практичне завдання

Користуючись картами географічного атласу, назвіть галузі, що входять 
до видобувної та обробної промисловості.

Енергетика складається з двох великих галузей – паливної й електро-
енергетики. Як вам відомо з попередніх курсів географії, паливна енерге-
тика у свою чергу об’єднує в собі сукупність галузей, які видобувають і 
переробляють різні види паливно5енергетичних ресурсів (мал. 39). 
Загалом центри паливної промисловості збігаються з місцями розміщення 

паливних корисних копалин та їх видобутку 
(див. § 12).

Електроенергетика разом з машинобудуван-
ням є своєрідним фундаментом глобальної еко-
номіки. Виробництво електричної енергії є 
опосередкованим показником потужності еко-
номічного потенціалу країни. Лідирують тут 
США (близько 4,7 трлн кВт · год), Китай (понад 
1,5 трлн кВт · год), Японія (900 млрд кВт · год) 
і Росія (близько 800 млрд кВт · год).

Як вам відомо, електроенергія виробляється 
різними типами станцій (мал. 40, 41). Най-
меншу собівартість має гідроелектроенергія, 
але будівництво станції такого типу (ГЕС) 
потребує величезних одноразових капітало-
вкладень і затягується на роки. Відносно низь-
кою собівартістю відрізняється електроенергія 
атомних електростанцій (АЕС), проте їх спо-
рудження пов’язане з відомим ризиком і не під 
силу слаборозвинутим країнам. Тому «універ-
сальним» типом електростанцій є традиційні 
теплові (ТЕС). Адже, попри високу собівар-
тість виробленої ними енергії, їх спорудження 
є порівняно дешевим. Теплові станції, що роз-

Мал. 39. Країни – головні 
споживачі енергії, %, 2007 р.
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міщуються повсюдно у світі, незалежно від рівня розвитку держави, 
використовують здавна відомі енергоносії – вугілля, нафту й нафтопро-
дукти, природний газ. 

Серед особливостей сучасної світової електроенергетики слід відзначи-
ти, зокрема, нарощування потужностей електростанціями, які працю-
ють на вугіллі і приурочені до місць видобутку. Це зумовлено різкими 
коливаннями цін на світовому ринку нафти, наявністю надійних резервів 
порівняно дешевого вугілля тощо.

Проблема 

Теплові електростанції, які працюють на вугіллі, користуються достатні-
ми запасами відносно дешевого палива. Однак саме через це паливо ТЕС 
є  забруднювачами атмосфери. Як, на вашу думку, можна узгодити потре-
би людства в енергії і екологічно чистому довкіллі? 

Упродовж останнього періоду спостерігалося зменшення частки елек-
троенергії АЕС в сумарному її виробництві всіма типами станцій. Ця 
обставина пов’язана як з негативним ставленням громадськості до ядер-
них програм в енергетиці, що зросло після чорнобильської трагедії, так і 

Мал. 40.  АЕС у Франції Мал. 41. Гідровузол Ітайпу на 
р. Парана

Мал. 39. Структура паливно-енергетичного комплексу
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з впровадженням енергозберігаючих технологій. У деяких країнах 
(Швеція, Австрія) були прийняті спеціальні законодавчі акти, що взагалі 
забороняють спорудження АЕС.

 Так само поволі знижувалася в структурі електроенергетичного балан-
су частка гідравлічних станцій, що пов’язано з поступовим вичерпанням 
енергетичного потенціалу великих водних артерій індустріально розви-
нутих країн. 

Чорна металургія. Темпи розвитку чорної металургії наприкінці XX ст. 
істотно сповільнилися. Ця обставина частково пояснюється конкуренці-
єю замінників – пластмас, алюмінію, кераміки тощо. Найважливіші 
центри чорної металургії світу зазвичай приурочені до родовищ сировини 
(залізняку) з розрахунку на привізне паливо (вугілля). Прикладом є 
Кривий Ріг в Україні або Дулут біля озера Верхнього в США. Інший 
поширений варіант розміщення металургійного виробництва – близь-
кість до родовищ палива, куди доставляється сировина (Рур і Саар у 
Німеччині або Теміртау в Казахстані). Металургійні центри також вини-
кають і на перетині зустрічних (річкових, морських, залізничних) това-
ропотоків сировини й палива  (Череповець у Росії, Маріуполь в Україні 
або Чикаго в США). 

Металургія може успішно розвиватися і на морських узбережжях або в 
гирлах великих річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо. Саме 
на таких засадах виникла металургія Балтимора в США, Бремена і 
Гамбурга в Німеччині, підприємства чорної металургії Японії та ін. 
Нарешті, металургійні центри тяжіють і до великих центрів машинобу-
дування, особливо металоємного.

Як відомо, одним з головних виробництв чорної металургії є виплавка 
сталі. Найбільше її виробляє нині Китай (понад 130 млн т), частка якого 
за підсумками першого півріччя 2009 р. становила 48 %. Він упевнено  
випереджає Японію і США (більш як 90 млн т), що належать до світової 
трійки лідерів.

 Провідні підприємства

Світові  л ідери з виробництва ста лі.  За даними Metal Bulletin’s 
Top Steelmakers of 2007, до провідних компаній світу за  обсягами вироб-
ництва сталі належить ArcelorMittal (Люксембург), яка в 2007 р. виробила 
116,40 млн т. За нею йдуть дві японські компанії – Nippon Steel (34,50 млн 
т) і JFE Steel (33,80 млн т). Замикають першу п’ятірку ще дві азійські ком-
панії – південнокорейська Posco (32,78 млн т) і китайська Shanghai 
Baosteel (28,58 млн т).

Кольорова металургія. Значення цієї галузі багато в чому визначається 
тим, що кольорові метали володіють деякими кориснішими, порівняно з 
чорними металами, властивостями – вищою тепло5 та електропровідніс-
тю, меншою щільністю тощо. Крім того, вони є «царством» сплавів, тобто 
конструкційних матеріалів з наперед заданими властивостями. 

Нинішній етап розвитку кольорової металургії світу характеризується 
зростанням значення вторинної сировини і випереджаючими темпами 
розвитку металургії рідкісних металів, зокрема стратегічно важливих 
(титан, кобальт, германій, галій, тантал та ін.). Спостерігається також 
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географічне зрушення галузі (особливо алюмінієвої) в країни, що розви-
ваються, ближче до джерел сировини, а іноді й до джерел дешевої елек-
троенергії.

У зв’язку зі складною внутрішньогалузевою структурою кольорової 
металургії її розміщення відрізняється багатоваріантністю. Найчастіше 
трапляється сировинна орієнтація (Мідний пояс у Замбії, провінція 
Шаба в Конго, Урал в Росії та ін.). Має місце також енергетична орієнта-
ція – ближче до центрів, що володіють ресурсами дешевої електричної 
енергії (так, практично всі могутні алюмінієві заводи тяжіють до вели-
ких ГЕС і електростанцій інших типів). Крім того, розміщення вироб-
ництв кольорової металургії часто визначається орієнтацією щодо транс-
портної доступності, а в густонаселених районах – орієнтацією на спо-
живача.

Найбільшими виробниками кольорових металів є країни Великої 
сімки, а також Китай, Росія, Індія, Бразилія, Венесуела та ін.

Практичне завдання

Користуючись картами географічного атласу, знайдіть основні центри 
кольорової металургії світу.

Машинобудування – цілий комплекс галузей обробної промисловості. 
Умовно в складі машинобудування світу можна виділити три великі 
групи,  що охоплюють понад 90 % усіх товарів, які випускаються цією 
галуззю, і є приблизно рівними за вартістю продукції: 1) загальне маши-
нобудування; 2) транспортне машинобудування; 3) електротехніка (вклю-
чаючи електроніку). 

Найбільш розгалуженим є загальне машинобудування, що налічує 
понад 300 різних виробництв. Виробництво цієї досить складної продук-
ції тяжіє в основному до індустріально розвинутих країн і багато у чому 
визначається наявністю кваліфікованої робочої сили. Наприклад, вер-
статобудування – приналежність здебільшого «елітних» держав, як5от: 
Японії, Німеччини, США, Італії, Швейцарії. Особливо виділяється 
Японія, що масово виробляє висококласну робототехніку, випереджаючи 
як американських, так і європейських конкурентів. 

Аналогічна картина в розміщенні спостерігається у сфері важкого 
машинобудування, яке виробляє устаткування для окремих галузей 
індустрії. Таке виробництво найкраще розвинуте насамперед у таких 
країнах, як США, Японія, Німеччина, Велика Британія.

Відбулися істотні зміни в територіальному розподілі праці між країна-
ми у випуску продукції транспортного машинобудування. Так, колись 
провідні суднобудівельні держави – Велика Британія, Італія, Нідерланди, 
США – поступилися лідерством у світовому суднобудуванні Південній 
Кореї, Японії, Фінляндії, Бразилії. Вагонобудування плавно «переміща-
ється» до середньорозвинутих країн – Індії, Бразилії, Аргентини, 
Туреччини, Мексики, Ірану, Таїланду, Чилі, Колумбії, а в перші чотири 
країни – і локомотивобудування. У цих процесах вагому роль відіграла 
дешевша наймана праця, що використовується у нових країнах.

У сучасних умовах зазнали істотних змін чинники розміщення і автомо-
більної промисловості. Раніше підприємства автомобільної промисловості 
явно тяжіли до центрів виробництва металу, гуми, зручних транспортних 
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комунікацій тощо. Завдяки цьому виникли центри, наприклад, у 
Детройті (США), у Турині (Італія), на острові Хонсю (Японія). Сьогодні 
спеціалізовані заводи з випуску окремих деталей, вузлів і агрегатів усе 
частіше виникають там, де є робоча сила і попит.

У виробництві автомобілів тривалий час поперемінно лідирують дві 
країни – США і Японія. Стабільним обсягом випуску автопродукції від-
різняються й деякі інші країни (див. Додаток). Утім нині більш правиль-
но говорити не про географію японського, американського або французь-
кого автомобілебудування, а про географію економічної діяльності авто-
мобільних ТНК. Адже автобудування давно вже вийшло за рамки дер-
жавних кордонів (мал. 42).

Найбільш вузьким є «клуб» авіакосмічного машинобудування, де про-
відні позиції посідають США, Росія, Франція і Велика Британія. На 
рубежі XX–XXI ст. очевидне «пожвавлення» проявили також авіакосміч-
ні підприємства Німеччини, Японії та Індії.

Загалом розміщення світового машинобудування зумовлене багатьма 
чинниками. У той же час розміщення окремих машинобудівних вироб-
ництв слабо підкоряється строгим закономірностям. Так, електроніка  не 
тяжіє ні до джерел сировини чи матеріалів, ні до споживачів. Підприємства 
цієї галузі нерідко розміщуються «вільно» і все частіше виникають у кра-
їнах, що розвиваються, з розрахунку на дешеву працю.

За загальною вартістю продукції машинобудування перше місце міцно 
посідають США, потім Японія, Німеччина і Китай.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Промисловість світу – провідна галузь світового господарства, що складаєть-
ся з видобувної та обробної галузей.

В енергетичному балансі світу спостерігається збільшення частки електро-
енергії, виробленої ТЕС, і водночас зменшення ролі АЕС і ГЕС. 

Чорна металургія світу характеризується уповільненням темпів розвитку.  

Кольорова металургія світу характеризується зростанням значення вторин-
ної сировини і випереджаючими темпами розвитку металургії рідкісних 
металів.

За загальною вартістю продукції машинобудування перше місце міцно посі-
дають США, потім Японія, Німеччина і Китай.

Мал. 42. Динаміка світового виробництва автомобілів, млн од.



85

§18. Промисловість світу: хімічна, лісова...

Ключові терміни і  поняття

промисловість світу  видобувна промисловість  обробна промисло-
вість  енергетика  електроенергетика чорна  металургія кольо-
рова металургія  машинобудування  загальне машинобудування 
 транспортне машинобудування  електроніка  

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть країни5лідери щодо розвитку металургії і машинобудування.

II Завдяки яким електростанціям виробляється найбільше у світі електро-
енергії? Поясніть, чим це зумовлено.

III Поясніть, які зміни останнім часом відбулися в машинобудуванні світу.

IV Обґрунтуйте існування закономірностей в розміщенні головних вироб-
ництв металургії  та машинобудування.

 §18 . ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ХІМІЧНА, ЛІСОВА, 
ДЕРЕВООБРОБНА, ЛЕГКА, ХАРЧОВА

Географічна розминка

Пригадайте галузевий склад лісопромислового комплексу України.

Хімічна промисловість – галузь, що виробляє продукцію з вуглеводне-
вої, мінеральної та іншої сировини шляхом її хімічної переробки. 

Хімічна промисловість має дуже складну галузеву структуру. Вона 
включає майже двісті взаємопов’язаних виробництв із широким асорти-
ментом продукції, яка швидко оновлюється. Чимало продукції хімічної 
промисловості (синтетичний каучук, штучні волокна і т. п.) замінюють 
натуральну сировину або доповнюють потребу в ній.

Щонайменше хімічну промисловість можна поділити на дві підгалузі. 
Провідне місце посідає промисловість органічного синтезу, для якої 
вихідною сировиною є органічні складники. Інша – основна хімія, де 
переробляються у великій кількості мінерали і складники повітря для 
виробництва штучних добрив, кислот, солей, соди, хлору. Серед важли-
вих особливостей хімічної промисловості слід назвати переважання без-
перервних технологічних процесів, кінцева продукція яких може теж 
бути вихідною сировиною або складником для інших хімічних виробництв. 

Розміщення підприємств хімічної промисловості визначається перед-
усім наявністю сировини, що дуже розмаїта – як органічного, так і неор-
ганічного походження. Це – вугілля і коксівний газ, природний газ і 
нафта, супутні нафтові гази і солі (кухонна або калійна), фосфорити й 
азот, природна сірка і газові відходи чорної та кольорової металургії 
тощо. Завдяки НТР чимало виробництв хімічної промисловості було 
переведено з кам’яновугільної сировини на нафтову й газову.

Хімічна промисловість світу в останні десятиріччя розвивається досить 
швидкими темпами. Найбільш повно вона представлена в розвинутих 
країнах світу. Перші сім її представників (США, Японія, Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Канада та Італія) виробляють понад 75 % 
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хімічної продукції світу. Лідером є США, які найбільше виробляють науко-
містких видів хімічної продукції. Так, за виробництвом хімічних волокон 
США посідають перше місце у світі (понад 25 % світового виробництва). 

У Європі традиційно виробництвом хімічної продукції виділяються 
такі країни: фармацевтикою – Франція, Німеччина й Угорщина, парфу-
мерією – Франція, Велика Британія, країни Бенілюксу, косметикою – 
Франція, Швеція і Латвія, виробництвом кіно5 і фотоплівки – Німеччина, 
Чехія тощо.

 Наука стверджує

Х імія потребує багато во д и, па лива та енергі ї.  Для вироб-
ництва 1 т хімічних волокон потрібно у 25 разів більше води, ніж для виплав-
ки 1 т чавуну, і в кільканадцять разів більше, ніж для виплавки 1 т міді, 
свинцю або цинку. Загалом норми витрати води на 1 т продукції в хіміч-
ній промисловості коливаються від 50 м3 у виробництві хлору й соди до 
6000 м3 у виробництві синтетичних волокон. Чимало галузей хімічної 
промисловості потребують також значної кількості палива й енергії. 
Наприклад, для виробництва синтетичного каучуку на базі ацетилену 
необхідно 15 тис. кВт · год, а фосфору – до 20 тис. кВт · год на 1 т продукції.

Нині хімічна промисловість переміщується до портів – імпортерів нафто-
хімічної сировини. Наприклад, поряд із старими промисловими районами, 
як5от: Рур (Німеччина), Мідленд (Велика Британія), Донбас (Україна) та ін., 
розвивається новий Північний регіон у Німеччині, ростуть центри сучасної 
нафтохімії на північному сході Шотландії та Норвегії тощо. Так само хіміч-
на промисловість зосереджена на тихоокеанському узбережжі – в Японії.

 Провідні підприємства

Х імічні  компані ї  – світові  л і дери за обсягами про д а ж. 

П’ятірку лідерів становлять здебільшого представники Європи. Перше 
місце належить відомій німецькій компанії BASF AG, якій за рік вдається 
продати продукції на суму понад 53 млрд дол. Друге місце посідає аме-
риканська Dow Chemical (понад 46 млрд дол.), третє – британська Shell 
Chemicals (35 млрд дол.). Наступні два місця посідають німецька 
Bayer AG (понад 34 млрд дол.) і британська INEOS (33 млрд дол.).

Практичне завдання

За картами географічного атласу назвіть провідні щодо розвитку хімічної 
промисловості країни і виробництва, які там представлені. 
Назвіть країни, що розвиваються, з найбільшою концентрацією вироб-
ництв хімічної промисловості. 

Хімічна промисловість у країнах «третього світу» має свою специфіку. 
Вони потенційно володіють багатими ресурсами – нафтою, природним 
газом, фосфоритами, природною сіркою, різними мінералами. Однак свої 
можливості не використовують. А промисловість, що існує, майже повніс-
тю зорієнтована на експорт. 

Загалом країни, що розвиваються, не забезпечують себе необхідними 
продуктами хімічної промисловості, за винятком мінеральних добрив і 
побутової хімії. Не вистачає в цих країнах ліків, отрутохімікатів, якіс-
них барвників, синтетичних волокон. Уся ця та інша хімічна продукція 
завозиться із розвинутих країн світу.
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Лісова і деревообробна промисловість – cукупність галузей, які здій-
снюють заготівлю, комплексну механічну і хімічну обробку та переробку 
деревини. З огляду на це, лісопромисловий комплекс включає лісозаготі-
вельну, деревообробну (лісопильну, виробництво меблів, фанери тощо), 
целюлозно�паперову (виробництво целюлози, паперу, картону та ін.) і лісо-
хімічну (виробництво деревного вугілля, метилового спирту, розчинів 
тощо) промисловість. 

Проблема 

Запаси деревини світу оцінені спеціалістами у 143 млрд м3. Щорічно у світі 
заготовляється близько 3,5 млрд м3 деревини, а обсяги лісозаготівель при 
цьому зростають на 50 млн м3. Отже, запаси лісу обмежені, а темпи виру-
бування зростають. Поміркуйте, яких обмежень слід додержуватися на 
виробництвах лісової і деревообробної промисловості.

Вологі тропічні широколисті ліси дають зараз майже 50 % деревини, 
що заготовляється у світі. При цьому в загальній масі використовуваної 
деревини 55 % припадає на хвойні і 45 % – на листяні породи. 

Характер сировини лісозаготівельної промисловості за останні десяти-
річчя докорінно змінився. Розширені плантаційні насадження, які замі-
нили природні лісові масиви. Завдяки цьому тепер хвойною деревиною 
себе забезпечують Німеччина, Франція, Італія, Японія. До штучних 
насаджень приступили навіть Бразилія і Австралія.

Великими лісозаготівельними країнами є  Канада і США. Близько 20 % 
світового обсягу заготовленої деревини припадає на Росію. Широко-
масштабні лісозаготівлі ведуться також у країнах, що розвиваються. 

Разом із тим за останнє десятиріччя географія лісозаготівель змінилась. 
Відомі на весь світ постачальники деревини, зокрема Скандинавські країни, 
нині імпортують ділову деревину, у тому числі тропічну. Наприклад, 
Норвегія освоює переробку евкаліпту. Адже у світі існує високий попит на 
тропічну кольорову сировину (деревину), яку широко використовують для 
меблевої промисловості і внутрішніх оздоблювальних робіт.

Важливим етапом використання деревини вважається її механічна 
переробка, зокрема виробництво пиломатеріалів. Щорічно у світі виро-
бляється 500 млн м3 пиломатеріалів. У першу десятку країн, що найбільше 
виробляють пиломатеріалів, входять США, Канада, Росія, Японія, 
Китай, Бразилія, Індія, Німеччина, Франція, Швеція.  

За масштабами хімічної переробки деревини лідирують дві країни – 
США і Канада. Вони посідають перші два місця у світі, виробляючи разом 
половину целюлози (близько 80 млн т). Провідні 
позиції мають також Японія, Швеція, Фінляндія, 
Китай, Росія (мал. 43), Бра зи лія. Так само США є 
світовим лідером і щодо загаль  ного виробництва 
паперу і картону, а їхні найближчі конкуренти – 
Японія і Китай. Утім, якщо здійснити перерахунок 
на одного мешканця, то на першому місці за кіль-
кістю виробництва паперу і картону перебувають 
Фінляндія, Швеція і Канада.

Головними експортерами та імпортерами лісо-
вої і лісопаперової продукції були і залишаються 
економічно розвинуті країни. 

Мал. 43. Байкальський 
целю лозно-паперовий 

комбінат
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Легка промисловість – сукупність галузей промисловості, що виробля-
ють головним чином товари масового народного вжитку з різних видів 
сировини. Основні галузі – це текстильна (бавовняна, льняна, вовняна, 
шовкова, трикотажна тощо), швейна, шкіряна, хутряна, взуттєва, галан-
терейна. Підприємства легкої промисловості широко розповсюджені, але 
їхня спеціалізація дуже неоднорідна і залежить від наявності сировини 
та потреб населення. 

Провідне місце посідає текстильна промисловість, яка виробляє різ-
номанітні тканини (лат. textile – тканина, матерія). Наприкінці XX ст. 
текстильна промисловість зазнала істотних структурних, галузевих і 
територіальних зрушень. Вони були зумовлені цілою низкою чинників – 
сировинного, технологічного, трудового, споживчого і особливо екологіч-
ного характеру. Ще в середині XX ст. у сировині явно переважали нату-
ральні волокна, але тепер це здебільшого хімічні волокна. Як наслідок, 
відбулися територіальні зрушення виробництв у бік хімічних комбінатів 
і машинобудівних заводів, які виробляють відповідне текстильне устат-
кування. До того ж деякі індустріально розвинуті країни Західної Європи 
відмовилися від розвитку на своїй території сировиноємних стадій тек-
стильного виробництва («на користь» слаборозвинутих країн).

Серед регіонів за випуском усіляких тканин лідирує Азія (понад 40 % 
світового випуску). А серед країн провідні позиції з випуску тканин 
мають Китай, Гонконг, США, Південна Корея, Тайвань, Індія тощо. 
Економічно розвинуті країни зазвичай мають також і по  тужну швейну 
промисловість. Прикладом є США, Італія, Німеччина, Франція, Велика 
Британія, Японія. Проте великі швейні виробництва мають і країни, що 

розвиваються, – Китай, Індія, Індонезія, В’єтнам. 
Зважаючи на наявність тут дешевої робочої сили, 
чимало західних фірм перенесли свої виробництва з 
Америки і Європи саме сюди. Слід зазначити, що 
Китай посідає перше місце у світі за експортом 
одягу, обійшовши всі країни ЄС (мал. 44).

Харчова промисловість – сукупність вироб-
ництв, які спеціалізуються передусім на виготов-
ленні готових харчових продуктів або у вигляді 
напівфабрикатів, а також деяких непродовольчих 
товарів  – тютюнових виробів, мила та мийних 
засобів, парфу мерно5косметичної продукції. Це 
одна з найрозвиненіших галузей промисловості 
світу. Частина виробництв цієї промисловості тяжіє 
до сировини, інша – до районів споживання. Якщо 
для розвинутих країн характерні обидва типи 
виробництв, то для слаборозвинутих – переважно 
лише другий.

Найбільше продовольства експортують американ-
ські країни – США, Бразилія, Канада, Аргентина, а 
також Китай. Три з цієї п’ятірки належать і до най-
більших у світі імпортерів продовольства (мал. 45). 
Причому лідер в обох випадках залишається незмін-
ним – США. За ними послідовно розташовуються 
Японія, Китай, Росія і Канада. 

Мал. 44. Частка (%) 
світового експорту 

одягу, 2007 р. 
(за даними СОТ)
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Прогноз

За останніми дослідженнями ФАО, існує потреба у збільшенні глобального 
виробництва продуктів харчування більш як на 40 % до 2030 р. і на 70 % 
до 2050 р. порівняно з середнім рівнем за 2005–2007 рр. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Розміщення підприємств хімічної промисловості визначається передусім 
наявністю сировини.

Найбільш повно хімічна промисловість представлена у розвинутих країнах 
світу.

Головними експортерами та імпортерами лісової і лісопаперової продукції 
були і залишаються економічно розвинуті країни. 

Підприємства легкої промисловості широко розповсюджені, але їхня спеціа-
лізація дуже неоднорідна і залежить від наявності сировини та потреб насе-
лення.

Харчова промисловість широко розповсюджена і тяжіє до сировини та райо-
нів споживання.

Ключові терміни і  поняття

хiмічна промисловість промисловість органічного синтезу  основна 
хімія лісова, лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно5паперова, 
лісохімічна промисловість легка, текстильна, швейна, шкіряна, хутря-
на, взуттєва, галантерейна промисловість харчова проми сло вість 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть головні чинники розміщення виробництв хімічної промисло-
вості. 

II Порівняйте особливості розвитку хімічної промисловості в економічно 
розвинутих країнах і країнах, що розвиваються.

III Розкрийте головні проблеми лісової і деревообробної промисловості 
світу.

IV Доведіть на конкретних прикладах, що спеціалізація підприємств легкої 
промисловості залежить від наявності сировини і потреб населення. 

Мал. 45. Провідні експортери й імпортери продовольства , 2007 р. (за даними СОТ)
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 §19. СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Географічна розминка

Пригадайте з курсу географії України, що є агропромисловим комплек-
сом. 

Значення і внутрішньогалузева структура. Сільське господарство – 
найдавніша галузь матеріального виробництва і особлива галузь економі-
ки. Адже воно займається вирощуванням культурних рослин (рослинни-
цтво) і розведенням і вирощуванням домашніх тварин (тваринництво). 
Тим самим сільське господарство забезпечує населення продуктами хар-
чування і, водночас, промисловість – сировиною. 

У сільськогосподарському виробництві зайнята приблизно половина 
економічно активного населення світу. Але в країнах, що розвиваються, 
цей показник становить 2/3 і більше, тоді як у розвинутих країнах – 
менше 10 %, а у США і деяких країнах Західної Європи – тільки 2–3 %.

Сільське господарство так чи інакше розвивається майже в усіх краї-
нах. Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є най-
більші за розмірами й кількістю споживачів країни, як5от: США, Канада, 
Бразилія, Китай, Індія (мал. 46). Однак у країнах, що розвиваються, 
переважає внутрішнє споживання продукції, тоді як економічно розви-
нуті країни є найбільшими експортерами сільськогосподарських товарів. 
Водночас економічно розвинуті країни є найбільшими імпортерами сіль-
ськогосподарської продукції, оскільки мають надзвичайно місткий спо-
живчий ринок.

Співвідношення двох головних галузей сільського господарства – рос-
линництва і тваринництва – залежить від цілого ряду чинників. Перш за 
все напрямок господарства визначають природні умови, які можуть 
накладати суттєві обмеження на певні види сільськогосподарських вироб-
ництв, сприяючи водночас розвитку інших. Велика роль також належить 
рівню індустріалізації країни, що може забезпечити високомеханізоване 
господарство. Подекуди розвиток тих чи інших галузей сільського госпо-
дарства визначається етнічними й релігійними особливостями країни. 
Так, наприклад, іслам забороняє вживання свинини, а індуїзм – убивати 

Мал. 46. Виробництво (млн т) основних продовольчих товарів у країнах 
світу (2007 р.)
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корів. Так само вкрай рідко вбивають вели-
ку рогату худобу деякі африканські народи.

Загалом, рослинництво переважає у біль-
шості країн, що розвиваються. Виняток ста-
новлять країни тропічних пустель, де над-
звичайно мала площа орних земель, а також 
південноамериканської пампи (Аргентина, 
Уругвай), де розвивається високотоварне 
тваринництво. Натомість в економічно роз-
винутих країнах перевага надається тварин-
ництву. 

Рослинництво. Виділяють два основні 
типи рослинництва – неполивне і зрошу-
вальне. Останнє найпоширеніше в тропіках, 
сухих субтропіках і субекваторіальних 
широтах, найбільші площі зрошувальних 
земель – у Китаї, Індії, Мексиці, Пакистані.

Основа рослинництва – зернове господар-
ство. Зернові культури займають майже 1/2 
оброблюваної території, вони є основним 
джерелом рослинних білків у харчуванні. 
Щорічно збирається близько 2 млрд т на рік 
зернових. Майже 4/5 світового виробництва 
припадає на три основні «хліби людства» – 
пшеницю, рис і кукурудзу (мал. 47).

Основними районами посівів пшениці є 
по мірні та субтропічні широти Євразії, Пів ніч-
ної та Південної Америки, Австралії. Основні 
виробники пшениці у світі – Китай, Індія, 
США, Франція, Росія, Канада, Австралія. 

Основні райони вирощування кукуру дзи – 
Північна і Південна Америка. Най біль ші 
виробники – США, Аргентина, Китай, 
Бразилія, Франція, Мексика. Головною 
культурою екваторіальних, тропічних та 
субтропічних поясів є рис (мал. 48).

Технічні культури (цукрову тростину, 
бавовник, каучуконоси), а також виноград, 
чай, каву, какао вирощують в екваторіаль-
ному, тропічному і субтропічному поясах. 
У помірному – льон5довгунець, соняшник, 
сою, цукрові буряки. 

Найважливішу технічну культуру – бавов-
ник – вирощують переважно в країнах, що 
розвиваються. Найбільші виробники бавов-
нику – Китай, США, Індія, Пакистан, Єгипет, 
Узбекистан, Таїланд та ін.  (мал. 49). Більше половини цукру отримують із 
цукрової тростини (Куба, Бразилія, Мексика, Ямайка та ін.), решту – 
з цукрового буряку (Україна, Франція, Німеччина, Росія та ін.). 

Мал. 48. Вирощування рису

Мал. 47. Країни – лідери 
виробництва зерна, млн т

Мал. 49. Збирання бавовнику
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З олійних культур найбільше культивують соняшник (Україна, Росія, 
країни Південної Європи, США, Аргентина, Китай) та сою (США, Китай, 
Корея). Найбільші виробники чаю: Індія, Шрі5Ланка, Китай; кави – 
Бразилія, Колумбія, Мексика, Індія та країни Східної Африки.

Тваринництво розвинуте в усіх регіонах земної кулі. Воно досить різно-
манітне за складом, напрямками, рівнем інтенсивності та продуктивності 
(мал. 50). 

Серед галузей тваринництва найбільш поширене зокрема скотарство, 
яке займається розведенням великої рогатої худоби. Більша половина 
худоби припадає на країни, що розвиваються. Найбільше поголів’я худо-
би в Індії, Бразилії, Китаї, США, Аргентині.

В економічно розвинутих країнах Європи, Північної Америки в лісовій 
та лісостеповій зонах розводять велику рогату худобу молочно5м’ясного 
та молочного напрямків. Найбільші виробники молока – країни Європи.

У країнах з посушливим і сухим кліматом, як5от: Індія, Пакистан, 
Аргентина, Австралія – розвинуте екстенсивне тваринництво м’ясного 
напрямку. У напівпустелях і пустелях, саванах, а також у густозаселе-
них сільських районах країн, що розвиваються, переважає тваринництво 
м’ясного і м’ясо5вовняного напрямку.

Свинарство поширене всюди, крім мусульманських країн. Значне 
поголів’я свиней у Китаї (майже 50 %), країнах Європи (Німеччині, 
Франції, Італії, Великій Британії, Росії, Україні, Польщі), до 10 % – у 
США. 

Вівчарство поширене майже повсюдно. Але більша частина овець 
випасається в напівпустельних і пустельних районах світу. Найбільші 

виробники вовни і баранини – 
Австралія, Нова Зеландія, Південна 
Африка, Аргентина, Індія. Вівчарство 
розвинене також у Великій Британії, 
Іспанії, Туреччині, Китаї, США та ін.

В останні десятиріччя перспектив-
ною галуззю тваринництва стало спе-
ціалізоване інтенсивне птахівництво 
м’ясного і яєчного напрямків. Воно 
зосереджене в країнах з певними тра-
диціями споживання цієї продукції 
та в районах з потужною кормовою 
базою.

Агропромисловий комплекс і аграрні відносини. Сільське господар-
ство є частиною агропромислового комплексу. До нього відносять три 
сфери. Одна з них – це промисловість, що виробляє засоби виробництва 
для сільського господарства. Друга сфера охоплює власне сільськогоспо-
дарське виробництво. І третя сфера представлена галузями, які зайняті 
транспортуванням, переробкою і збутом сільськогосподарської сировини 
і продукції. У світовому господарстві таку агропромислову інтеграцію 
називають агробізнесом, або агровиробничою сферою.

На розвиток агробізнесу активно впливають соціально5економічні чин-
ники – аграрні відносини на селі, форми земельної власності, характер 
землекористування, рівень розвитку агрокультури та ін. Величезний 

Мал. 50. Поголів’я свійських тварин 
у світі, млн голів
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вплив мають досягнення НТР, зокрема розвиток генної і клітинної інже-
нерії. Завдяки їм прибуткове виробництво може розвиватися навіть там, 
де раніше займатися сільським господарством було неможливо або неви-
гідно.

Для агробізнесу економічно розвинутих країн характерні ринкові 
виробничі відносини. Основною виробничою одиницею там є сімейна 
ферма. Середній розмір її залежить від місцевих історичних, соціальних, 
природних умов і спеціалізації. Так, наприклад, в Австралії він досягає 
1,8 тис. га, у США і Канаді – близько 200 га, тоді як у Західній Європі 
становить лише 17, а в Японії – 2 га. Частина землі належить державі 
(1/4–1/3 площі), а також великим монополіям агробізнесу і церкві.

В останні десятиліття в країнах Заходу виник міжнародний агробіз-
нес, ядро якого утворюють великі ТНК, що контролюють виробництво і 
збут продуктів харчування. Серед 100 найбільших – понад 40 американ-
ських і більш як 30 західноєвропейських (швейцарська «Нестле», нідер-
ландська «Юнілевер» та ін.).

Сільське господарство країн, що розвиваються, включає два абсолютно 
різні сектори – традиційний і сучасний. Традиційне ведення сільського 
господарства спирається на дрібні господарства й охоплює переважну 
більшість сільського населення країни. У таких господарствах немає спе-
ціалізації, вони майже не використовують мінеральних добрив. Селяни 
вирощують продовольчі культури, які є основою їх харчування.

Сучасний сектор сільського господарства країн, що розвиваються, 
представлений великими, добре організованими плантаціями, які займа-
ють кращі землі. Тут широко використовують найману робочу силу, 
машини, добрива і штучне зрошування. Такі плантації зазвичай орієнто-
вані на зовнішні ринки.

У сільському господарстві постсоціалістичних і соціалістичних країн 
сформувалися аграрно�промислові комплекси. Проте якщо в Китаї, 
наприклад, були проведені реформи, які спричинили швидке зростання 
аграрної економіки, то в деяких країнах СНД цього не відбулося. 

Проблема 

Через відсутність належних реформ у 19905х роках найбільший занепад 
сільськогосподарського виробництва спостерігався в багатьох колишніх 
країнах Радянського Союзу, у тому числі і в Україні. Відсутність яких 
конкретних заходів, на вашу думку, спричинила таку ситуацію в сіль-
ському господарстві постсоціалістичних країн? 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Найбільша частка економічно активного населення зайнята в сільському гос-
подарстві в країнах, що розвиваються.
Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є найбільші за 
розмірами й кількістю споживачів країни.
В економічно розвинутих країнах провідною галуззю сільського господарства 
є зазвичай тваринництво, а в країнах, що розвиваються, – рослинництво.
На розвиток агробізнесу впливають аграрні відносини на селі, форми 
земельної власності, характер землекористування, рівень розвитку 
агрокультури.
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Ключові терміни і  поняття

сільське господарство рослинництво зернові культури тех ніч -
ні культури олійні культури тваринництво скотарство свинар-
ство вівчарство агропромисловий комплекс аграрні відносини 
агро бізнес  

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть основні галузі сільського господарства світу.

II Порівняйте аграрні відносини в країнах з різним рівнем розвитку еконо-
міки.

III Поясніть, від чого залежить розвиток і співвідношення двох головних 
галузей сільського господарства в будь5якій країні світу.

IV Доведіть існування закономірностей у територіальному поширенні 
голов них галузей сільського господарства світу.

ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. 
ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Географічна розминка

Пригадайте з курсу географії України, що є пасажирообігом і вантажо-
обігом.
Назвіть форми міжнародного співробітництва України.

Географія світового транспорту. Транспорт – одна з головних галу-
зей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Тим 
самим транспорт об’єднує територію окремої країни в єдине господар-
ське ціле, а національні господарства – в єдине світове господарство. Без 
транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для 
якого необхідні зв’язки щодо постачання сировини і продукції. Не 
випадково транспорт називають «кровоносною системою економіки», 
адже він є необхідною умовою її функціонування. Світовий транспорт 
нині – це понад 42 млн км різних шляхів сполучення (без морських 
шляхів).

Практичне завдання

За картою географічного атласу «Транспорт» назвіть основні види сучас-
ного транспорту. 

Залізничний транспорт. Понад два десятки країн нині мають про-
тяжність залізниць більше 10 тис. км (Додаток 16). За пасажирообігом 
виділяються залізниці Японії, західноєвропейських країн і СНД. У ван-
тажообігу лідирують залізниці США, Китаю, Росії, Індії, України. За 
рівнем електрифікації залізниць перше місце у світі належить Росії 
(електрифіковано 47 % від загальної протяжності залізниць країни).

Одним з головних напрямків розвитку сучасного залізничного тран-
спорту є будівництво високошвидкісних магістралей, на яких пасажир-

§20. 
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ські експреси розвивають швидкість 200–300 км/год, а подекуди навіть 
більше. Піонерами будівництва таких доріг стали Японія і Франція. 
Високошвидкісні магістралі побудовані також у Німеччині та Іспанії. 
Услід за європейськими країнами до будівництва високошвидкісних 
магістралей приступили США, Республіка Корея, Росія.

Практичне завдання

За Додатком 16 назвіть країни, що мають найпротяжніші залізниці й най-
більшу густоту залізничної сітки.

Автомобільний транспорт. За протяжністю автомобільних доріг 
різко виділяються США (Додаток 17). Більш повне уявлення про розви-
ток автомобільного транспорту дають відомості про розміри автомобіль-
ного парку (Додаток 18). За кількістю легкових автомобілів, що припадає 
на 1000 жителів, лідирують країни Західної Європи, США, Канада, 
Австралія і Нова Зеландія. На 1000 жителів у цих країнах припадає від 
330 (Данія) до 500 (Німеччина), 520 (США) і 560 (Італія) автомобілів. 

Трубопровідний транспорт. Сумарна протяжність магістральних 
нафто5 і газопроводів у світі нині досягла 2 млн км (Додаток 19). 
Лідирують США і європейські країни, які вирізняються великими роз-
мірами видобутку і внутрішнього споживання нафти, нафтопродуктів і 
природного газу, а також їхнім експортом.

Трубопровідний транспорт має великі перспективи розвитку, пов’язані 
з постійним зростанням потреб у нафті, нафтопродуктах і природному 
газі. Спорудження магістральних трубопроводів здійснюється в СНД, 
Південно5Східній Азії, Китаї, Австралії, Західній Європі, США, Канаді, 
Північній Африці, Латинській Америці.

Географію морського транспорту визначає мережа портів, морських 
каналів і проток тощо. Загальна кількість морських портів, що беруть 
участь у міжнародних перевезеннях, складає приблизно 2,2 тис. Близько 
900 з них розташовані у Європі, понад 500 – в Америці, майже 400 – в 
Азії, решта – в інших частинах світу (Додаток 20). 

Головними міжнародними морськими каналами залишаються 
Суецький і Панамський. Третім за значенням вважається Кільський, що 
сполучає Кільську бухту Балтійського моря з нижньою течією Ельби, 
передусім порти Кіль і Гамбург. Найважливішими морськими протока-
ми, де спостерігається підвищена інтенсивність руху судів, є Ла5Манш, 
Гібралтарська протока, Ересунн, Малаккська, Ормузька, Босфор.

Морський флот мають більше 160 країн світу. Серед лідерів за тонна-
жем флоту чимало країн, що розвиваються. У більшості випадків це 
пояснюється наданням цим країнам так званих «дешевих» («зручних») 
прапорів. Частка суден, що плавають під «дешевими» прапорами, уже 
перевищила відмітку 60 % (Додаток 21). 

Внутрішній водний транспорт становить найбільшу частку в загаль-
ному вантажообігу Європи і Північної Америки. Перспективи його 
розвит ку пов’язані з використанням понад двохсот міжнародних річко-
вих басейнів. До таких належать басейни Рейну, Дунаю, Амазонки, 
Замбезі, Нілу, Конго, Нігеру та ін. Іншим перспективним напрямом є 
змішані перевезення «річка–море» з використанням спеціальних суден.
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Географію світового повітряного транспорту визначає мережа аеро-
портів, у тому числі 1100 міжнародних (Додаток 22). На цей час загальна 
кількість перевезених авіаційним транспортом пасажирів перевищує 
2,2 млрд осіб. З них 55 % припадає на міжнародні і 45 % – на внутрішні 
перевезення. За розмірами річних авіаперевезень лідирують США (при-
близно 600 млн осіб), Японія (близько 100 млн осіб) і Велика Британія 
(понад 65 млн осіб). 

Унаслідок взаємодії різних видів транспорту формуються транспортні 
системи – національні, регіональні, глобальні. Найбільш потужні й роз-
винені національні системи склалися в країнах Великої сімки (насамперед, 
США) і в Росії, регіональні – у Західній Європі та Північній Америці.

Проблема 

Транспорт шкідливо впливає на довкілля. Автомобільний і авіаційний 
транспорт є найбільшим забруднювачем атмосфери шкідливими викида-
ми, а разом із залізничним створює так зване шумове забруднення. Чи 
вбачаєте ви вихід з цієї проблеми?

Зовнішні економічні зв’язки – система господарських зв’язків між 
національними економіками різних країн, що здійснюється на основі 
міжнародного поділу та інтеграції праці. 

Міжнародна торгівля є традиційною і провідною формою економіч-
них відносин між країнами. Про розміри зовнішньої торгівлі свідчить 
зовнішньоторговий обіг – сукупна вартість у грошовому вираженні всіх 
виконаних операцій за певний період. Перше місце за цим показником 
посідає Західна Європа, де виняткову роль відіграє факт існування 
Європейського Союзу. Друге місце належить країнам Азії, головним 

чином Східній і Південно5Східній Азії. На 
третьому місці – Північна Америка. Інші 
регіони забезпечують не більше 10 % світо-
вої торгівлі. 

Провідну десятку країн5лідерів щодо екс-
порту та імпорту товарів і послуг утворю-
ють здебільшого європейські країни, але 
лідером є США (Додаток 23). 

У товарній структурі світової торгівлі домі-
нують товари – готові вироби і напівфабри-
кати (мал. 51). Найпотужніший зі світових 
товаропотоків сполучає Північну Америку і 
Азію. Наступний за ним – За хідна Європа й 
Азія. На третьому місці – Північна Америка 
і Західна Європа. При близно половину сві-
тового товарообігу забезпечує торгівля про-
мислово розвинутих країн Західної Європи, 
США і Японії. Передусім вони активно 
обмінюються високотехнологічними виро-
бами наукоємних галузей. Звертає на себе 
увагу також інтенсивна внутрішньорегіо-
нальна торгівля країн ЄС, Північної 
Америки і торгівля США–Японія.

Мал. 51. Товарна структура 
світової торгівлі, %
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Поряд із традиційною торгівлею товарами великий розвиток отримав 
обмін послугами. До таких належать транспортні послуги (мал. 52), 
туристичні, консультаційні, страхові, рекламні, інформаційні тощо. 
Лідирують у цьому секторі світової торгівлі країни Західної Європи, а 
також США і Японія.

Важливою передумовою розвитку зовніш-
ньої торгівлі є переміщення капіталу, або 
інвестування. Така форма міжнародних 
економічних відносин реалізується двома 
шляхами – безпосередніми вкладами в роз-
виток конкретних підприємств і наданням 
позик. Річний обсяг міжнародних фінансо-
вих операцій у 10–20 разів перевищує мас-
штаби світової торгівлі.  

Формою міжнародних економічних відно-
син є міграція трудових ресурсів. Вона 
здійснюється з метою працевлаштування, 
отримання високої професійної освіти, 
вивчення досвіду тощо.

У зв’язку з пом’якшенням міграційної політики спостерігається масо-
вий відтік кваліфікованих працівників до розвинутих країн. Це харак-
терно майже для всіх країн, у тому числі й для України. Втрата кваліфі-
кованих і освічених працівників, які емігрували за кордон, може нега-
тивно вплинути на економіку країн5постачальниць.

Важливою формою міжнародних економічних відносин є також між-
народний туризм (мал. 53). Його бурхливий розвиток зумовлений 

Мал. 53. Головні напрямки світового туризму

Мал. 52.  Провідні експорте-
ри з надання транспортних 

послуг, 2007 р. (частка в 
експорті світу, %)
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зроста ючою урбанізацією, НТР, загальним підвищенням рівня життя 
тощо. Нині за рік здійснюється близько 900 млн міжнародних туристич-
них поїздок. За прогнозами, до 2020 р. їхня кількість зросте до 1,5 млрд.

 Реалії сьогодення

Т у ри з м збагач ує. Доходи від міжнародного туризму зростають 
щорічно. У 2008 р. міжнародні туристичні прибутки становили 944 млрд 
дол. США (642 млрд євро). Якщо враховувати прибутки від пасажирських 
перевезень, то загальні доходи у 2008 р. досягли 1,1 трлн дол. США, 
тобто майже 3 млрд дол. США на день.

Понад половину туристичного потоку і надходжень від туризму при-
падає на Європу. У розвинутих країнах загальні прибутки від туризму 
становлять десятки мільярдів доларів. Для десятків держав світу, перед-
усім тих, що розвиваються, туризм є основним джерелом доходів. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Географію наземного транспорту визначає мережа шляхів сполучення.
Географію морського транспорту визначає мережа портів, морських каналів 
і проток. 
Географію внутрішнього водного транспорту визначають міжнародні річкові 
басейни.
Географію повітряного транспорту визначає мережа аеропортів.
Основні форми зовнішніх економічних зв’язків – міжнародна торгівля, пере-
міщення капіталу, міграція трудових ресурсів, міжнародний туризм.

Ключові терміни і  поняття 

транспорт:залізничний, автомобільний,трубопровідний, морський, 
внутрішній водний, повітряний  зовнішні економічні зв’язки  між-
народна торгівля обмін послугами переміщення капіталу (інвесту-
вання)  міграція трудових ресурсів  міжнародний туризм 

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть основні форми міжнародних економічних зв’язків.

II Порівняйте розвиток окремих видів транспорту в країнах з різним рів-
нем економіки.  

III Поясніть зв’язок між транспортом і міжнародними економічними 
зв’язками.

IV Обґрунтуйте перспективи подальшого розвитку транспорту світу.



99    Òå ìà 5.
ГЛОБАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Усі ми живемо на одній планеті – Земля, а тому варто 
усвідомити: все, що відбувається в будь5якому куточку нашої 
земної кулі, рано чи пізно пошириться навколо всієї планети.  
Отруйні гази, що викидаються у повітря в певному місці, через 
деякий час можуть поширитися по всій Землі. Морські течії 
Світового океану, омиваючи материки, переносять бруд, 
незважаючи на державні кордони. Шкідливий вплив на 
довкілля, спричинений господарською діяльністю в окремо 
взятій країні, з часом відчувається в інших частинах планети.
Ми пов’язані один з одним… Ліки, що врятовують комусь життя 
в Німеччині, можливо, виробляються з рослин, що зростають у 
лісах Коста5Рики. Вихлопні гази автомобілів на вулицях 
Лондона або Мехіко можуть впливати на погоду в Рабаті або 
Токіо. 
Ми дихаємо повітрям спільної земної атмосфери, вживаємо їжу 
зі спільної живої оболонки Землі і черпаємо воду з одного 
світового джерела. Ми прагнемо разом подолати поширення 
небезпечних хвороб і не бажаємо світової війни. Адже ми – 
земляни. І проблеми нашої Землі – наші спільні проблеми.

 §21. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Географічна розминка

Пригадайте з попередніх курсів географії, які є проблеми взаємодії люди-
ни і природи.

Поняття про глобальні проблеми людства. Глобальні проблеми – це 
явища, які охоплюють світ в цілому і створюють загрозу для всього люд-
ства, вимагаючи для свого розв’язання об’єднаних зусиль, спільних дій 
усіх держав і народів. 

Найважливішою глобальною проблемою залишається проблема миру 
і роззброєння. Адже на Землі не припиняються збройні конфлікти і без-
перервно гинуть люди (мал. 54).
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Історична довідка 

У 1945 р., після того як на японські міста Хіросіму і Нагасакі було скинуто 
дві атомні бомби, закінчилася Друга світова війна (1939–1945 рр.). 
Відтоді у світі, за даними ООН, сталося понад 200 збройних конфліктів 
(мал. 54). Ці конфлікти коштували життя більше 20 млн осіб, з яких понад 
80 % – цивільні особи. 

Практичне завдання

Користуючись додатковими джерелами інформації, назвіть країни, де 
останнім часом відбулися найбільші воєнні конфлікти. 

У другій половині XX ст. у зв’язку з подальшим удосконаленням ядерної 
зброї і ракетної техніки, нагромадженням інших засобів масового зни-
щення (хімічних і біологічних) виникла реальна можливість знищення 
цілих країн і континентів у випадку розв’язання третьої світової війни. 
Більше того, світові запаси зброї масового знищення достатні для багато-
разового знищення всього живого на Землі. Сукупний світовий запас 
ядерної зброї становить близько 15 тис. мегатонн, що приблизно дорівнює 
більш як 1 млн бомб, аналогічних тій, що була скинута на Хіросіму.

Попри це, країни, як і раніше, витрачають величезні кошти на озброєння 
(мал. 55, 56). На зброю витрачається більше, ніж на людей. Щорічно військо-
ві витрати країн світу становлять 800 млрд дол. Кожного року в країни, 
що розвиваються, постачається зброї на суму 30 млрд дол. І хоча ядерна 
зброя більше не застосовувалась, викликає занепокоєння прагнення окре-
мих держав до непідконтрольного з боку міжнародного співтовариства 
володіння зброєю масового знищення. Нині налічується щонайменше сім 
«ядерних держав», у т. ч. й таких, що конфліктують між собою (Індія та 
Пакистан). Ще ряд країн веде активні роботи щодо створення ядерної зброї.

У кінці 805х – на початку 905х pоків XX ст. з припиненням «холодної 
війни» між двома суспільними системами була знята загроза світового 
ядерного конфлікту. Однак значна небезпека криється також у локаль-
них конфліктах, що можуть мати регіональне поширення. Так, міжна-

родні договори про нерозповсюдження ядер-
ної зброї чи про повне припинення виробни-
цтва хімічної зброї підписані далеко не всіма 
країнами світу. 

Слід зазначити, що початок XXI ст. позна-
чився новою проблемою – проблемою бороть-
би з міжнародним тероризмом.

Демографічна проблема в різних країнах 
має свої особливості. У більшості країн 
Європи, включно з Україною, проблемою є 
депопуляція і старіння нації внаслідок пере-
вищення смертності над народжуваністю. 
Таке падіння приросту населення одержало 
назву демографічної кризи. 

На противагу цьому для багатьох країн, 
що розвиваються, зазвичай найбідніших, 
характерний демографічний «вибух». Так 

Мал. 54.  Кількість збройних 
конфліктів за регіонами 

(1949–2007)
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було названо явище різкого зростання приросту населення, що створює 
чимало небажаних наслідків, як5от: утруднення економічного розвитку 
держав, загострення жебрацтва і проблем охорони довкілля тощо. 

Прогноз

Пік демографічного вибуху в багатьох країнах Азії і Латинської Амери-
ки, як відзначають демографи, уже минув, однак чисельність людства ще 
тривалий час зростатиме.

Відносно новими демографічними проблемами є «псевдоурбанізація» 
(Індія, країни Латинської Америки), криза великих міст (США), неле-
гальна міграція (з Азії до Західної Європи).

З метою вирішення демографічної проблеми ООН прийняла «Всесвітній 
план дій у галузі народонаселення», за яким урядам країн пропонується 
проводити активну демографічну політику. Багато хто вважає, що досяг-
ти бажаного результату в зниженні народжуваності можна, здійснивши 
революцію в культурі і звичаях людства.

Енергетична і сировинна проблеми полягають у забезпеченні людства 
енергією і мінерально5сировинними ресурсами. Її загострення у другій 
половині ХХ ст. зумовлено рядом причин. Серед них – відносна обмеже-
ність розвіданих запасів нафти, природного газу і деяких інших видів 
палива та сировини, виснаження давно експлуатованих родовищ природ-
них ресурсів, погіршення гірничо5геологічних умов їхнього видобутку, 
збільшення територіального розриву між районами видобутку і спожи-
вання, просування добувної промисловості в райони нового освоєння з 
екстремальними природними умовами.

Отже, у наш час необхідно раціонально використовувати вичерпні і від-
творювати відновні ресурси, запроваджувати енерго5 і ресурсозберігаючі 
технології, широко використовувати альтернативні джерела енергії та 
вторинну сировину.

Продовольча проблема проявляється в тому, що 2/3 людства відчува-
ють постійний дефіцит продуктів харчування. До того ж харчування 
часто є недостатньо калорійним і має нераціональну структуру (нестача 
вітамінів і білків тваринного походження). При цьому у світі загалом 

Мал. 55. Річні військові витрати деяких
країн, млн дол.

Мал. 56. Країни, що належать 
до світових лідерів за витратами 

на оборону, % від ВВП
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виробляється достатньо продовольства, однак географія його виробни-
цтва далеко не збігається з географією споживання. Північна Америка і 
Західна Європа мають надлишок продовольства, але країни, що розви-
ваються, не мають можливості для його закупівлі в достатній кількості.

Найбільш надійний напрямок вирішення глобальної продовольчої про-
блеми – зростання виробництва продуктів харчування в голодуючих дер-
жавах – країнах Азії, Африки і Латинської Америки. Він можливий 
двома шляхами. Один з них – екстенсивний – передбачає подальше 
розши рення орних, пасовищних та інших угідь. За даними ФАО, залиша-
ється ще чимало землі для сільськогосподарського використання. Близько 
1560 млн га можуть бути додані до нинішніх 1,4 млрд га орних земель. 
Більше половини наявних додаткових земель розташовано в Африці й 
Латинській Америці. На ці регіони припадає більшість земель, які най-
краще придатні для вирощування культур з дощовим зрошуванням.

Перший шлях у багатьох країнах вичерпався або ж потребує значних 
затрат. Тому основою вирішення продовольчої проблеми є інтенсивний 
шлях – підвищення біологічної продуктивності вже існуючих угідь. 
Інтенсифікація сільського господарства в країнах, що розвиваються, 
пов’язана з біотехнологією, використанням нових високоврожайних сор-
тів (так звана зелена революція) і нових методів обробітку ґрунту, подаль-
шим розвитком механізації, хімізації, меліорації.

 Реалії сьогодення

Про довольча проблема. Останніми роками, як ніколи в останні 
три десятиліття, увага світу привернута до питань продовольства. Цілий 
ряд чинників зумовив підвищення цін на продукти харчування, що дося-
гли нині найвищого рівня з 1970�х років. Ця обставина серйозно позна-
чилася на продовольчій безпеці бідних верств населення світу.

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, – одна з 
найгостріших глобальних проблем сучасності. Адже рівень доходів на 
душу населення більшості країн, що розвиваються, у десятки, а то й сотні 
разів нижчий, ніж у розвинутих. Цей розрив не тільки не скорочується, 
а й наростає. 

У наші дні саме в країнах, що розвиваються, найбільше проявляється 
гострота продовольчої, демографічної, соціальних, економічних і навіть 
екологічних проблем. За даними ООН, лише за одну хвилину від недо-
їдання, голоду і хвороб, що піддаються лікуванню, вмирає від 25 до 30 
дітей, здебільшого в країнах, що розвиваються. Половина жителів країн, 
що розвиваються, позбавлені елементарних засобів санітарії. У 2007 р. 
113 млн дітей шкільного віку не відвідували школи, 97 % з них живуть у 
країнах, що розвиваються. 

Проблема 

Боротьба з убогістю – турбота всього світу. У 1980 р. промислово розвинуті 
країни зобов’язалися виділяти 0,7 % свого валового національного продукту 
на офіційну допомогу для розвитку відсталих країн. Проте на сьогодні лише 
п’ять країн – Данія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія і Швеція – послідов-
но додержуються своїх обіцянок, виділяючи означені кошти на допомогу 
бідним країнам. Поміркуйте, у чому полягають причини такої ситуації.
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Глобальні проблеми – це явища, які охоплюють світ загалом і створюють 
загрозу для всього людства, вимагаючи для свого вирішення об’єднаних 
зусиль, спільних дій усіх держав і народів. 
Основні глобальні проблеми – це проблема миру і роззброєння, демографіч-
на, енергетична і сировинна, продовольча проблеми і проблема подолання 
відсталості країн, що розвиваються.  

Ключові терміни і  поняття 

глобальні проблеми  проблема миру і роззброєння  демографічна 
проблема  енергетична і сировинна проблеми  продовольча проблема 
проблема подолання відсталості країн, що розвиваються   

САМОПЕРЕВІРКА 

I Назвіть основні глобальні проблеми.

II Визначте глобальні проблеми, що найбільш відчутні в Україні.

III Поясніть, яка з глобальних проблем є найважливішою і чому.

IV Доведіть взаємозв’язок різних глобальних проблем.

 §22. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

Географічна розминка

Пригадайте з попередніх курсів географії, які є екологічні проблеми різ-
них материків і океанів.

Поняття про екологічні проблеми. До екологічних проблем належать 
такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередко-
вано) умови життєдіяльності людини. 

Екологічні проблеми нині поширені практично повсюдно. Це означає, 
що вони створюють загрозу життєдіяльності не окремим групам людей, а 
людству загалом, не окремим регіонам чи країнам, а всій планеті. 

Екологічні проблеми можуть бути спровоковані стихійними лихами. 
Так, наприклад, катастрофічні повені часто спричинюють знищення 
сільськогосподарських угідь, забруднення поверхневих вод і спалах 
інфекційних захворювань. Аналогічні наслідки можуть спричинювати й 
землетруси або виверження вулканів тощо.

Водночас екологічна проблема часто є наслідком впливу на природу люди-
ни. Упродовж усієї своєї історії людство через господарську діяльність по -
ступово посилювало тиск на природу, усе більше порушуючи в ній екологічну 
рівновагу. Наслідком цього є забруднення довкілля і своєрідна «відповідь» 
на порушення людиною природних зв’язків – виснаження ресурсів, видо-
зміни окремих природних компонентів і загалом природних комплексів.

Практичне завдання 

За картами географічного атласу назвіть регіони і країни, де найбільше 
проявляються різні екологічні проблеми. 
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Проблема захисту літосфери від забруднення. «Найміцніша» оболон-
ка нашої планети забруднюється внаслідок «поховання» шкідливих, у 
тому числі радіоактивних, відходів. Свій негативний вплив чинять і вне-
сені мінеральні добрива та отрутохімікати, завали «пустої» породи в 
районах гірських розробок і нагромаджені сміттєзвалища.

Проблема захисту від кислотних дощів. В атмосферу щорічно викида-
ється понад 20 млрд т пилогазових відходів, у яких міститься близько 140 
явно шкідливих для людини речовин. Особливо чимало їх там, де елек-
троенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля. 
Результатом такого забруднення стали так звані кислотні дощі. 

 Наука стверджує 

К ислотні дощ і – загибель ж ивому! У викопному паливі, крім 
вуглеводів, завжди є домішки сірки, фосфору та багатьох інших елемен-
тів. При спалюванні ці елементи, так само, як і азот, що міститься в пові-
трі, утворюють окиси. У результаті різноманітних фізико�хімічних проце-
сів окиси сірки, азоту, фосфору перетворюються на кислоти, які разом з 
атмосферними опадами потрапляють на поверхню землі. Потрапляючи 
в ґрунти, кислотні дощі зменшують в них кількість поживних сумішей, 
пригнічують ріст рослин, а інколи призводять до їх повної загибелі.

Найбільш чутливо на випадання кислотних дощів реагують хвойні ліси 
на великих просторах Західної і Центральної Європи та північного сходу 
США. Негативно впливають кислотні дощі і на органічний світ водойм. 
Спочатку зникають планктонні організми, потім гине риба, яка не має 
корму, а також можлива загибель ракоподібних і молюсків. 

Значних збитків завдають окиси й кислоти сірки також матеріалам і спо-
рудам. Посилюється корозія чорних і кольорових металів, мармур і вапня-
ки внаслідок хімічних реакцій перетворюються на гіпс. Це особливо 
несприятливо позначається на стані архітектурно5історичних пам’яток 
європейських країн, які, простоявши століття або навіть тисячоліття, 
можуть бути зруйновані за кілька десятків років. Нині кислотні дощі 
завдають значної шкоди екосистемам Центральної і Східної Європи, 
Скандинавських країн, багатьох районів Росії, Китаю та Індії.

Проблема захисту від теплового забруднення. Унаслідок згоряння 
органічного палива вміст вуглекислого газу (СО

2
) у повітрі підвищений 

(мал. 57). Тим самим порушений природний колообіг вуглекислого газу в 
природі. Саме це, на думку багатьох учених, і спричинило так званий 
парниковий ефект і, як наслідок, загальне потепління клімату. За оцін-
ками, подвоєння вмісту СО

2
 у повітрі може призвести до підвищення 

середньої температури на планеті на 2–4 С.

Проблема 

Вирішити проблеми, пов’язані з глобальним потеплінням, можна тільки 
в тому випадку, якщо країни, що розвиваються, скоротять обсяги вики-
дів. Технологічні рішення, які дають змогу перейти до таких технологій, 
уже існують. Однак нині більшість країн, що розвиваються, не мають у 
своєму розпорядженні передусім фінансових ресурсів для впровадження 
цих рішень необхідними темпами. Як можна, на вашу думку, вирішити 
це питання? 
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Сприяє потеплінню клімату і безпосереднє теплове забруднення пові-
тря, зумовлене низьким коефіцієнтом корисної дії більшості машин і 
механізмів. Це вже яскраво помітно над великими агломераціями, мікро-
клімат яких значно тепліший, ніж на навколишніх територіях.

Зміни клімату впливатимуть, зокрема, на стан здоров’я людей, а також 
санітарії. Потепління вже призвело до збільшення показника смертності 
в країнах з низьким рівнем доходу на 150 тис. осіб на рік. Вважається, що 
показники виживання та відтворення бактерій, що заражають харчові 
продукти і джерела води, під впливом підвищення температури збільшать-
ся, посилюючи тим самим негативний вплив на стан здоров’я населення.

Проблема руйнації озонового шару. У 70–805х роках XX ст. учені все 
частіше стали фіксувати зменшення концентрації озону (О

3
) у стратосфе-

рі, особливо над полярними і приполярними районами. Це явище отри-
мало назву озонових дір. Вони небезпечні тим, що зменшення вмісту О

3 
дає змогу вільно проникати на поверхню Землі ультрафіолетовим проме-
ням. Тим часом надмірна кількість ультрафіолетової радіації є шкідли-
вою для живих організмів, зокрема збільшує ризик ракових захворювань 
населення.

Проблема захисту гідросфери від забруднення. Щорічно до гідросфери 
надходить близько 1800 млрд м3 викидів неочищених і слабо очищених 
стічних вод. Найбільш забрудненими у гідросфері є річкові й озерні води. 
Особливо багато нині нечистот є в річках Східної Європи. Загрозливих 
масштабів набуває забруднення поверхневих вод також у країнах, що роз-
виваються.

Води Світового океану регулярно забруднюються з різних джерел. 
Основну масу забруднювачів приносять річкові води. Утім, багато їх над-
ходить і з атмосферними опадами, а також унаслідок господарської 
діяльності людини в акваторіях океанів і морів. Найбільшої шкоди завдає 
забруднення нафтопродуктами, яких викидалося до 10 млн т на рік. Крім 
того, нерідко всі води після промивання танкерів та інших суден злива-
лися прямо в океан. Іншим великим джерелом надходження нафти є 
аварії танкерів. 

Мал. 57. Викиди СО2
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Найбільш забрудненими районами Світового океану вважаються вну-
трішні моря Європи (Балтійське, Чорне, Азовське, Північне, Середземне) 
та Азії (внутрішнє Японське, Жовте, Яванське), а також Перська та 
Мексиканська затоки (мал. 58).

Проблема дефіциту чистої прісної води. Вона виникла через забруднен-
ня багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання водоспоживання у 
зв’язку із зростанням чисельності населення. Як наслідок, нині приблиз-
но 1,1 млрд осіб не мають доступу до чистої води.

Багато країн відчувають брак доброякісної питної води. Тому кожного 
року в країнах, що розвиваються, від хвороб, які спричинені збудника-
ми, поширеними у неякісній воді, вмирає не менше як 4 млн дітей. Крім 
того, за даними ООН, загострення проблеми дефіциту води погіршить і 
без того низький рівень санітарії в цих країнах, що стане причиною понад 
мільйона смертей на рік. 

У багатьох випадках використання водних ресурсів все більше усклад-
нюється нестійкістю водопостачання, що є наслідком як зростання 
чисельності населення, так і зміни клімату.

Проблема деградації земель. Кількість земельних ресурсів на земній 
кулі обмежена, до того ж їх не можна замінити жодними іншими ресурсами. 
Щороку з активного використання вилучаються мільйони гектарів земель, 
а це зменшує можливості людства вирішити продовольчу, сировинну, соці-
альну та інші глобальні проблеми. 

Деградацію земель спричиняє багато чинників. Так, відкритий видо-
буток корисних копалин і підсилена внаслідок господарської діяльності 
ерозія призводять до повної втрати родючого шару землі і формування 
«місячних ландшафтів». Проблемою є і виснаження ґрунтів, оскільки 
хімічні добрива не можуть повною мірою компенсувати спожитий куль-
турними рослинами гумус. Крім того, залишки добрив накопичуються в 
ґрунті й разом з отрутохімікатами стають небезпечними забруднювачами 
найважливішого для людей природного ресурсу – ґрунту.

Складовою проблеми деградації земель є проблема спустелення земель, 
яка у свою чергу нерідко зумовлена проблемою скорочення площі лісів. 
Проте внаслідок нераціонального господарювання спустелення відбува-

Мал. 58.  Райони нафтового забруднення Світового океану
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ється не лише в посушливих регіонах світу (що прилягають до пустель 
тропіків і помірного поясу). Діяльність людини на Крайній Півночі вже 
спричинила деградацію тундри. Загалом під загрозою спустелення опи-
нилося 25 % території планети. Через зниження продуктивності сіль-
ськогосподарських і пасовищних угідь засоби для існування може втра-
тити понад 1 млрд осіб у понад 100 країнах. 

Міркуючи над подальшим існуванням людства у зв’язку із загострен-
ням екологічних проблем, фахівці ООН розробили концепцію стійкого 
розвитку людства, яка передбачає два підходи: 1) стратегію «тотального 
очищення», що пов’язує стійкий розвиток людства з екологічно чистою 
енергетикою, безвідходною технологією, замкненими циклами виробни-
цтва тощо; 2) стратегію обмеженого споживання.

Країнами світу вже зроблено деякі конкретні кроки для обмеження 
забруднення атмосфери: підписано протоколи щодо поступового скоро-
чення викидів вуглекислого газу (головного «винуватця» парникового 
ефекту), щодо повного припинення виробництва фреонів, які руйнують 
озоновий шар. 

Слід пам’ятати, що всі глобальні проблеми взаємопов’язані й тому 
можуть бути вирішені тільки в комплексі і тільки спільними зусиллями 
світового співтовариства.

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Екологічні проблеми – це такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити 
умови життєдіяльності людини. 
Усі глобальні проблеми взаємопов’язані і можуть бути вирішені лише спіль-
ними зусиллями світового співтовариства. 

Ключові терміни і  поняття 

екологічні проблеми  кислотні дощі  теплове забруднення  пар ни-
ко вий ефект  озоновий шар  деградація земель  спустелення 

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть екологічні проблеми, що поширені загалом у світі і зокрема в 
Україні. 

II Чому екологічні проблеми поширені повсюдно?

III Поясніть, які існують способи вирішення екологічних проблем. 

IV Доведіть на конкретних прикладах, що різні екологічні проблеми 
пов’язані між собою.



Те ма 1. 
КРАЇНИ ЄВРОПИ 

Те ма 2. 
КРАЇНИ АЗІЇ

Те ма 3. 
КРАЇНИ 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Те ма 4. 
КРАЇНИ 
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Те ма 5. 
КРАЇНИ АФРИКИ , 
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ



Розділ 2. 
РЕГІОНИ 

І КРАЇНИ 
СВІТУ
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Європа є одним з найбільш розвинутих регіонів світу. Вона 
завжди впливала і продовжує впливати на світову політику й 
економіку. Саме в Європі ще 450 р. до н. е. народилася демокра-
тія. Європа завжди була і є центром економічних і соціальних 
нововведень. Такі важливі критерії цивілізаційного прогресу, 
як всебічний розвиток особистості, якість життя, права люди-
ни, принципи й механізми її соціального захисту, були започат-
ковані й набули динамічного розвитку саме в країнах Європи.
Європа є батьківщиною багатьох велетів культури, серед яких 
Данте і Сервантес, Шекспір і Гете, Мікеланджело і Рембрандт, 
Бетховен і Моцарт, Толстой і Достоєвський, Тарас Шевченко і 
Леся Українка. Проте, крім зазначених позитивних впливів 
європейської цивілізації, слід згадати й про такі прикрі факти в 
історії Європи, як Перша та Друга світові війни, так звана 
холодна війна. Попри це, Європа завжди була й залишається 
центром економічного прогресу. Як наслідок, багато європей-
ських країн належать до найбагатших у світі. 
Європа – це регіон, у якому ми живемо, розвиваємося й розбудо-
вуємо незалежну Україну, налагоджуємо відносини з найближ-
чими і більш віддаленими сусідами, шукаємо надійних партне-
рів. Ось чому знання про соціально-економічні особливості 
країн усієї Європи надзвичайно важливі для інтелектуального 
розвитку кожної людини, зокрема європейця.

§23. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

Географічна розминка 

Пригадайте, де проходить межа між Європою та Азією.
Наведіть приклади європейських держав з різним рівнем соціально-
економічного розвитку. Які з них входять до Великої сімки?

Загальні відомості про регіон. Європа – західний регіон материка 
Євразія, який охоплює площу близько 10 млн км2 з населенням 
понад 800 млн осіб. Європа омивається водами Атлантичного і Північного 
Льодовитого океанів, берегова лінія значно розчленована. Площа півост-

КРАЇНИ 
ЄВРОПИ

Òå ìàÒå ìà 1 1..
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ровів становить четверту частину всієї площі континенту, а на острови 
припадає понад 700 тис. км2. Найпівнічніші частини Європи розташовані 
за Полярним колом, а південні лежать у субтропічному поясі. Максималь-
на віддаленість території Європи від океану становить близько 1600 км, 
мінімальна – 600 км. Європа багата на різноманітні природні ресурси, 
серед яких найбільше господарське значення мають мінерально-
сировинні, земельні та рекреаційні ресурси.

Європа є одним з основних осередків світової цивілізації, батьківщи-
ною Великих географічних відкриттів, промислової революції, міських 
агломерацій, відіграє важливу роль у міжнародному географічному поді-
лі праці.

Трансформація сучасної політичної карти Європи. Євроінтеграційні 
процеси. Кількість країн на карті Європи залежить від конкретних полі-
тичних, економічних і культурних позицій і є неоднозначною. Найбільше 
дискутується включення до складу Європи таких країн, як Туреччина, 
Косово, Кіпр, Казахстан і Республіки Закавказзя. 

На політичній карті Європи (див. форзац) нині існує 44 незалежні суве-
ренні держави (без Кіпру і Туреччини), які об’єднані не лише географіч-
ним положенням, а й міцними економічними і політичними зв’язками. 
За формою правління переважна більшість (34) держав є республіками, 
інші (10) – монархіями. Більшість дер-
жав унітарні за територіальним устро-
єм. Однак у межах Європи є й федера-
ції, серед яких Австрія, Німеччина, 
Бельгія. 

Політична карта Європи формува-
лася впродовж тривалої історії. 
Останні суттєві зміни на ній відбулися 
в кінці 80-х – на початку 90-х років 
ХХ ст., коли була зруйнована соціаліс-
тична система і розпалися такі держа-
ви, як СРСР, Югославія, Чехо словач-
чина. У європейському регіоні 
з’явилися молоді незалежні держави, 
серед яких і Україна, і почали одразу 
відігравати суттєву роль у політично-
му та економічному житті не лише 
Європи, а й усього світу. 

Практичне завдання

Користуючись політичною картою (див. форзац), назвіть усі молоді неза-
лежні держави Європи. 

У другій половині ХХ ст., особливо після Другої світової війни, у Європі 
інтенсивно відбувається економічне і політичне зближення держав. 
У 1991 р. процес європейської інтеграції набув нових рис: підписано 
Маастрихтську угоду про створення Європейського Союзу, яка набула 
чинності 1 листопада 1993 р. Саме із цієї дати Європейське співтовариство 
отримало сучасну назву – Європейський Союз (ЄС) (мал. 59). 

Мал.  59.  Штаб-квартира ЄС
 у Брюсселі
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 Реалії сьогодення 

С у ч а с н а Єв р о п е й с ь к а і н т е г р а ц і я.  Можливості подальшого 
розширення ЄС були визначені в Копенгагенських критеріях на вступ 
(1993 р.), які дістали назву політичних. Пізніше були прийняті й економіч-
ні критерії для країн, що бажали вступити до ЄС (їх ще називають 
країнами-аплікантами). Так були створені основи майбутнього розши-
рення найбільшої у світі інтеграційної організації. У 1997 р. був підписа-
ний Амстердамський договір, який визначав вільне працевлаштування і 
права громадян у спільній Європі, свободу пересування, надання біль-
шої ваги ЄС на міжнародній арені. 

Потужне розширення ЄС розпочалося 1 травня 2004 р., коли членами 
цієї організації стали десять країн: Кіпр, Мальта, республіки Прибалтики 
(Латвія, Литва, Естонія), а також Польща, Словаччина, Словенія, 
Угорщина та Чехія. Пізніше, у 2007 р., до ЄС приєдналися Болгарія та 
Румунія. Виявили бажання стати членами ЄС ще кілька країн, серед 
яких Ісландія, Туреччина, Сербія, Чорногорія, Албанія, а також Україна.

Важливим кроком європейської інтеграції стало об’єднання національ-
них грошових одиниць і впровадження в січні 2002 р. в обіг наднаціо-
нальної валюти – євро (мал. 60). 

Унаслідок активного процесу роз-
ширення Європейський Союз став 
найбільшою і найпотужнішою орга-
нізацією у світі з площею понад 
4,3 млн км2, населенням майже 
494 млн осіб, з показником сукупно-
го ВВП понад 14 трлн дол. 

Особливості європейської моделі 
господарства. Господарство євро-
пейських країн, на відміну від 
інших країн світу, завжди вдоско-
налювалося на власній основі, спи-
ралося на власний інтелект і духо-
вний потенціал своїх народів. 
Європейську модель розвитку еко-
номіки характеризує високий сту-
пінь відкритості.

Нині господарство більшості 
країн Європи переживає постінду-
стріальний етап розвитку і характе-
ризується як ринкове, соціально 
орієнтоване. Дійсно, на основі рин-
кових реформ у Європі реалізується 
програма соціального вирівнюван-
ня, зменшення економічного і соці-
ального розшарування населення, 
утримання доходів низькооплачу-
ваних верств населення на пристой-
ному рівні тощо.Мал. 60. Картосхема Єврозони
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 Реалії сьогодення

Єв ро об’є д на ло к раї ни в Єв ро зон у. Введення євро стало під-
ставою для створення Єврозони – регіону в межах Європи, що включає 
країни ЄС, офіційною валютою яких є євро (мал. 60). Ці країни мають 
право випускати монети і банкноти, що номінують євро. А Європейський 
центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику країн 
Єврозони. Єврозона має наміри розширитися за рахунок інших країн 
ЄС. Крім того, цю валюту, за домовленістю чи навіть без неї, використо-
вують окремі країни й території, що не входять до ЄС: усього 44 держави 
і 5 областей з населенням близько 500 млн осіб. 

Проблема 

Дія високих соціальних стандартів у країнах Європи свідчить про гума-
нітарну зрілість суспільства, проте є стримуючим чинником розвитку 
підприємництва. Адже саме підприємці податками, що постійно зроста-
ють, наповнюють переважно бюджет країн, зокрема для соціальних 
виплат. Поміркуйте, як можна вирішити цю реальну проблему. 

Економічними перевагами європейських країн є стрімкий розвиток 
так званих локомотивних галузей господарства, які спрямовані на 
випуск високотехнологічної продукції. Галузями виробництва, які забез-
печують на початку ХХІ ст. європейським країнам глобальну конкурен-
цію, є літакобудування (Франція, Нідерланди, Велика Британія), автомо-
білебудування (Німеччина, Франція, Швеція), програмне забезпечення 
(Ірландія, Німеччина, Бельгія), цифрове телебачення (Франція), фарма-
цевтична промисловість (Німеччина, Франція), виробництво засобів 
мобільного зв’язку (Фінляндія, Швеція, Велика Британія), поліграфічне 
виробництво (Німеччина), банківська діяльність (Велика Британія, 
Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Іспанія), фінансові послуги (Велика 
Британія, Люксембург) тощо. 

 Реалії сьогодення

На й д е ш е в ш і  і  н а й д о р ож ч і  к р а ї н и Є в р о п и.  За даними 
Євростату, європейські країни суттєво відрізняються за рівнем цін на 
товари і послуги, що значно впливає на настрої населення і його купі-
вельну спроможність. Загалом у країнах Північної Європи ціни вищі, ніж 
у країнах Південної і Східної. У 2009 р. найдорожчою країною в ЄС була 
Данія, а найдешевшою – Болгарія. За найбільш вигідними цінами одяг 
можна було купити у Великій Британії, взуття – у Болгарії, в якій найниж-
чими є ціни й на меблі, холодильники, пилососи та іншу побутову техніку. 
У Великій Британії відмічено найнижчі ціни на електроніку: телевізори, 
DVD-програвачі, комп’ютери тощо. 

Місце Європи у світовому господарстві та міжнародних відносинах. 
Країни Європи посідають провідне місце у світі. На них припадає майже 
40 % сукупного валового світового продукту (ВСП). Європейські країни, 
особливо члени ЄС, мають досить високий рівень економічного розвитку, 
а за показником ВВП на душу населення входять до десятки перших 
країн світу. Частка країн Європи в промисловому виробництві становить 
близько 40 %. Європейські країни впродовж останніх років мали пози-
тивні показники темпів зростання економіки. 
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Прогноз

Середньорічні темпи зростання за 2005–2007 рр. у країнах Європи стано-
вили пересічно 3 %. Однак у 2008 р. ці показники скоротилися вдвічі. 
У 2009 р. спад темпів зростання економіки тривав. За прогнозами ООН, у 
2010 р. ці показники зростуть у середньому до рівня 0,5 %. У європей-
ських країнах з перехідною економікою очікуються не лише нижчі 
темпи росту, а й більш значний спад економічного розвитку. У багатьох 
країнах з перехідною економікою реальні доходи прогнозуються нижчи-
ми, ніж 20 років тому.

Основними завданнями європейського розвитку на найближчі роки є 
подальше створення економічного, політичного, а згодом і регіонального 
союзу. Європейська спільнота спрямовує свої зусилля на розвиток тих 
регіонів, що мають відставання, на модернізацію галузей освіти, 
професійно-технічну підготовку та відповідну зайнятість населення в 
них. У найближчому майбутньому планується перетворення Європи на 
визнаний центр світової екологічної політики, удосконалення відносин з 
країнами, що розвиваються, утворення багатополярного міжнародного 
господарського середовища. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Європа – західний регіон материка Євразії, який охоплює площу близько 
10 млн км2 з населенням понад 800 млн осіб.
Суттєві зміни на політичній карті Європи відбулися в кінці 80-х – на початку 
90-х років ХХ ст.
 У результаті інтеграції утворився Європейський Союз, до якого нині входять 
27 країн і де діє єдина валюта.
Економіка більшості країн Європи характеризується як ринкова, соціально 
орієнтована.
Європейський регіон посідає провідне місце у світі за економічними показни-
ками.

Ключові терміни і  поняття

 Європейський регіон  інтеграція  Європейський Союз  Єврозона 
локомотивні галузі господарства  

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть приклади країн Європи з різною формою правління і територіа-
льного устрою.

II Наведіть приклади тих галузей господарства європейських країн, які 
свідчать про їхній постіндустріальний етап розвитку. 

III Поясніть позитивні й негативні наслідки реалізації соціальних програм 
у більшості розвинених європейських країн.

IV Доведіть, що країни Європи відіграють провідну роль у світовому госпо-
дарстві.
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Географічна розминка 

Пригадайте, на які фізико-географічні країни поділяють Європу.
Назвіть критерії виділення економічних районів на певній території.

Поділ Європи на субрегіони: Субрегіон – це частина географічного 
регіо ну світу, що відрізняється схожими географічними умовами, насе-
ленням, господарством, а часто й історичним розвитком. За пропозицією 
ООН Європу зазвичай поділяють на такі субрегіони, як Північна, 
Південна, Західна і Східна (мал. 61). Цей поділ є суто географічним. 
Залежно від політичної та економічної ситуації окремі країни можуть 
належати до різних груп країн і відповідно субрегіонів. Наприклад, 
Велику Британію та Ірландію суто за географічними ознаками – розта-
шуванням поза межами материкової Європи – відносять до Північної 
Європи, а за економічними показниками – до Західної Європи. Останніми 
роками, особливо після потужного розширення ЄС у 2004 р., стало акту-
альним виділення субрегіону Центральна Європа.

Нині до Північного субрегіону, окрім країн Скандинавії, Фінляндії та 
Ісландії, відносять Прибалтійські республіки – Латвію, Литву й Естонію. 
Це зумовлено не тільки розташуванням останніх трьох країн на півночі 
Європи, а й історичними особливостями їхнього розвитку. 

До Південної Європи належать три країни Піренейського півострова – 
Португалія, Іспанія та Андорра, а також Італія, Мальта, Греція, Албанія 
та більшість країн Балканського півострова – колишніх республік 
Югославії. Звісно, до Середземномор’я належать такі країни-карлики, як 
Сан-Марино і Ватикан. У зв’язку зі вступом Кіпру до ЄС та асоційованим 
членством у ЄС Туреччини ці країни часто також відносять до Південної 
Європи.

Східна 
Європа

Центральна 
Європа

Північна 
Європа

Західна 
Європа

Південна 
Європа

Мал. 61. Європейські 
субрегіони
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Субрегіон Західна Європа включає Німеччину, Францію, Монако, 
Велику Британію, Ірландію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, 
Ліхтенштейн, Австрію, Швейцарію. 

Країнами сучасної Східної Європи є Росія, Україна, Білорусь та Молдова. 
А такі країни, як Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, 
Румунія і Болгарія, тобто ті, які нещодавно стали членами ЄС, виділяють 
в окрему групу країн Центральної Європи. 

Західна Європа. Субрегіон розташований у найвужчій західній сухо-
дільній частині Європи, що омивається водами Атлантичного океану, і 
включає Британські острови. Він охоплює площу понад 1,42 млн км2 з 
населенням близько 255 млн осіб. Західноєвропейський субрегіон є ядром 
Західної цивілізації. Головними його рисами є переважання розвинутих 
країн, так званих країн-лідерів, наявність зрілої демократії та громадян-
ського суспільства. 

Географічне положення країн Західної Європи сприятливе. Це пов’язано 
з тим, що більшість з них мають вихід до моря, що позитивно впливає на 
розвиток міцних економічних зв’язків не тільки в межах субрегіону, а й з 
іншими регіонами Європи і світу. Важливим є також незначна віддале-
ність країн одна від одної. Це сприяє встановленню добросусідських від-
носин і розбудові єдиної Європи. Незважаючи на певну складність і моза-
їчність рельєфу території субрегіону, кордони між окремими державами 
проходять переважно через такі форми поверхні, які не створюють зна-
чних перешкод для транспортних зв’язків.

Природні умови і природні ресурси країн Західної Європи загалом 
сприятливі для розвитку господарства. Тут видобувають різноманітні 
мінерально-сировинні ресурси, зокрема вугілля у Великій Британії та 
ФРН, боксити у Франції, цинко-свинцеві руди у ФРН та Ірландії, калій-
ні солі у ФРН та Франції, уран у Франції, нафту і газ на шельфі 
Північного моря та ін. Незважаючи на різноманітність корисних копа-
лин, запаси багатьох з них близькі до виснаження. Так, вугільні басей-
ни Англії та Німеччини, а також залізорудні басейни Франції, що були 
базою розвитку важкої промисловості, нині відіграють дедалі меншу 
роль як сировинні для паливно-енергетичної і металургійної галузей. 
Більшість країн Західної Європи не забезпечують власних потреб у 
мінеральних ресурсах, особливо енергетичних, тому змушені їх імпор-
тувати. Західноєвропейські країни володіють різноманітними природно-
рекреаційними ресурсами, які вдало використовують для розвитку 
туризму.

Усі країни субрегіону належать до першого типу відтворення населен-
ня з низькою народжуваністю і низьким рівнем природного приросту 
населення. Населення старіє, а коефіцієнт природного приросту в біль-
шості країн не досягає нині відтворювального рівня і коливається в 
межах від 1,0 ‰ в Ірландії до 0,2 ‰ у Німеччині. Це змінило роль субре-
гіону у світовій системі зовнішніх міграцій населення. Нині він перетво-
рився на головний осередок трудової імміграції, особливо з країн 
Центральної Європи та інших регіонів світу.

Більшість народів країн Західної Європи належить до індоєвропей-
ської мовної сім’ї, однак їхня етнічна карта дуже строката. Тут є однона-
ціональні країни, наприклад Ірландія, ФРН, Австрія. Є країни, де пере-
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важає одна нація, але наявні націо-
нальні меншини, наприклад Велика 
Британія, Франція. Трапляються 
двонаціональні країни, як-от 
Бельгія, та країни зі строкатішим 
національним складом, наприклад 
Швейцарія. В усіх країнах Західної 
Європи панівною релігією є христи-
янство – католицизм і протестан-
тизм.

Західна Європа є однією з густоза-
селених територій світу (мал. 62). 
Зокрема, країни Бенілюксу нале-
жать до таких, де густота населення 
є однією з найбільших у світі. 
Пересічно в країнах субрегіону на 
площі 1 км2 проживає 120 осіб. 
Понад 80 % людей живе в містах. 
Тут спостерігається значна концен-
трація великих міст і міських агло-
мерацій.  

Практичне завдання

За картами атласу визначте найбільші міста і міські агломерації в країнах 
Західної Європи. Назвіть країни – лідери за кількістю великих міських 
агломерацій.

Як і в більшості розвинутих, урбанізованих територій, населення 
Західної Європи зайняте переважно у сфері послуг, включаючи туризм і 
фінасновий бізнес. 

Проблема

У країнах Західної Європи скорочується кількість робочих місць у таких 
високотехнологічних галузях промисловості, як автомобільна, електрон-
на, авіакосмічна, що пов’язано з автоматизацією виробництва і кризови-
ми фінансовими та іншими економічними процесами, які періодично 
охоплюють ці галузі у зв’язку з глобалізацією світового господарства. 
Запропонуйте свої способи виходу із цієї проблеми сьогодення.

Країни Західної Європи відрізняються високим рівнем охорони 
здоров’я, освіти і соціальної захищеності, низьким рівнем бідності, а 
середня тривалість життя населення тут наближається до 80 років. 

Західноєвропейські країни – Німеччина, Велика Британія, Франція – 
є економічними лідерами за показником ВВП не тільки у Європі, а й у 
світі, а їхній ВВП на душу населення в кілька разів перевищує середньо-
світовий рівень. 

Прогноз

За оцінкою МВФ, попри фінансово-економічні негаразди, показник ВВП 
на душу населення в країнах Західної Європи загалом буде зростати (див. 
таблицю 1).

Мал. 62. Густота населення в країнах 
Західної Європи
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Таблиця 1.  Прогноз зміни показника ВВП на душу населення в країнах 
Західної Європи, дол.

Назва країни 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Австрія 38 744 38 920 39 632 40 949 42 543 44 314

Бельгія 34 905 34 872 35 436 36 396 37 679 39 058

Велика Британія 35 286 34 881 35 402 36 541 37 838 38 808

Ірландія 39 383 38 253 38 746 39 926 41 404 42 947

Люксембург 78 108 77 228 78 569 80 629 83 276 86 160

Нідерланди 38 675 38 393 39 105 40 526 42 337 44 242

Німеччина 33 804 33 638 34 383 35 580 37 030 38 641

Франція 33 334 33 445 34 046 35 060 36 372 37 788

Швейцарія 41 840 41 822 42 431 43 592 45 109 46 694

У галузевій структурі господарства західноєвропейських країн пере-
важає сфера послуг (так звані галузі сервісного сектору), при цьому ефек-
тивно розвивається й матеріальне виробництво (промисловість і сільське 
господарство), яке є надзвичайно високотехнологічним. Ці країни мають 
провідні позиції у сфері інновацій, високий рівень конкурентоспромож-
ності національних господарств, високі соціальні стандарти. 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Європу поділяють на такі субрегіони, як Північна, Південна, Західна,  Східна  
та Центральна Європа.
Головними рисами субрегіону є переважання розвинутих країн, наявність 
зрілої демократії та громадянського суспільства з високими соціальними 
стандартами. 
У країнах Західної Європи спостерігаються старіння населення, трудова 
імміграція, значна концентрація великих міст і міських агломерацій.
У галузевій структурі господарства країн субрегіону переважає сфера послуг 
і високотехнологічні галузі промисловості та сільського господарства. 

Ключові терміни і  поняття

 субрегіон  субрегіони Європи: Західна Європа, Північна Європа, 
Південна Європа, Східна та Центральна Європа 

САМОПЕРЕВІРКА

I Що покладено в основу виділення субрегіонів у Європі?

II Назвіть приклади країн, що належать до різних субрегіонів Європи. 

III Поясніть, які чинники більше впливають на розвиток господарства 
країн Західної Європи: сприятливе економіко-географічне положення 
і наявність природних ресурсів, наявність дешевої робочої сили і пере-
важання міських жителів чи розвиток науки та інноваційних техноло-
гій виробництва.

IV Доведіть, що субрегіон Західна Європа посідає провідні позиції 
у світі. 
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§25. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Географічна розминка

Пригадайте, коли відбулося об’єднання Західної і Східної Німеччини. 
Поміркуйте, як рельєф, корисні копалини та внутрішні води впливають 
на розвиток господарства країни. 

 Загальні відомості про країну. Офіційна назва Німеччини – Федера-
тивна Республіка Німеччини, її площа 357,04 тис. км2, населення – понад 
82 млн осіб. Німеччину справедливо називають європейським велетнем. 
Так, за площею вона перебуває на п’ятому місці в Європі після України, 
Франції, Іспанії та Швеції. За кількістю населення країна посідає перше 
місце серед країн Західної Європи і друге серед усіх європейських дер-
жав. А її середня густота населення є однією з найвищих у Європі і стано-
вить 230 осіб на км2. 

Німеччина – це парламентська республіка за формою правління і феде-
ративна держава за формою державного устрою. Вона поділяється на 16 
федеральних земель (мал. 63). Найбільшою із земель є Баварія, а найза-
селенішою – Північний Рейн–Вестфалія. Три із шістнадцяти федераль-
них земель є фактично містами. Це столиця ФРН Берлін, північне порто-
ве місто Гамбург і промислове місто Бремен. Серед інших міст Німеччини 
слід згадати Мюнхен – столицю Баварії, Франкфурт-на-Майні – найбіль-
ший аеропорт материкової Європи та ін. 
Державна мова в країні німецька, грошова 
одиниця – євро. 

Географічне положення. ФРН розташова-
на на сході Західної Європи в оточенні добре 
розвинених європейських країн, її економіч-
них і політичних партнерів, що є вигідним 
насамперед для ведення зовнішньоекономіч-
ної діяльності. На півночі Німеччина межує 
з Данією, на сході її сусідкою є Польща, а на 
південному сході – Чехія. На півдні ФРН 
має спільні кордони з Австрією і Швейцарією, 
на заході з Францією, а на північному заході 
з країнами Бенілюксу. На півночі територія 
Німеччини омивається Північним і 
Балтійським морями, проте їхня мілковод-
ність і відсутність глибоководних природ-
них проходів (фарватерів) до найбільших 
німецьких портів – Гамбурга та Бремена, 
робить Німеччину малоконкурентною з пор-
тами інших країн Західної Європи. 

Природні умови й ресурси країни різно-
манітні, але не забезпечують повністю всіх її 
потреб. Поверхня Німеччини поступово зни-
жується з півдня на північ, де представлена 
широкою і плоскою Північнонімецькою рів-

Мал. 63. Федеральні землі 
ФРН
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ниною. Рівнинний рельєф, а також сприятливий клімат є основними 
чинниками розвитку тут сільського господарства. Центральна і південно-
західна частини країни представлені середньовисотними горами, багати-
ми на лікувальні мінеральні води, які використовують у рекреаційному 
господарстві. На півдні Німеччини здіймаються Альпи, яким передує 
Баварське плоскогір’я. Ця місцевість цілорічно приваблює сюди туристів. 

Північнонімецькою рівниною течуть річки Одер, Ельба, Візер. Вони 
об’єднані між собою каналами, які виконують роль важливих водних 
транспортних шляхів. На південному заході Німеччини розташована 
долина повноводного Рейну, який відіграє значну економічну роль для 
країни і має статус міжнародної річки. На півдні країни тече Дунай, що 
забезпечує водою великі міські агломерації. 

До середньовисотних гір та їхніх передгір’їв тяжіють родовища 
кам’яного вугілля і рудних корисних копалин, нафта і природний газ 
зосереджені на Північнонімецькій рівнині. Переважно в Східній 
Німеччині є незначні поклади бурого вугілля. Запаси природного газу, 
що становлять понад 300 млрд м3, використовують в енергетиці, однак ці 
об’єми не забезпечують повністю потреб країни. Німеччина багата на різ-
номанітні солі, зокрема калійні. Значними є запаси сировини для вироб-
ництва будівельних матеріалів, керамічних виробів і скла. 

Народонаселення і культура. Незважаючи на від’ємний природний 
приріст, кількість населення Німеччини зростає, але переважно завдяки 
іммігрантам. З майже 82 млн мешканців понад 7 млн – це іноземці, а ще 
4 млн є етнічними німцями, що народилися поза країною. У національно-
му складі населення ФРН переважають німці (майже 92 %). Серед інших 
національностей найбільший відсоток становлять турки (2 %), а ще понад 
6 % – це серби, хорвати, італійці, росіяни, євреї, греки, поляки, курди, 
араби, іспанці. Щодо віросповідання населення Німеччини, то близько 40 % 
віруючих належать до протестантів, які мешкають на сході, півночі і в 
центрі країни, 35 % – до католиків, що населяють переважно південь і 
захід, майже 2 % – це мусульмани. 

Прогноз

За даними Міжнародної організації міграції, Німеччина посідає третє 
місце в світі за кількістю іммігрантів, значна частка яких є трудовими 
мігрантами. За даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, 
нині понад 80 % виданих іммігрантам дозволів на роботу припадає на 
громадян країн Центральної Європи. Спостерігається тенденція до мігра-
ції із цих країн висококваліфікованих спеціалістів. Більшість працівни-
ків, що приїздять на роботу, родом з Польщі, Чехії та Румунії. 

Особливості народів і націй 

Рисами характеру німців є скромність, чесність і домовитість. З усіх 
цивілізованих націй німці легше і найдовше здатні підкорятися урядам, 
під владою яких вони живуть. За темпераментом німців відносять до 
флегматиків. Їм притаманні розсудливість, прагматизм і наполегливість 
у досягненні мети, а також здатність витримувати труднощі, але у кмітли-
вості й смаку вони дещо поступаються англійцям, французам та італій-
цям. Німці дуже люблять спорт, подорожі, цінують сімейні традиції. 
Населені пункти країни відрізняються високим рівнем благоустрою і 
чистотою. 
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Господарство. ФРН – це високорозвинута країна Європи й світу, що вхо-
дить до Великої сімки. Господарська модель розвитку ФРН представлена 
соціально-ринковою системою, яка являє собою компроміс між економіч-
ним зростанням і рівномірним розподілом багатства. За показником ВВП 
Німеччина тривалий час не опускається нижче п’ятого місця у світі. 

Проблема

Нині у ФРН низькі темпи росту ВВП, що є наслідком доволі щедрих соці-
альних програм. Майже 40 % чистого прибутку компаній ФРН йде на 
оплату праці, у численні соціальні фонди. Витрати на соціальне забезпе-
чення пенсіонерів зростають. Високий рівень допомоги з безробіття часто 
породжує утриманські настрої в німецькому суспільстві. Поміркуйте, як 
можна поліпшити таку ситуацію. 

У галузевій структурі господарства Німеччини, типовій для постінду-
стріальних країн, на сферу послуг припадає більше 68 % ВВП, на промис ло-
вість – 30 %, а на аграрний сектор – лише близько 2 %. 

Пр ом ис ловіс т ь  Німеччини значно залежить від зовнішніх ринків 
сировини і  збуту продукції. ФРН є одним з найбільших у світі виробни-
ків сталі, вугілля, цементу, хімічних товарів, транспортних засобів, вер-
статів, електроніки, суден, продуктів харчування та текстилю. Однак не 
всі галузі промисловості розвиваються нині успішно, що пов’язано як з 
міжнародною конкуренцією, так і з внутрішньою кризою. Так, конкурен-
ції після воз’єднання країни не витримують 
більшість промислових підприємств Східної 
Німеччини. Існують певні проблеми у розви-
тку й чорної металургії, хоча за обсягом 
виробництва її продукції ФРН значно випе-
реджає інші країни Західної Європи. Нині 
переважає передільна металургія, яка роз-
міщена в багатьох районах Німеччини. 
Однак більшість основних потужностей чор-
ної металургії зосереджено в межах давніх 
металургійних районів – Рурському і 
Нижньо рейнському. Кольорова металургія 
працює переважно на імпортній сировині, 
тому її розміщення визначається транспорт-
ними умовами і дешевими енергоресурсами. 
Найголовнішим районом виплавки алюмі-
нію є Північний Рейн-Вестфалія з центрами 
Ессен, Ферде, Норф; мідь виробляють у 
Гамбурзі, Люнені, Оснабрюке, Любеку та ін. 

Однією з найважливіших галузей міжна-
родної спеціалізації країни є багатогалузе-
вий машинобудівний комплекс, продукція 
якого забезпечує більше половини всього 
товар ного експорту. Великими центрами 
машинобудування є Мюнхен, Нюрнберг, 
Манхайм, Гамбург, Берлін і Лейпциг 
(мал. 64). До галузей спеціалізації належить 

Мал. 64. Міста ФРН – 
центри машинобудування
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також хімічна промисловість. Головними районами концентрації хіміч-
ного виробництва є Рейнсько-Вестфальський, Рейн-Майнський та 
Верхній Рейн, де виробляється понад 50 % усієї продукції галузі. 
Найбільшими центрами є Леверкузен, Кельн, Весселінг, Франкфурт-на-
Майні, Людвігсгафен та ін. 

 Провідні підприємства 

Пр о м и с л о в і  г і га н т и.  В організаційній структурі промисловості 
Німеччини основну роль відіграють інтегровані фірми – концерни. А всі 
найбільші промислові компанії – це ТНК, окремі з яких, особливо в галу-
зях міжнародної спеціалізації, належать до найбільших корпорацій світу. 
Так, автомобільними гігантами є корпорації, «Даймлер-Крайслер» і 
«Фольк сваген». Лідерами європейської хімічної і хіміко-фармацевтичної 
індустрії є німецькі концерни «Басф», «Бауер», які мають приблизно 
однаковий торговельний оборот і кількість працюючих. Найбільшими 
електротехнічними корпораціями Німеччини є «Сіменс» і «Бош».

С і л ь сь к е  г о спод ар с т во. У сільському господарстві Німеччина ви ко-
ристовує майже 50 % своєї території. У галузевій структурі аграрного 
сектору господарства домінуючим є тваринництво, зокрема скотарство, 
свинарство і птахівництво. Ці галузі виробляють до 70 % товарної про-
дукції. У рослинництві значні площі охоплено кормовими культурами 
(кормовий буряк, кукурудза на корм, люцерна, конюшина), що зумовлено 
потребами тваринництва, проте значну кількість кормового зерна 
Німеччина ще й імпортує. Продовольчим зерном країна забезпечує себе 
майже повністю. Тут вирощують переважно жито (3/4 збору зернових), 
овес, ячмінь. Добре розвиваються такі галузі рослинництва, як картоп-
лярство, виноградарство і садівництво. Сільське господарство є потуж-
ною базою для розвитку харчової промисловості.

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, назвіть основні галузі харчової промисло-
вості Німеччини. Які з них виробляють продукцію на експорт? Які з 
німецьких товарів харчової промисловості є на українському ринку?

С ф ер а  по с л у г  ФРН представлена багатьма галузями, серед яких на -
самперед ті, що забезпечують соціальні потреби населення: освіта, охорона 
навколишнього середовища, медичне обслуговування, соціальне забез-
печення, а також торгівля, громадський транспорт і банківська сфера. 
Найбільшу частку становлять торгівля і транспорт, у яких залучено 
близько 20 % робочої сили країни. 

 Провідні підприємства

По з и ц і ї  л і д е р і в т о р г і в л і  і  т ра н с п о р т у.  Німецька компанія 
«Метро» є європейським торговельним лідером, щорічний торговельний 
обіг якої становить близько 50 млрд євро і в якій працює майже 
250 тис. населення. Найвищі сходинки на європейському транспортному 
ринку посідають німецькі компанії «Люфтганза» (авіаційний транспорт) з 
торговельним обігом у 17 млрд євро і з кількістю зайнятих 90 тис. та 
«Вahn» (залізничний транспорт), відповідні показники якої становлять 
близько 16 млрд євро та 214 тис. працівників. 
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Німеччина є світовим лідером у банківській сфері. Тут створена двосту-
пенева банківська система, яка складається з головного Дойче 
Бундесбанку, Центральних банків земель і численних відділень і філій. 
Крім того, існують приватні банки, функції яких чітко регламентовані. 

У Німеччині переважає діловий та екскурсійний туризм. Серед турис-
тичних міст варто згадати Берлін з Бранденбурзькими воротами, Дрезден 
з палацовим комплексом Цвінгер та Дрезденською картинною галереєю, 
Гамбург, Бремен, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен – міста проведення різно-
манітних виставок і фестивалів світового рівня (мал. 65, 66).

Рекреаційний туризм у країні пов’язаний з наявністю бальнеологічних 
ресурсів – мінеральних вод. Тут діє близько 50 курортів, багато з яких над-
звичайно престижні, зокрема Баден-Баден, Бад-Кіссинген, Бад-Фюссінг 
та ін. Щорічно на німецьких курортах оздоровлюється понад 1 млн осіб. 
Гірськокліматичні курорти зосереджені в німецьких Альпах. 

Зовнішньоекономічна діяльність. За обсягами експорту ФРН посідає 
2–3 місця у світі. Основними експортними товарами є автомобілі та тех-
нологічне обладнання, метал, продукти харчування, продукція хімічної, 
хіміко-фармацевтичної, текстильної та швейної промисловості. Подібним 
до експорту є й перелік імпортних товарів, проте в ньому значну частку 
становлять енергоносії – природний газ і нафта. Географія екпорту та 
імпорту подібна до інших країн Євросоюзу. Майже 60 % експорту та імпорту 
припадає на країни ЄС. Потужними торговельними партнерами Німеччи-
ни є також США та Японія. Останнім часом активізувалися торговельні 
процеси з країнами Центральної Європи і Росією. 

ФРН є одним з найбільших інвесторів для Іспанії, Португалії, Греції та 
інших країн ЄС. Справжній німецький «інвестиційний бум» наприкінці 
ХХ ст. пережили й США. Значно посилився інтерес німецьких інвесторів 
до країн Центральної і Східної Європи, зокрема в галузях зв’язку, авто-
мобілебудування, хімічної промисловості. 

Україна також входить до двадцяти найважливіших партнерів Німеч-
чини. У нашій країні діють близько 500 спільних українсько-німецьких 
підприємств. ФРН експортує до України різноманітну продукцію машино-
будування, тканини, одяг, продукти харчування. В останні роки значно 
розширилося співробітництво двох держав у сфері науки, освіти й культури. 
В Україні продуктивно працюють бюро різноманітних німецьких фондів 
(Аденауера, Еберта, Зайделя), відділення інституту Гете. У Німеччині 
стажуються українські менеджери, студенти і викладачі.

Мал. 65. Книжковий фестиваль у 
Німеччині

Мал. 66. Автомобільна виставка в 
Мюнхені
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Об’єднана Німеччина – це розвинена країна Західної Європи, що має великі 
розміри території, значну кількість і густоту населення.
Різноманітні природні умови і ресурси не забезпечують усіх потреб країни, 
тому окремі галузі господарства орієнтується на імпортну сировину.
У національному складі населення ФРН переважають німці.
Економіка країни ринкова, соціально орієнтована. Галузями міжнародної 
спеціалізації є машинобудування, хімічна, харчова і легка промисловість.
Сфера послуг, зокрема такі галузі, як торгівля, транспорт і банківська сфера, 
за створенням ВВП посідає передові позиції.
Найголовнішими зовнішньоекономічними партнерами Німеччини є країни 
ЄС, США та Японія. 

Ключові терміни і  поняття

 Федеративна Республіка Німеччини  федеральні землі  соціально-
ринкова економіка  постіндустріальна країна 

САМОПЕРЕВІРКА

I Складіть візитну картку Німеччини. 

II Назвіть галузі господарства і продукцію Німеччини, яка має європей-
ське і світове значення. 

III Поясніть розташування різних центрів розвитку промисловості 
Німеччини, користуючись картою атласу.

IV Оцініть роль ФРН в об’єднаній Європі.

§26. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Географічна розминка

Назвіть острови, на яких розташувалася Велика Британія.
Назвіть природні ресурси, які здавна використовували на території країни.

Загальні відомості про країну. Офіційна назва Великої Британії – 
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, площа – 
244,1 тис. км2, населення – 61,8 млн осіб. Форма державного правління – 
парламентська монархія. Главою держави є королева. У державі не напи-
сана Конституція, а законодавство складається з актів конституційного 
характеру, які в сукупності є Конституцією країни. Проте відсутність 
основного закону не заважає населенню країни бути законослухняним. 

Велика Британія – унітарна держава з наданням прав адміністратив-
ної та політичної автономії Шотландії, Уельсу, Північній Ірландії. Країну 
поділяють на чотири історико-географічні області: Англія, Уельс, 
Північна Ірландія і Шотландія, особливий статус мають острів Мен і 
Нормандські острови. Велика Британія має острівні володіння за межами 
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своєї території, вона зуміла зберегти економічні зв’язки з колишніми 
колоніями, створивши Співдружність Британських Націй. Це одна з 
небагатьох держав ЄС, яка поки що зберігає свою національну валюту 
фунт стерлінгів.

Столиця держави Лондон – один з най-
більших фінансових, економічних, куль-
турних центрів Європи і світу. Тут діє 
понад 30 музеїв, серед яких Тауер, музей 
Вікторії та Альберта, музей воскових фігур 
Мадам Тюссо. Лондон внесено до списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як місто, в 
якому зібрано велику кількість пам’яток 
культури – Вестмінстерське абатство ХІ ст. 
з Куточком поетів, Віндзорський замок, 
Куточок ораторів у Гайд-парку, колона 
Нельсона та ін. Привертають увагу й чис-
ленні парки міста (мал. 67).

Географічне положення. Велика 
Британія – це острівна країна. Берегова 
лінія Британських островів значно розчле-
нована численними затоками і утворює 
великі півострови – Уельс і Корнуолл. 
Найближче до Королівства розташована 
Франція, з якою зв’язок здійснюється 
через протоки Ла-Манш (тунель під 
Ла-Маншем) і Па-де-Кале, а також Бельгія 
і Нідерланди, які межують з ним також по 
морю. Велику Британію часто називають 
західними воротами до Європи, що повністю 
виправдано, бо саме ця країна стоїть на перетині важливих повітряних і 
морських шляхів Старого світу з Новим. Таке розташування Великої 
Британії значно впливало на розвиток країни впродовж усієї її історії.

Природні умови і ресурси. Райони Великої Британії дуже відрізняються за 
рельєфом, кліматом і пануючими ландшафтами. На півночі і заході краї ни 
переважає гірський рельєф, на південному сході – рівнинний. Найбільш 
гористою є територія Шотландії. Значна частина території країни добре 
освоєна, а близько 3/4 її площі – це сільськогосподарські угіддя (мал. 68). 

Мал. 68. Сільськогосподарські угіддя Великої Британії

Мал. 67. Лондон – столиця 
Великої Британії (1), 

Вестмінстерський палац (2) 

1

1

2
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Велика Британія не відрізняється різноманітністю корисних копалин, 
проте окремі з них відіграли у свій час суттєву роль у формуванні про-
мислових районів країни. Найбільше значення мали запаси кам’яного 
вугілля, які зосереджені в трьох басейнах країни – Йоркширському, 
Нортумберленд-Даренському та Південно-Уельському. Нині роль вугілля 
суттєво зменшилася. Натомість зріс видобуток нафти й газу на шельфі 
Північного моря. Велика Британія раніше використовувала власну заліз-
ну руду для потреб металургії. Нині галузь перейшла на якіснішу 
імпортну руду. З інших корисних копалин заслуговують на увагу родо-
вища каоліну, кам’яної та калійної солі. Досліджуються родовища урано-
вих руд. 

Клімат Великої Британії морський, дуже м’який і вологий на заході та 
більш сухий на сході. У ґрунтовому покриві переважають підзолисті й 
бурі лісові ґрунти, які суттєво окультурені і дають високі врожаї. 
Особливості ґрунтово-кліматичних умов визначають спеціалізацію сіль-
ського господарства західної і східної частин країни. 

Річки Великої Британії повноводні, близько розташовані одна до одної, 
що дало змогу об’єднати їх каналами і створити густу мережу транспорт-
них шляхів. Порізаність берегової лінії і зручність гирлових частин 
річок, які далеко заходять у суходіл, позитивно впливає на створення 
портів, які стали важливими транспортними вузлами.

У Великій Британії переважають культурні ландшафти, хоча в бага-
тьох місцях збереглися куточки незайманої природи, що вражають своєю 
красою всіх відвідувачів.

Народонаселення і культура. Нині для країни характерний низький 
природний приріст (0,4 ‰), з цим пов’язане «старіння нації» і проблеми 
відтворення працездатного населення. Англійці становлять близько 80 % 
населення країни. Вони є нащадками англосаксів і норманів. Близько 
15 % – це шотландці, валійці та ірландці – нащадки кельтів. До 5 % припа-
дає на іммігрантів з країн Співдружності. За віросповіданням переважа-
ють англікани. Серед віруючих є католики і незначна частка мусульман.

Особливості народів і націй

Англійці відрізняються поміркованістю, про яку вони не забувають ні під 
час роботи, ні під час відпочинку. Їм притаманна любов до порядку, ком-
форту, потяг до розумової діяльності. Вони люблять гарний транспорт, 
свіжий костюм і багату бібліотеку. Увагу привертає англійський спосіб 
життя, зокрема прихильність до традицій, повага до королівської сім'ї, своя 
система мір, лівосторонній рух, традиції в харчуванні, старомодні кеби та 
омнібуси на вулицях, зневага лондонських клерків до портфелів. 

 У країні спостерігаються одна з найвищих у Європі густота населення і 
дуже високий рівень урбанізації. У містах проживає понад 90 % населен-
ня. Велика Британія має високоефективний ринок праці, що забезпечує 
досить високий рівень зайнятості населення. Рівень безробіття приблиз-
но вдвічі нижчий, ніж у Німеччині та Франції. Держава, не втручаючись 
у регулювання зайнятості населення, активно стимулює створення нових 
робочих місць у приватному секторі господарства. 

Соціальні проблеми сучасної Великої Британії пов’язані з іммігранта-
ми, з якими часто виникають і загострюються трудові конфлікти. 
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Велика Британія має надзвичайно цікаву й давню культуру. Країна 
дала світу багатьох діячів науки і культури, серед яких філософ Р. Бекон, 
мандрівники-дослідники Ф. Дрейк, Дж. Кук, біологи і медики Ч. Дар-
він, Ф. Хопкінс, А. Флемінг, літератори В. Шекспір, Д. Дефо, Дж. Свіфт, 
С. Моем, Р. Кіплінг, Дж. Прістлі та ін., музиканти У. Бьорд, Б. Бріттен, 
група «Бітлз». 

Господарство. Велика Британія є однією з найрозвинутіших країн 
світу, провідною торговельною країною, світовим фінансовим центром. 
ВВП країни становить понад 2 трлн дол. Країна вибудовує свою ринкову 
модель господарського розвитку, що має такі особливості: мінімум дер-
жавного втручання і максимум приватної ініціативи. Велика Британія 
посідає провідне місце в науково-технічних розробках, у розвитку новіт-
ніх технологій. 

Структура господарства Великої Британії в загальних рисах повторює 
німецьку. У ній на сферу послуг припадає понад 73 % ВВП, а на промис-
ловість і сільське господарство відповідно лише 25 % і близько 2 %. 

Прогноз

За економічним прогнозом Британської торгової палати (БТП) спад еко-
номічного розвитку у 2009 р. становив близько 4 %, але вже в 2010 р. 
фіксується зростання на 1,1 %, а в 2011 р. ВВП Великої Британії, як очі-
кується,  зросте на 1,9 %. На думку БТП, зростатиме до середини 2010 р. 
й кількість безробітних з 2,43 млн до пікової цифри понад 3 млн осіб, або 
9,6 % усього працездатного населення. 

Пр ом ис ловіс т ь . За обсягами промислового виробництва Велика 
Британія посідає п’яте місце у світі. Як і в інших країнах Західної 
Європи, у Великій Британії існують галузі, які всіляко підтримуються 
урядом. Це передусім металургійна промисловість. Нині збереглося 
п’ять металургійних районів. Однак змінилася географія розміщення 
металургійної промисловості.

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, назвіть металургійні райони Великої 
Британії. Поясніть, чому розміщення підприємств чорної металургії зміс-
тилося на узбережжя у порти. 

 Такою самою галуззю є текстильна промисловість, географія якої 
збереглася з епохи промислового перевороту. Бавовняна промисловість 
зосереджена у Ланкаширі, вовняна – в Йоркширі, лляна – у Північній 
Ірландії, а трикотажна – у Східному Мідленді. 

Досить сильними є позиції Великої Британії в енергетичній, нафтохі-
мічній, харчовій галузях промисловості та в багатогалузевому машинобу-
дуванні. Хоча машинобудівний промисловий комплекс зазнав кризи і 
значних структурних змін, його частка впродовж останніх років зросла. 
Найбільш значущі позиції в машинобудуванні має виробництво двигу-
нів, літаків і космічного обладнання, виробництво комп’ютерів, телефо-
нів, засобів зв’язку, радіоелектронного обладнання, а також автомобілів. 
При цьому значно зменшилися обсяги суднобудування, проте Велика 
Британія залишається одним з найбільших у світі виробників військових 
та спеціалізованих суден.
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Найбільшим центром розвитку електроніки та електротехніки є 
Лондонська агломерація, проте зростає роль і Глазго, Едінбурга та Данді, 
які справедливо називають «Силіконовою долиною Шотландії». 
Авіаракетна галузь розміщена в Лондоні, Бристолі і Східному Мідленді. 
Верстатобудування та приладобудування приурочені до Бірменгена, а 
важке машинобудування – до металургійних районів Північного Сходу 
Англії. 

 Провідні підприємства

Лі дери британської економік и. П’яте місце у світі за торговель-
ним обігом посідає нафтопереробна компанія «Брітіш Петроліум». 
Наступна за нею авангардна трійка представлена виробництвом пер-
винних пластмас і пластику, фармацевтичних товарів (компанія «GSK») та 
органічної хімії. Британські компанії «Брітіш Телеком», «Ракал Елект ронікс», 
«Сіменс Плессі» є традиційно сильними в електротехнічній промисловості. 
Приватизована компанія «Брітіш Аероспейс» спеціалізується на випуску 
широкого спектру космічних апаратів, ракет, літаків тощо, а «Роллс-
Ройс» – один зі світових лідерів з виробництва авіадвигунів. Харчова 
промисловість представлена багатьма гігантами, серед яких «Юнілевер» – 
британсько-нідерландський консорціум, торговельний обіг якого понад 
50 млрд євро, а кількість зайнятих становить понад 250 тис. осіб. 

Сільське господарство  Великої Британії є типовим для постінду-
стріальних країн ЄС з досить низькою часткою у структурі ВВП та з висо-
ким рівнем фінансової підтримки з боку держави та країн ЄС.

Проблема

Обсяги виробництва продукції в аграрному секторі господарства країни 
постійно скорочуються, що пояснюється аграрною політикою ЄС, спря-
мованою на контроль за обсягами продукції, що випускається, та части-
ми хворобами сільськогосподарських тварин останніми роками. Помір-
куйте, як вирішити проблему збільшення обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції і при цьому виконати всі угоди «Спільної аграр-
ної політики» країн ЄС.

Сільське господарство характеризується наявністю великих земле-
власників (лендлордів), які здають свої землі в аренду, особливо на пів-
денному сході країни. У структурі галузі переважає тваринництво, що 
зумовлено наявністю цілорічних продуктивних пасовищ. Основними 
галузями тваринництва, як і в інших країнах Західної Європи, є розве-
дення великої рогатої худоби, свинарство і птахівництво. У рослинництві 
третина земель охоплена зерновими культурами, серед яких провідними 
є пшениця і ячмінь. На половині ріллі вирощують багаторічні трави, 
незначні ділянки відведені під вирощування картоплі, цукрового буряку, 
городини та ягід. 

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, назвіть основні землеробські і тварин-
ницькі райони Великої Британії. 

Сфера послу г.  Враховуючи острівне положення країни, важливою 
галуззю сфери послуг є транспорт, представлений усіма видами. Після 
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введення в експлуатацію Трансламаншського тунелю, завдовжки понад 
50 км, країна отримала прямий вихід до континентальної транспортної 
системи. Велика Британія посідає одне з перших місць у Європі за розвит-
ком морського транспорту. Вона володіє однією з найбільших авіакомпа-
ній світу («Брітіш Ейрвейз»), яка за протяжністю авіаліній є абсолютним 
лідером у Європі, проте за торговельним обігом поступається німецькій 
«Люфтганзі».

Досить сильними є позиції Великої Британії в галузі телекомунікацій, 
банківському секторі, концентрація та централізація в якому призвела до 
формування потужних фінансових груп. Частка британських банків у 
міжнародному кредитуванні перевищує 20 %. 

Велика Британія відіграє значну роль у сфері туризму. Вона є країною 
переважно ділового, пізнавального, спортивного та освітнього туризму. 
Крім Лондона, привабливими для туристів є молодіжний центр країни 
Ліверпуль, університетські міста Оксфорд та Кембридж, шотландські 
міста Единбург і Глазго – центри мистецтва і проведення фестивалів, 
Кардифф – столиця Уельсу, яка збирає шанувальників пам’яток 
Середньовіччя, а також курортні райони на півдні Англії (Боримут). 

Рівень розвитку господарства в окремих районах Великої Британії нео-
днаковий, що зумовлено як історичними чинниками, так і сучасними 
тенденціями. Провідні позиції в розвитку господарства країни посідають 
райони Південної Англії, серед яких Південний Схід. Райони Центральної 
Англії більше ніж інші залежать від розвитку обробних галузей промис-
ловості. Північні райони Англії відрізняються насиченістю давніх тради-
ційних галузей господарства. Райони національної окраїни, що включають 
Уельс, Шотландію та Північну Ірландію, з депресивних перетворилися на 
території інтенсивного промислового і сільськогосподарського розвитку. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Як і більшість країн Західної Європи, 
Велика Британія значну увагу приділяє зовнішній торгівлі, частка якої у 
світовій торгівлі становить близько 6 %. Основними промисловими това-
рами, які країна постачає на зовнішні ринки, є продукція машинобуду-
вання, хімічної та хіміко-фармацевтичної галузей. Надзвичайно конку-
рентоспроможними на світовому ринку є харчові концентрати, кондитер-
ські вироби, тютюн і різноманітні напої. Основними статтями імпорту є 
промислове обладнання, технології, паливо, продукти харчування. 

Країна здійснює 10 % світового експорту послуг – банківських, страхо-
вих, брокерских, консультативних, а також у галузі комп’ютерного про-
грамування.

Велика Британія є потужним світовим інвестором. Значна частина 
інвестицій припадає на країни ЄС, зокрема на Німеччину (особливо 
Східну). А в самому Королівстві високою є частка інвестицій із США. 

Відносини Великої Британії з Україною набувають дедалі більш стійкого 
і динамічного характеру. Спостерігається тенденція щодо збільшення 
обсягів взаємної торгівлі. У структурі товарообігу лідерами є текстильна 
промисловість, продукція чорної металургії і хімічної промисловості. 
Велика Британія входить до числа великих інвесторів України, посідаючи 
п’яте місце серед країн-інвесторів. Найбільша частка інвестицій спрямо-
вується в харчову промисловість, машинобудування, внутрішню торгівлю. 
Створюються спільні українсько-британські підприємства. 
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Велика Британія – парламентська монархія, унітарна держава, має острівні 
володіння за межами своєї території.
Країна не відрізняється різноманітністю мінерально-сировинних ресурсів, 
значна частина її території добре освоєна і зайнята сільськогосподарськими 
угіддями. 
Велика Британія – це держава з низьким природним приростом, високою 
густотою населення і урбанізацією, у її національному складі переважають 
англійці.
Провідними галузями промисловості країни є енергетика, нафтохімічна, 
хіміко-фармацевтична, харчова галузь промисловості та багатогалузеве 
машинобудування.
У структурі сільського господарства Великої Британії переважає тварин-
ництво.
Сильними є позиції Великої Британії в транспорті, галузі телекомунікацій, 
банківському секторі.
Велика Британія є провідною торговельною країною і потужним інвестором.

Ключові терміни і  поняття

 парламентська монархія  ринкова модель господарського розвитку 
 галузі міжнародної спеціалізації  лендлорди  

САМОПЕРЕВІРКА

I Назвіть найважливіші риси економіко-географічного положення 
Великої Британії, що впливають на розвиток господарства. 

II Порівняйте особливості населення Великої Британії і Німеччини.

III Поясніть, чому держава всіляко підтримує такі галузі господарства, як 
чорна металургія, текстильна промисловість і сільське господарство.

IV Доведіть, що сфера послуг Великої Британії посідає провідні позиції у 
світі.

§27. ФРАНЦІЯ

Географічна розминка

Пригадайте, яке місце за площею посідає Франція в Європі.
Поміркуйте, які особливості природних умов Франції найбільше вплива-
ють на розвиток господарства. 

Загальні відомості про країну. Офіційна назва держави – Французька 
Республіка. Її площа становить 551,6 тис. км2, а населення – 62,9 млн 
осіб. Форма державного правління – президентсько-парламентська рес-
публіка. Франція є унітарною державою. Вона складається разом з 
Корсикою з 22 регіонів, які поділяють на 96 департаментів (мал. 69). 
Заморськими департаментами Франції є Французька Гвіана, Гваделупа, 
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Мартиніка, Реюньйон. Її територіальними одиницями з особливим стату-
сом є Майотта, Сен-П’єр, Мікелон. Заморські французькі території – це 
Бассас-да-Індія, о. Кліппертон, о. Європа, Французька Полінезія, 
Французькі Південні та Антарктичні землі, о. Глорйоз, о. Жуан-да-Нова, 
Нова Каледонія, о. Тромплен, о. Уолесс і Футуна. 

Столиця Франції – місто Париж – є серцевиною країни. Державна мова 
країни – французька. Країна входить до Єврозони і нині користується 
євро.

Географічне положення Франції на заході Європи є вигідним з погля-
ду соціально-економічного розвитку. Моря і гори утворюють природні 
кордони країни з усіх боків, крім 
північно-східної частини, і водно-
час є джерелом важливих природ-
них ресурсів. На заході, півночі і 
півдні територія країни омивається 
водами Атлантичного океану, зо-
крема його Біскайською затокою, 
протокою Ла-Манш і теплим Серед-
земним морем. 

Країна розташована на великому 
плато, яке на півночі перетинають 
річки Сена і Марна. На північному 
сході вздовж кордонів з Бельгією 
поверхня горбиста, укрита ліса-
ми. Південніше над долиною Рей-
ну здіймаються гори Вогези. Саме 
тут проходить кордон Франції з 
Німеччи ною. Далі на кордоні зі 
Швейцарією простягається гірський 
ланцюг Юра. Високогір’я Централь-
ного масиву займають значну площу 
в центральній південній частині, де 
подекуди розкинуті застиглі вул-
канічні кратери. Піренейські гори 
створюють природний кордон між 
Францією та Іспа нією. На кордоні з 
Італією височіють грандіозні Альпи 
(мал. 70). Отже, Франція оточена та-
кими природними об’єктами, які є 
її природною скарбницею, межує з 
такими сусідами, з якими склалися 
тісні політичні та економічні зв’язки.

Природні умови і ресурси Франції 
в цілому сприятливі для господарю-
вання і комфортного проживання 
людей. Природні умови, зокрема ре-
льєф переважної більшості терито-
рії країни і клімат, сприятливі для 
ведення сільського господарства. 

Мал. 70. Французькі Альпи

Мал.  69. Сучасні економічні райони 
Франції
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На мінерально-сировинні ресурси Франція небагата. Так, у Лотарингії 
є незначні запаси кам’яного вугілля та залізної руди, у Центральному 
масиві – запаси урану, який використовують на атомних електростан-
ціях. Як енергетичний ресурс використовують також енергію гірських 
річок. На півдні – у Провансі і Лангедоці – видобувають боксити. Країна 
має природні будівельні матеріали, а також калійну та кам’яну сіль. 

Особливості рельєфу, зокрема гірські масиви Альп і Піренеїв, є важли-
вим чинником розвитку туризму. Туристськими ресурсами є й морські 
узбережжя з чудовими пляжами (мал. 71), судноплавні річки, серед яких 
Сена, Луара, Гаронна, Рона. У межах країни експлуатуються численні 
джерела цілющих мінеральних вод. Територія Франції вкрита широко-
листими лісами, які становлять понад 25 % площі країни, на півдні – 
середземноморський маквіс, що подекуди змінює культурна рослинність – 
маслинові гаї, виноградники, фруктові і декоративні дерева. З метою 
збереження флори і фауни створено національні природні парки, ланд-
шафти яких є важливими рекреаційними ресурсами країни. 

Народонаселення і культура. Природний приріст населення у Франції, 
як і в більшості країн Західної Європи, невисокий і становить нині всьо го 

0,4 ‰. Понад 85 % жителів країни – 
французи. Свої етнічні особливості 
зберігають каталонці, корсиканці, 
бретонці, фламандці та ін. народи. 
У країні проживає достатньо багато 
іммігрантів – алжирців, порту-
гальців, іспанців, італійців, тур-
ків, вір мен, марокканців, тунісців, 
в’єтнам ців, басків. Католики стано-
влять 90 %, що підтверджує сильні 
традиції Римської католицької 
церкви. Прихильність до інших ре-
лігій у відсотках така: протестанти 
становлять 2 %, мусульмани – 2 %, 
іудеї – 1 %, православні – 0,5 %, 
поза вірою – 4,5 %. Переважна біль-
шість населення (понад 70 %) меш-
кає в містах. Рівень життя францу-
зів високий. Більше половини 
населення працює у сфері послуг. 

Проблема 

Франція має висококваліфіковані кадри, нове технологічно модернізова-
не обладнання, цікаві науково-технічні розробки. Однак останніми рока-
ми спостерігається «втеча мізків», особливо до США та Великої Британії, 
де оплата кваліфікованої праці вища, а податки нижчі, ніж у Франції. 
Запропонуйте способи подолання цієї проблеми. 

Франція дала світу великих мислителів (Монтеск’є, Руссо, Вольтера), 
письменників (Бальзака, Золя, Мопассана, Дюма, Перо, Анатоля Фран-
са), художників (Гогена, Матіса, Моне, Мане  та ін.), музикантів (Бізе, Ра-
веля, Дебюссі та ін.) та інших представників культури. 

Мал. 71. Французьке 
Середземномор’я



133

§27. Франція

Особливості народів і націй

Французька нація має багату історію і культуру, яка завжди впливала і 
впливає нині на розвиток європейської культури. Позитивними рисами 
французів, на думку іноземців, є їхня енергійність, привітність, праце-
любність, розум, готовність прийти на допомогу, галантність, захопле-
ність. Французів відрізняє вишуканий смак у спілкуванні. У минулому 
Франція значно вплинула на формування європейського етикету, а 
французька мова тривалий час була мовою дипломатичного листування. 
Французи виховані так, що потрапляючи в іншу країну, з легкістю засво-
юють і чуже життя, і чужі норми поведінки. Водночас для французів 
характерні й такі риси, як суєтність, скептицизм, часто зверхність, недо-
статня пунктуальність. Справедливо пишаючись своєю мовою, францу-
зи зазвичай погано знають іноземні мови.

Господарство. За показником ВВП Франція посідає восьме місце у світі, 
поступаючись сусіднім Німеччині та Великій Британії, а також Росії. 
У ній, як і в Німеччині, утвердилася соціально орієнтована модель ринкової 
економіки. Її найважливішою особливістю є більша частка в господарстві 
державного сектору, ніж у ФРН і Великій Британії. Тому на державних 
підприємствах Франції працює майже четверта частина всього зайнятого 
населення країни, а держава розподіляє до 55 % ВВП. Саме держава зберігає 
суттєвий вплив у ключових галузях господарства, володіє більшою частиною 
залізниць, енергосистем, повітряного транспорту та телекомунікаційних 
компаній. Іншою важливою особливістю господарства Франції, як і Ні-
меччини, є захист з боку держави соціальних інтересів населення. Підтвер-
дженням цього є те, що рівень оплати праці в державному секторі вищий, 
ніж у приватному. Тому більшість французів віддають перевагу роботі на 
підприємствах, в установах і закладах державної форми власності.

Прогноз 

За даними журналу європейської економіки, Франція посідає друге місце 
у світі за кількістю та розмірами податків, що відштовхує потенційних 
інвесторів. Так, соціальні відрахування в країні вищі порівняно з Німеч-
чиною та Великою Британією на 6 %, порівняно з Японією – на 12 %, а зі 
США – на 16 %. 

Промисловість  Франції в умовах глобалізації орієнтується на роз-
виток тих галузей, які визначають НТП. Це насамперед багатогалузеве 
машинобудування,  представлене виробництвом автомобілів, літаків, ракет, 
швидкісного рухомого складу залізниць, робототехніки, мікроелектроні-
ки та ін. Найбільша концентрація машинобудування спостерігається у 
Великому Парижі, а також у Ліоні, Тулузі й інших міських агломераці-
ях. Для країни характерний високий рівень розвитку ядерної енергетики 
і біотехнологій. 

Реалії сьогодення

Яд ерна енергетика Франц і ї.  За масштабами ядерної енергетики 
Франція поступається тільки США. У країні діє понад 50 енергоблоків 
АЕС, на яких щорічно виробляється понад 70 % електроенергії. У Франції 
багато унікальних центрів ядерної енергетики. Зокрема у Трикастене 
зосереджений найбільший у Західній Європі завод зі збагачення урану, а 
на мисі Лаг – найбільший у регіоні завод з відновлення стержнів АЕС. 
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Французькі підприємства мають досить високі конкурентні позиції в 
хімічній, хіміко-фармацевтичній і харчовій галузях промисловості. Під-
приємства цих галузей розміщено в багатьох районах. Так, найбільшим 
центром нафтохімії є Марсель. Підприємства з виробництва калійних 
добрив зосереджені в Ельзасі, виробництва соди та вуглехімії – у Лота-
рингії, лісохімії – у Ландах. Традиційно конкурентоспроможними на зов-
нішньому ринку є виноробна, швейна та парфумерно-косметична галузі. 

Розвивається у Франції й металургійна промисловість, яка перебуває 
під надійним захистом держави. Найбільше значення мають металургій-
ні комбінати в Дюнкерку та Фосі. Електрометалургія зосереджена побли-
зу джерел дешевої електроенергії в гірських районах.

 Провідні підприємства

Лі дери промислового виробництва. Європейськими лідерами 
з виробництва автомобілів є компанії «Пежо» і «Рено», електронної та 
електротехнічної промисловості – державна компанія «Томпсон», авіа-
космічної – «Аероспасьяль». Потужною металургійною компанією є 
«Юзінор-Сасілор», яка забезпечує близько 70 % виробництва сталі та 98 % 
експорту продукції галузі. Одним з лідерів харчової промисловості є 
«Данон», яка домінує в Європі на ринку молокопродуктів. 

 С і л ь сь к е  г о спод ар с т во  Франції забезпечене значними площами 
родючої землі, сучасними технологіями і державними дотаціями ферме-
рів. Усе це зробило Францію лідером у виробництві сільськогосподарської 
продукції всієї Європи й потужним її експортером. У сільському госпо-
дарстві, а також у легкій і харчовій промисловості ключову роль відіграють 
дрібні приватні підприємства.

Різноманітність клімату дає змогу поєднувати рослинництво помірно-
го і субтропічного типів. Провідною галуззю рослинництва в помірному 
поясі є вирощування зернових культур, насамперед пшениці, кукурудзи і 
ячменю. На Північнофранцузькій низовині вирощують також картоплю, 
цукровий буряк, соняшник, хміль і льон. Традиційними для Франції і 
дуже важливими галузями рослинництва є виноградарство, садівництво 
та овочівництво, які тяжіють на південь до Середземномор’я. 

Найважливішою галуззю тварин-
ництва є скотарство, зокрема виро-
щування великої рогатої худоби. 
Розвинуті також свинарство та коняр-
ство. Значну роль у господарстві бага-
тьох міст, що розташувалися на узбе-
режжі Атлантичного океану, відіграє 
рибальство.

Сфера послу г. Провідну роль у 
структурі сфери послуг відіграють бан-
ківська сфера, транспорт (мал. 72), 
торгівля, туризм, хоча за кількістю 
зайнятих найбільшими є установи 
з надання консультативних послуг 
(інформаційних, рекламних, марке-
тингових та ін.). Мал. 72. Швидкісний потяг
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 Провідні підприємства

Лі д ери з на д ання пос л у г. Найбільшими банками Франції вважа-
ються «Сосьете женераль», «Кредит Ліонне», «Банк насьональ де Парі», 
які мають розгалужену мережу відділень та активно працюють на світо-
вих ринках банківських послуг. Франція має розвинений транспортний 
комплекс, представлений насамперед надшвидкісними залізницями 
«ТЖВ» (швидкість понад 320 км на годину) (мал. 72). Авіаційна компанія 
«ЕР Франс» є лідером авіаперевезень з торговельним оборотом близько 
12 млрд євро, у якій працює понад 60 тис. осіб. 

Франція є світовим лідером у сфері туризму, частка якого становить 
більше 10 % ВВП країни. У сфері туризму зайнято понад 3 млн осіб. Пе-
ресічно щорічно країну відвідують понад 70 млн туристів, які приносять 
дохід у розмірі більше 55 млрд дол. 

За особливостями розвитку й розміщення господарства Франція поді-
ляється на вісім районів. Це – Столичний район (Іль-де-Франс), Паризь-
кий басейн, Північ, Схід, Центральний Схід, Середземномор’я, Південний 
Захід, Захід. Кожний район має своє господарське «обличчя». Нині райо-
ни розвиваються неоднаково: найбільш розвиненими є район Парижа та 
Середземномор’я, депресивними залишаються Північ і Схід, набирають 
обертів у господарському розвитку Південний Захід і Захід. 

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, назвіть галузі промислової і сільськогос-
подарської спеціалізації кожного з районів Франції. 

Зовнішньоекономічна діяльність Франції представлена всіма форма-
ми, серед яких чільне місце посідає зовнішня торгівля. Так, за обсягом 
товарообігу країна посідає четверте-п’яте місце у світі. У ЄС вона є другою 
за обсягом експорту і третьою за обсягом імпорту. В експорті переважає 
передусім продукція промисловості – понад 80 %. Основними експорт-
ними товарами є автомобілі, літаки, гелікоптери, обладнання для АЕС, 
космічної техніки, сталь та алюміній, продукція хімічної промисловості, 
ліки, зброя, текстиль та одяг. На експорт Франція постачає й продукцію 
аграрного сектору господарства. Основу імпорту становлять енергоносії 
(зокрема, сира нафта), деякі сільгосппродукти та вироби хімічної галузі. 

Перші місця у взаємній торгівлі Франції посідають Німеччина, Велика 
Британія, Італія, а також Бельгія, Люксембург та Іспанія. Частка США 
досить невелика і становить усього 7–9 %. 

Загальний обсяг французьких інвестицій в економіку інших країн ста-
новить понад 25 млрд дол. на рік. Франція завжди приділяла значну 
увагу країнам Африки як чиннику свого впливу у світі. Це пояснюється 
в першу чергу наявністю колись тут великої кількості французьких коло-
ній, які й нині перебувають під великим впливом країни.

Нині як у Франції, так і в Україні надається великого значення дво-
стороннім відносинам. Франція замикає десятку головних країн-
інвесторів в українську економіку. Інвестиції спрямовуються, зокрема, у 
харчову промисловість і сільське господарство, телекомунікації і зв’язок, 
виробництво будівельних матеріалів тощо. Перспективним є розвиток 
відносин у сфері морського торговельного судноплавства, а також куль-
турних зв’язків. 
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Франція – це велика за розмірами парламентсько-президентська республіка, 
що розташувалася на заході Європи.
Країна багата на земельні й рекреаційно-туристичні ресурси, меншою мірою 
забезпечена мінерально-сировинними ресурсами.
Франція – однонаціональна країна, де сповідується католицизм.
У країні сформоване ринкове соціально орієнтоване господарство з великою 
часткою державного сектору.
Провідними галузями промисловості є атомна енергетика, машинобудуван-
ня, хімічна і харчова галузі.
Сільське господарство країни посідає провідні позиції в Європі і спеціалізу-
ється переважно на рослинництві.
Франція експортує автомобілі, літаки, гелікоптери, обладнання для АЕС, кос-
мічну техніку, сталь та алюміній, продукцію хімічної промисловості, ліки, 
зброю, текстиль та одяг; імпортує переважно енергоносії.

Ключові терміни і  поняття

 парламентсько-президентська республіка  «втеча мізків»  ринкова 
соціально орієнтована економіка  державний сектор економіки 

САМОПЕРЕВІРКА

I Складіть візитну картку Франції.

II Порівняйте спеціалізацію будь-яких двох районів Франції. 

III Поясніть переваги й недоліки потужного державного сектору економі-
ки Франції.

IV Доведіть, що туризм посідає одне з провідних місць у господарстві 
Франції.

§28. ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА

Географічна розминка

Назвіть країни, що входять до Північного та Південного субрегіону 
Європи.
Поміркуйте, чому Північну і Південну Європу називають субрегіонами-
антиподами.

Загальна характеристика Північної Європи. Субрегіон налічує вісім 
країн, що відрізняються за формою державного правління, площею і 
кількістю населення (табл. 1). Цей субрегіон розташований на півночі 
Європи і простягається за Північне полярне коло до мису Нордкін, що є 
її крайньою північною точкою. Часто країни субрегіону називають 
Скандинавськими, що в перекладі з фінської, фарерської та ісландської 
мов означає «північні землі».
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Таблиця 1.   Країни Північної Європи, 2009 р.

Назва 

країни

Форма 

державного 

правління

Площа, 

тис. км2

Кількість 

населення, млн 

осіб

ВВП на душу 

населення, дол. 

Ісландія республіка 102,8 0,3 35758

Данія
конституційна 
монархія

43,0 5,5 35984

Норвегія 
конституційна 
монархія

324,2 4,8 52797

Швеція
конституційна 
монархія

450,0 9,3 35836

Фінляндія республіка 338,15 5,3 34582

Латвія республіка 64,6 2,3 15218

Литва республіка 65,3 3,3 17315

Естонія республіка 45,2 1,3 18386

Північноєвропейські країни займають переважно півострівне та ост-
рівне положення. Винятком є Фінляндія та республіки Прибалтики. Від 
континентальної Європи субрегіон Північна Європа майже з усіх боків 
відокремлений водою. 

Загальна площа території становить понад 1,4 млн км2. Цікаво, що на 
такій великій території проживає всього 32 млн мешканців, що майже 
удвічі менше, ніж, наприклад, населення Франції. Найбільша густота 
населення спостерігається в Данії (125 осіб/км2), а найменша – в Ісландії 
(2,7 осіб/км2). Національний склад населення строкатий. У Північній 
Європі мешкають шведи, ісландці, саами, фінни, фарерці, норвежці, 
данці, інуїти, росіяни, латиші, литовці, естонці та ін. Більшість населен-
ня субрегіону розмовляє трьома мовами – данською, шведською і нор-
везькою. Міграційні процеси переважають між основними країнами 
субрегіону, зокрема з Фінляндії і Данії до Швеції. Спостерігається неви-
сока частка міграцій між країнами Північної Європи та іншими європей-
ськими країнами. 

 Реалії сьогодення

Особливості  к раї н Північної Єв ропи. В усіх країнах регіону 
висока частка людей похилого віку. Середня тривалість життя становить 
77 років, а у Швеції, Ісландії та Норвегії – 81 рік. До того ж Швеція є краї-
ною з найбільшою часткою людей похилого віку у світі. Усі країни – висо-
коурбанізовані. Максимальний рівень урбанізації в регіоні зафіксований 
в Ісландії. Він становить 94 %. Міські агломерації країн Північної Європи 
за кількістю населення суттєво поступаються країнам Західної Європи. 
Так, найбільш людними є міські агломерації Копенгагена (1,75 млн осіб) і 
Стокгольма (1,2 млн осіб). Майже всі столиці північних держав розташо-
вані на півдні своїх країн і приблизно на одній широті (мал. 73). 

Іншими регіональними особливостями є приналежність країн до люте-
ранської церкви, високий рівень соціальної захищеності населення, 
більш повна участь жінок у владних органах і політиці, ніж будь-де у 
світі. 
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Північне положення країн Північної Європи відрізняється особливи-
ми природними умовами – переважно холодним кліматом, малородючи-
ми ґрунтами і обмеженими мінерально-сировинними ресурсами. Проте 
сувора північна природа, цікава історія та високий рівень цивілізації 
Скандинавських країн приваблює сюди, особливо останніми роками, 
туристів з багатьох куточків світу (мал. 74).

Господарство країн Північної Європи. Постіндустріальні країни субре-
гіону за багатьма показниками входять до двадцятки країн-лідерів. 
Серед таких показників є ВВП на душу населення, темпи росту зовніш-
ньоторговельного обігу, обсяг експорту й імпорту на душу населення.

Прогноз

За оцінкою МВФ, показник ВВП на душу населення в країнах Північної 
Європи загалом зростатиме і в більшості країн буде найбільшим не тіль-
ки в Європі, а й у світі (табл. 2).

Мал. 73. Столиці країн Північної Європи: Копенгаген (1), Рейк’явік (2), 
Гельсінкі (3), Осло (4), Стокгольм (5)

Мал. 74. Фіорди Норвегії (1), мальовничі краєвиди Швеції (2) приваблюють 
численних туристів

1 2 3

4

1 2

5
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Таблиця 2.   Прогноз зміни показника ВВП на душу населення 
 в країнах Північної Європи, дол.

Назва країни 2010 2011 2012 2013 2014

Ісландія 35485 36799 38626 40752 43127

Данія 36173 36817 38175 39807 41384

Норвегія 52855 53761 55140 56830 58610

Швеція 35901 36675 38536 40878 43265

Фінляндія 34225 34859 36173 37900 39918

Латвія 15026 15368 16103 17064 18154

Литва 16973 17670 19009 20546 22217

Естонія 18266 18790 19812 21092 22461

Набагато більшою, ніж в інших країнах, є «відкритість» економіки 
країн. Ці країни розвивають на світових ринках тип так званої нішової 
спеціалізації, тобто концентруються на випуску продукції в досить вузь-
ких сферах виробництва (так званих нішах), які компанії-виробники 
цих країн намагаються зайняти повністю, забезпечуючи світовий попит 
на цей вид продукції. До них належать як прості вироби, наприклад 
шведські сірники чи підшипники, так і високотехнологічні – в атомній 
енергетиці, біотехнологіях, електроніці. Скандинавські країни мають 
досить високий рівень технологічності господарства. Упродовж останніх 
десятків років ці держави створили потужні центри технологічного 
новаторства, які мають високий світовий рейтинг, як-от Стокгольм– 
Кіста, Мальме–Копенгаген, Гельсінкі, Оулу, Трондхейм. 

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, знайдіть перелічені центри і країни, у 
яких вони розміщені, визначте їхню спеціалізацію.

Досить відомими в усьому світі є окремі машинобудівні фірми та корпо-
рації країн Північної Європи. Крім машинобудування, країнам субрегіону 
належать провідні позиції в енергетиці, целюлозно-паперовій, дерево-
обробній, хімічній та інших галузях промисловості, а також у сільському 
господарстві, зокрема товарному тваринництві. Наприклад, Норвегія є 
лідером з виробництва найдешевшої електроенергії на ГЕС, що побудо-
вані майже в кожному фіорді, а також за експортом риби; Швеція – 
з виробництва та експорту пиломатеріалів; Фінляндія – з виробництва та 
експорту паперу й картону. А данські сири, масло та бекони експорту-
ються майже в усі країни Європи. Крім того, на Данію припадає 1/3 сві-
тового експорту норкових шкурок.

 Провідні підприємства

Північноєвропейськ і  л і дери промис ловос ті.  Фінська «Нокія» 
впродовж останніх десяти років посідає перше місце за рівнем конку-
рентоспроможності з виробництва мобільних телефонів. Сильні позиції 
в електротехнічній галузі мають шведські «Еріксон» і «Електролюкс», а в 
автомобілебудуванні – «Вольво». Провідними підприємствами Норвегії є 
нафтогазова компанія «Статойл Гідро», хімічна – «Яра Інтернешнл», ком-
панія з виробництва продуктів харчування «Оркла» та ін. 



140

22

Р
О

З
Д

ІЛ
ТЕМА 1 ТЕМА 1 Країни Європи

Реалії сьогодення

Норвегія має пот у ж ний морськ ий флот з д ав німи тра д и-

ц іями. Норвежці експортують сушену рибу з ХІІІ ст. Риболовецький 
флот Норвегії є одним з провідних у світі. Тоннаж торговельного флоту 
водозаміщенням понад 100 т становить понад 20 млн т. Норвегія посі-
дає одне з перших місць у світі за внутрішніми перевезеннями. Крім 
того, до 90 % загального тонажу припадає на так звану невидиму тор-
гівлю, коли морським транспортом Норвегії перевозяться товари інших 
країн. 

Скандинавські країни як постіндустріальні мають одну з найвищих у світі 
частку послуг, яка в структурі ВВП становить 63–73 %.

Своєрідною є інтеграційна політика країн Північної Європи. 
Насамперед країни регіону беруть участь у так званому Північному спів-
робітництві, а потім у загальному європейському, завдяки участі в ЄС.

Республіки Прибалтики – Латвія, Литва та Естонія – це молоді неза-
лежні країни з ринковою економікою, що формується. Нині ці країни 
адаптуються до нових умов розвитку в складі ЄС. 

Загальна характеристика Південної Європи. Субрегіон налічує 
16 держав й охоплює південну частину Європи, що омивається 
Середземним морем, тому часто його ще називають Середземноморською 
Європою. Переважна більшість країн Південної Європи розташовані на 
великих півостровах, що розділяються морями Середземноморського 
басейну. Є й острівні країни. Подібно до Північної Європи, цей субрегіон 
також обмежує європейську серцевину. 

Усі держави субрегіону відрізняються розмірами, чисельністю насе-
лення, формою державного правління (табл. 3). Саме в Південній Єропі 
зосереджена більшість європейських країн-карликів. Деякі держави 
субрегіону є членами ЄС, хоча за окремими показниками не відповіда-
ють його стандартам, інші ж – країнами, що виявили бажання вступити 
до європейської спільноти. 

Поступаючись за площею Північній Європі, Південна Європа має в 
кілька разів більшу кількість населення. За показником природного 
приросту країни субрегіону, як і більшість інших країн Європи, нале-
жать до першого типу відтворення населення. Найвищий природний 
приріст зафіксовано в Туреччині (1,2 ‰) та Андоррі (0,7 ‰) , а най-
нижчий – у Сербії – –0,5 ‰. Це свідчить про старіння населення субре-
гіону. Розселення населення країн Південної Європи нерівномірне – най-
більше людей зосереджено на прибережних низовинах і в басейнах 
річок. Спостерігається зростання й промислових центрів, особливо в 
Італії та Іспанії. Загалом показник рівня урбанізації в країнах 
Середземномор’я нижчий, ніж у Західній і Північній Європі. Винятком 
є Мальта, де в містах проживає до 94 % населення. А, наприклад, у 
Португалії і Боснії та Герцоговині – 46 %. Це один з найнижчих показ-
ників усієї Європи. Панівною релігією серед населення субрегіону є 
християнство (католицизм).

Територія Південної Європи характеризується підвищеним рельєфом 
і переважанням субтропічного середземноморського типу клімату, що 
позитивно впливає як на розвиток сільськогосподарського виробництва, 
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так і на рекреаційно-туристичну діяльність. Тут розвідано різноманітні 
корисні копалини, що давно використовуються як промислова сировина 
і багато з яких вже вичерпано. Серед них – поліметалеві, алюмінієві, 
мідні, ртутні, уранові та залізні руди, а також сірка, слюда, газ. 

Таблиця 3. Країни Південної Європи 

Назва

 країни

Форма 

державного 

правління

Площа, 

тис. км2

Кількість 

населення, млн 

осіб (2009 р.)

ВВП на душу 

населення, дол. за 

даними МВФ (2008 р.)

Іспанія
конституційна 
монархія

506,0 46,9 29 596

Португалія республіка 91,8 10,6 21 425

Андорра
конституційна 
монархія

0,453 0,1 17 000

Італія республіка 301,3 60,3 29 274

Ватикан – 
держава-місто

теократична 
монархія

0,044 0,001 –

Сан-Марино республіка 0,061 0,03 25 000

Греція республіка 132,0 11,3 30 689

Мальта республіка 0,316 0,4 23 413

Албанія республіка 28,75 3,2 6916

Чорногорія республіка 0,6 10 898

Сербія республіка 7,3 10 679

Хорватія республіка 56,6 4,4 18 057

Боснія і 
Герцоговина

республіка 51,13 3,8 7434

Македонія республіка 25,7 2,0 9031

Господарство країн Південної Європи. Більшість країн Серед земно-
мор’я є нині індустріально-аграрними із середнім рівнем розвитку, хоча 
тривалий час розвивалися як аграрні з високою часткою зайнятих у 
сільському господарстві. Винятком є Італія. Наявність мінерально-
сировинних ресурсів сприяла розвитку в країнах субрегіону гірничодо-
бувної промисловості, яка має міжнародне значення. Так, одним з най-
більших експортерів мінеральної сировини до Західної Європи є Іспанія. 
Серед інших галузей міжнародної спеціалізації країн регіону є багато-
галузеве сільське господарство, зокрема вирощування олив, винограду, 
цитрусових, зернових і зернобобових культур, а також гірськопасовищ-
не тваринництво. Провідні позиції в багатьох країнах субрегіону посіда-
ють туризм, машинобудування й легка промисловість. 

Проблема

У промисловості країн Південної Європи переважають традиційні мате-
ріало- та енергоємні галузі, гірше розвиваються наукоємні виробництва. 
Запропонуйте види інноваційного промислового виробництва в цих 
країнах. 
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

Країни Північної Європи мають значну площу, але є малонаселеними, а краї-
ни Південної Європи – значно заселені при невеликій території.
Природні умови і ресурси субрегіонів сприятливі для розвитку господарства.
Країни Північної Європи переважно постіндустріальні, а країни Південної 
Європи – індустріально-аграрні, середньорозвинені.
Скандинавські країни відзначаються досить високим рівнем технологічності 
господарства, країни Середземномор’я – потужним розвитком туризму. 

Ключові терміни і  поняття

 Скандинавські країни  країни Середземномор’я  країни-карлики 
 центри технологічного новаторства  інтенсивне сільськогосподар-
ське виробництво 

САМОПЕРЕВІРКА

І За якими показниками країни об’єднані у субрегіони Північна і 
Південна Європа? 

ІІ Порівняйте природно-ресурсний потенціал країн Скандинавії та 
Середземномор’я. 

ІІІ  На конкретних прикладах поясніть роль країн Північної і Південної 
Європи у світі. 

ІV Яку інформацію про країни двох субрегіонів ви візьмете на озброєння 
як майбутній фахівець у галузі міжнародної економіки? Свою відпо-
відь обґрунтуйте.

§29. ІТАЛІЯ

Географічна розминка

Пригадайте, на якому півострові розташована Італія і які острови входять 
до її складу.
Поміркуйте, які італійські товари найчастіше можна придбати в 
Україні.

Загальні відомості про країну. Офіційна назва країни – Італійська 
Республіка. Площа держави разом з островами Сицилія та Сардинія ста-
новить 301,3 тис. км2, населення – 58 млн осіб. Форма державного прав-
ління – парламентська республіка. Італія – це унітарна держава, яка поді-
ляється на 20 адміністративних областей (мал. 75). Столиця Італії – Рим, 
грошова одиниця – євро. На території Італії розташовані дві держави-
карлики Ватикан і Сан-Марино. Державною мовою є італійська.

Географічне положення Італії на півдні Європи зручне з погляду роз-
витку економіки і зовнішніх зв’язків. Територія країни складається з 
материкової, півострівної і острівної частин, має протяжні морські кор-
дони, оскільки омивається Адріатичним, Лігурійським, Тірренським, 
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Іонічним і Середземним морями. На 
півночі Італії здіймаються вкриті сні-
гами і льодовиками Альпи. Східні при-
кордонні ділянки і узбережжя 
Адріатичного моря охоплені рівнина-
ми. Апеннінський півострів перетина-
ють з півночі на південь гори Апенніни. 
Між Альпами і Апеннінами розташова-
на досить велика Паданська рівнина, 
якою несе свої води річка По. Західні 
узбережжя являють собою слабо хви-
лясту рівнину. 

Найближчими сусідами Італії є 
Франція, Словенія, Швейцарія та 
Австрія. Відстань від Італії до най-
ближчого материка – Африки – усього 
148 км.

Природні умови і ресурси Італії різно-
манітні, що зумовлено значною протяж-
ністю країни з півночі на південь. Майже 
4/5 території зайнято горами, що визна-
чило й загальні особливості ландшафтів 
країни. На півдні Апеннінського півост-
рова і островах є сліди давньої і сучасної 
вулканічної діяльності. З вулканізмом 
пов’язано утворення гарячих мінераль-
них джерел, грязьових вулканів, гейзе-
рів. Цікавими формами рельєфу, що тра-
пляються переважно на південному сході 
вздовж берегів Адріатичного моря, є кар-
стові печери, гроти, колодязі, лійки та ін. 

Клімат Італії змінюється від помірно 
теплого на Паданській рівнині до типо-
вого субтропічного на півдні півострова 
та островах. Клімат Альп підпорядко-
ваний висотній зональності: помірно 
теплий біля підніжжя й холодний на 
вершинах гір. Клімат і рельєф сприятли-
ві для розвитку рослинництва і рекре-
аційно-туристичного господарства. 

Найбільшою за площею басейну і 
найповноводнішою річкою Італії є По. 
На Апеннінському півострові найбіль-
шими річками є Тибр і Арно, що 
з’єднані системою каналів. Саме на 
цих річках розташовані найбільші 
міста Італії – Рим, Флоренція (мал. 76) 
і Піза. Річки використовуються для 
зрошення і як транспортні шляхи. 

Мал. 76. Міста Італії: 
Рим (1), Флоренція (2)

Мал. 75. Області Італії

1

2
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 Природна рослинність представлена широколистими лісами, субтро-
пічними вічнозеленими твердолистими лісами і чагарниками, які зна-
чно змінені і перетворені на сільськогосподарські угіддя. 

Італія небагата на мінерально-сировинні ресурси. Власні енергоресур-
си – нафта Сицілії та газ Паданської низовини – задовольняють потреби 
країни лише на 15 %. Промислове значення мають запаси сірки і солей, 
поліметалевих і ртутних руд, а також будівельних та облицювальних 
матеріалів, зокрема відомий з давніх часів білий карарський мармур.

Народонаселення і культура. Більшість населення Італії – понад 90 % – 
італійці, хоча вони себе вважають римлянами, венеціанцями, сицилій-
цями, а вже потім італійцями, що пов’язано з історією формування краї-
ни. Регіональні відмінності проявляються у мові (хоча більшість насе-
лення розмовляє італійською мовою), звичаях, традиціях. Нині показ-
ник річного приросту населення нульовий, тобто спостерігається процес 
старіння нації. Середня тривалість життя італійців – 82 роки. Пересічна 
густота населення – понад 190 осіб/км2, а в окремих районах вона сягає 
375 (Ломбардія) і 425 (Кампанія) осіб/км2. У містах проживає близько 
68 % населення країни; 99 % італійців сповідують католицизм. 

 Італія подарувала світові багато видатних постатей: художників, 
скульпторів, поетів, учених. Серед них – Леонардо да Вінчі, якого справед-
ливо називають «титаном Відродження», Рафаель Санті, Міке л анджело 
Буонарроті, Данте, Петрарка, Боккаччо, Дж. Бруно, Г. Галілей, Е. Торрі -
челлі та ін.

Особливості народів і націй 

Італійці – народ, у характері якого домінує експресивність, нестримність  
емоцій. Важливими рисами італійців є людя ність, кмітливість, розум, 
вишуканий смак. Вони завжди і скрізь здатні насолоджуватися приро-
дою і мистецтвом, дуже люблять публічні розваги: карнавали, парадні 
спектаклі, процесії. Недаремно Італія стала батьківщиною карнавалів. 
Велику популярність у світі здобула традиційна італійська кухня. Але 
кожна область країни славиться своїми місцевими стравами: Лігурія – 
рибою, звареною в олії з великою кількістю зелені; Ломбардія – супом з 
нутрощами, Умбрія – сосисками з печінки; венеціанські провінції – 
рисом із зеленим горошком, а Неаполь – всесвітньо відомою нині піцою. 
Традиційна страва римлян – картопляні кльоцки з молодою яловичиною. 

Господарство. Італія – країна з багатопрофільною ринковою економі-
кою. На початку ХХІ ст. пріоритетними напрямками господарського роз-
витку є стимулювання приватного бізнесу, продовження ринкових реформ, 
боротьба з інфляцією. Серед країн-лідерів Італія має помірні позиції. Так, за 
показником ВВП Італія посідає 10-те місце у світі, поступаючись Німеччині, 
Великій Британії і Франції. Незважаючи на це, держава належить до країн 
Великої сімки і відіграє провідну роль у Південній Європі та ЄС.

Прогноз

За прогнозом МВФ, ВВП на душу населення Італії найближчим часом 
зростатиме, хоча темпи зростання порівняно з країнами Північної і 
Західної Європи будуть невисокі. Так, показник ВВП на душу населення 
у 2009 р. становив 28 274 дол., у 2010 та 2011 рр. він сягне відповідно 29 080 і 
29 255 дол. Суттєве зростання очікується у наступні три роки: у 2012 р. – 
до 29 889 дол., у 2013 р. – 30 767 дол., а в 2014 р. – 31 785 дол.
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Промисловість  країни представлена передусім обробними галузями, 
що орієнтуються на трудові ресурси та переважно імпортну сировину. 
Для Італії характерна наявність великих монополій, які відіграють сут-
тєву роль в економіці країни. Промисло-
вість країни об’єднує понад 150 підприємств 
різних галузей: суднобудування і судноре-
монт, морський транспорт, машинобуду-
вання, чорна металургія. Нафтогазове 
об’єднання «ЕНІ» контролює понад 160 
компаній. Автомобільний концерн «ФІАТ» 
включає до свого складу понад 100 компа-
ній і забезпечує понад 13 % європейського 
автомобільного ринку (мал. 77). Більшість 
галузей промисловості сконцентровані на 
півночі країни. 

Нині італійські промислові фірми за 
своїми розмірами і торговельним обігом не 
претендують на світове лідерство, проте 
мають сильні позиції в ЄС. Основними 
напрямками італійського машинобудування, що має міжнародне зна-
чення, є автомобілебудування, виробництво залізничного рухомого скла-
ду, обладнання для різних галузей, сільськогосподарське машинобуду-
вання, випуск електроніки та електротехніки, майже 40 % якої експор-
тується. Іншими галузями міжнародної спеціалізації Італії є хімічна й 
легка промисловість, а також виробництво будівельних матеріалів. В 
останні роки в Італії інтенсивно зростає роль малого і середнього бізнесу. 
Продукція, що виробляється на таких підприємствах, посіла провідні 
позиції на світовому ринку.

 Провідні підприємства

«Ма лі» іта лійськ і  в иробник и. Вони постачають на внутрішній і 
зовнішній ринки верстати, інструменти високої точності, текстиль, одяг, 
взуття, меблі, кераміку, ювелірні вироби та інші товари і є дуже конкурен-
тоспроможними. Так, у П’ємонті, вовняній столиці світу, три тисячі фірм 
постачають на міжнародний ринок 3/4 світового виробництва вовняних 
тканин. Місцева компанія «Алесей» завоювала міжнародне визнання 
виробництвом кухонного начиння. Бергамо став визнаним центром 
меблевого виробництва. У Брешіа десятки дрібних сталеплавильних 
компаній показали світу, як можна вигідно виробляти високоякісну сталь 
на міні-заводах. Містечко Вичевано – відомий центр взуттєвого вироб-
ництва, а Ареццо і Віченца – центри виробництва золотих прикрас. 
Фірми «Сафіло» та «Лукотика» постачають до 85 % італійських окулярів 
на експорт. 

Сільське господарство  Італії спеціалізується насамперед на рос-
линництві. Його частка у вартості товарної продукції становить майже 
60 %. За збором овочів і фруктів Італія є лідером у Європі, а за обсягами 
вирощування цитрусових та оливок поступається лише Іспанії. Провідні 
позиції посідає країна також у вирощуванні та переробці винограду. 

Мал. 77. Завод автомобільного 
концерну «ФІАТ»
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Розвиток тваринництва стримується як нестачею кормової бази, так і 
конкуренцією дешевшої продукції з Франції, Нідерландів та інших 
країн ЄС. Спеціалізується Італія на вирощуванні великої і дрібної рога-
тої худоби, свиней. 

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, назвіть основні райони сільськогосподар-
ського виробництва і визначте їхню спеціалізацію. 

Сфера послуг  Італії представлена такими найбільш значущими 
галузями, як туризм, транспорт і банківська діяльність. Їхня частка у 
ВВП становить 69 %. Транспортний комплекс Італії забезпечує не тіль-
ки внутрішні потреби країни, а й є важливою ланкою транспортної сис-
теми усіх країн ЄС. Стосується це насамперед трубопровідних і морських 
магістралей. Банківська сфера завжди добре була розвинена в країні, 
яка є її батьківщиною. Проте кількість банків та обсяг їхніх активів нині 
невпинно скорочуються. 

 Реалії сьогодення

Т у рис тичний потенц іа л Іта лі ї.  Італію справедливо вважають 
музеєм під відкритим небом, країною музики й архітектури, яку щорічно 
відвідують понад 40 млн туристів.  У багатьох її містах зосереджені 
видатні пам’ятки архітектури різних часів, які сприяють розвитку пізна-
вального туризму. Туристичні райони Італії, як-от: Лаціо, П’ємонт, Лігурія, 
Ломбардія, Трентіно-Альто-Адідже, Венето, Фріулі-Джулія, Емілія-
Романья, Тоскана, Умбрія, Калабрія, Апулія, Сицилія, Сардинія – мають 
розширену спеціалізацію відповідно до туристських ресурсів.

За особливостями розвитку і розміщення господарства Італія поділя-
ється на 11 економічних районів, об’єднаних у три групи: Північ, Центр, 
Південь. На Північ припадає понад 40 % території і майже половина 
населення. Це найбільш урбанізований регіон країни, в якому створю-
ється 58 % її ВВП. Північ є головним промисловим, сільськогосподар-
ським і транспортним регіоном Італії. Промисловість району зосередже-
на в трикутнику: Мілан – Генуя – Турин. Мілан є неофіційною столицею 
Півночі Італії, містом «вищої ліги» із всесвітньо відомим Міланським 
собором, хмарочосами, скупченням ринкової інфраструктури – біржа-
ми, страховими компаніями, штаб-квартирами великих корпорацій.

Центр посідає друге місце в країні за економічним потенціалом, хоча є 
невеликим за площею і кількістю населення. Роль Центру в Італії визна-
чається наявністю тут столиці країни. Рим пов’язують із Папською дер-
жавою Ватиканом і стародавнім Римом, де й дотепер зберігаються руїни 
Форуму, Колізею, Тріумфальна арка Тіта, колона Трояна і багато інших 
пам’яток архітектури, що приваблюють сюди мільйони туристів. 

Південь Італії охоплює не тільки материкову, а й острівну частину і є 
найменш розвиненим. Проблемами Півдня є високий рівень безробіття, 
відтік населення, низькі доходи. Провідною галуззю тут є сільське госпо-
дарство, в якому переважають вирощування цитрусових, олив, пшени-
ці, а з галузей тваринництва – вівчарство. З галузей промисловості пере-
важають нафтохімічна, металургійна та інші матеріало- і капіталоємні 
галузі. Неофіційною столицею Півдня є Неаполь – сучасне місто-порт, 
науковий і культурний центр. 
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Проблема

Основними внутрішніми проблемами сучасної Італії є корупція, високий 
рівень безробіття, значні диспропорції у соціально-економічному розви-
тку Півночі і Півдня. Враховуючи досвід інших європейських країн, 
запропонуйте способи подолання перелічених проблем країни. 

Зовнішньоекономічна діяльність. В експорті країни переважає пере-
дусім продукція машинобудування, зокрема обладнання для різних га-
лузей і транспортне обладнання, електротовари та інструменти. Понад 
10 % експорту становлять текстиль, одяг і взуття. Імпортують до Італії 
мінеральну сировину, метали і металопродукцію, окремі хімічні й елек-
тротовари. Основними партнерами Італії є країни ЄС. Останніми роками 
країна намагається переорієнтувати свій експорт на країни Центральної 
і Східної Європи та Китай. Попри великий зовнішній борг, Італія є по-
тужним джерелом економічної допомоги, яка в основному зорієнтована 
на країни Середземномор’я. 

Стосунки Італії та України побудовані на взаємовигідних двосторон-
ніх відносинах. Обидві країни активно співробітничають у рамках Ради 
Європи, ОБСЄ, регіональної організації Центральноєвропейська ініціа-
тива. Італія підтримує Україну у відносинах з ЄС, НАТО та СОТ. Між 
двома країнами розвиваються торговельні відносини. Україна експортує 
до Італії метал і металопродукти, мінеральну сировину, хімічну продукцію. 
Італія постачає в Україну машини та обладнання, текстиль і текстильні 
вироби, а також продукцію хімічної промисловості. 

Італія інвестує окремі галузі господарства України, зокрема сільське 
господарство і машинобудування. В Україні створені спільні італійсько-
українські підприємства. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, 
Великої Британії та Італії  (за вибором)

Користуючись підручником і картами атласу, порівняйте промисло-
вість двох країн (на вибір) за таким планом: 1.Частка промисловості у 
створенні ВВП країни; 2.  Добувні галузі; 3. Обробні галузі; 4. Високо-
технологічні галузі промисловості; 5. Галузі, які визначають участь країни 
у міжнародному поділі праці; 6. Найбільші промислові центри; 7. Про відні 
промислові підприємства та ТНК; 8. Експорт промислової продукції; 
9. Імпорт промислової продукції. 

Дані запишіть у таблицю. Зробіть висновок про переваги і недоліки в 
розвитку промисловості двох країн.

План порівняльної 

характеристики
Назва країни 1 Назва країни 2
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У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я
Італія розташована в Південній Європі і належить до країн Великої сімки.
Країна небагата на мінерально-сировинні ресурси, а її рельєф і клімат спри-
ятливі для розвитку рослинництва і рекреаційно-туристичного господарства.
За показником ВВП Італія посідає 10-те місце у світі.
У галузевій структурі промисловості переважають обробні галузі, орієнтовані 
на трудові ресурси та імпортну сировину, а в сільському господарстві – рос-
линництво.
Найбільш значущими галузями сфери послуг Італії є туризм, транспорт і бан-
ківська діяльність. 
Переважаючими формами зовнішньоекономічної діяльності Італії є зовніш-
ня торгівля, інвестування та спільне підприємництво.

Ключові терміни і  поняття

 парламентська республіка  багатопрофільна ринкова економіка 
малий і середній бізнес

САМОПЕРЕВІРКА

І Складіть візитну картку Італії.

ІІ Схарактеризуйте найголовніші риси населення країни.

ІІІ
Поясніть, які риси господарства віддаляють Італію від інших країн 
Великої сімки, а які об’єднують.

ІV
Доведіть, що в господарстві Італії зростає роль малих і середніх підпри-
ємств.

§30. СХІДНА І ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА

Географічна розминка

Назвіть країни Східної і Центральної Європи.
Поміркуйте, чому кількість країн у цих регіонах і їхні кордони суттєво 
змінювалися останнім часом.

Загальна характеристика субрегіонів. Східна Європа налічує чотири 
країни, що розташовані на сході Європи і є колишніми республіками 
СРСР, а нині входять до СНД. До Центральної Європи належать сім країн, 
які не стільки займають центральне положення в Європі, скільки об’єднані 
політичними подіями останніх років, коли вони стали членами ЄС.

Усі країни Центральної і Східної Європи є республіками і унітарними 
державами (крім Російської Федерації). Проте вони суттєво відрізняють-
ся одна від одної географічним положенням, конфігурацією, розмірами 
території, природними умовами і ресурсами та макроекономічними 
показниками. Найбільшою за площею і кількістю населення є Росія, 
найменшою – Словенія (мал. 78). Серед країн субрегіонів найвигідніше 
транзитне положення займає Україна. 
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За запасами паливних ресурсів виді-
ляються Росія, Україна, Польща, 
Руму нія, залізних руд – Росія, Украї-
на, Румунія, Словаччина, бокситів – 
Угорщина, хоча ці мінерально-сиро-
винні ресурси не задовольняють усіх 
потреб країн. Країни Централь ної і 
Східної Європи мають достатньо вели-
кі запаси земельних і рекре аційно-
туристичних ресурсів. Росія вирізня-
ється з-поміж інших країн субре  гіонів 
лісовими і водними ресурсами. 

Кількість населення Центральної і 
Східної Європи в сукупності більша, 
ніж в інших європейських субрегіо-
нах, проте спостерігається стрімке 
скорочення населення у зв’язку з 
низькою народжуваністю і високою 
смертністю, особливо в країнах СНД. 
Найнижчі показники природного 
приросту населення (–0,5 ... –0,3 ‰) 
зафіксовані в Україні, Болгарії, 
Угорщині, Росії; найвищі (+0,1 ‰) – 
у Польщі, Чехії, Словаччині. 

Населення субрегіонів має строка-
тий етнічний склад, хоча переважають 
слов’янські народи. Найодно рід ніший 
національний склад в Угор щині та 
Польщі. Найурбані зова ні шою країною 
є Чехія (мал. 79). На міських жителів 
тут припадає 74 % населення. Най мен-
шим рівень урбанізації є у Молдові – 
41 %. У Центральній і Східній Європі 
багато міських агломерацій, але в 
більшості країн переважають неве-
ликі за кількістю населення міста. 

Господарство Східної і Централь-
ної Європи. Майже всі країни субре-
гіонів пройшли перехідний етап від 
планової до ринкової економіки. Під 
час здійснення комплексного рефор-
мування національних господарств 
ними були обрані різні підходи. 

За показником ВВП (мал. 80) абсо-
лютним лідером у Центральній та 
Східній Європі є Росія, друге і третє 
місця посідають відповідно Польща і 
Україна. Найнижчий рівень ВВП 
зафіксований у Молдові. 

     Мал. 78. Столиця Словенії 
Любляна

 Мал. 79. Прага – столиця Чехії

Мал. 80. Показники ВВП країн 
Східної і Центральної Європи за 

даними МВФ
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Прогноз

За даними МВФ, країни Центральної Європи випереджають нині країни 
Східної Європи за показниками ВВП на душу населення (табл. 1). Така 
тенденція спостерігатиметься й у найближчі п’ять років. 

Таблиця 1.  Прогноз змін ВВП на душу населення в країнах 
 Східної і Центральної Європи, дол.

Назва країни 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Росія 15176 15423 16104 17136 18368 19735

Україна 6873 7026 7446 8054 8746 9524

Білорусь 11989 12363 12814 13692 14794 16108

Молдова 3094 3108 3219 3430 3672 3932

Польща 17524 17825 18654 19766 21039 22398

Чехія 24727 24847 25607 26885 28496 30216

Словаччина 21771 22287 23589 25022 26563 28223

Угорщина 19044 19053 19666 20736 22113 23589

Румунія 12214 12299 13036 14231 15341 16337

Болгарія 12296 12316 12735 13545 14500 15527

Словенія 28898 29384 30617 32214 34046 35954

Реалії сьогодення 

Успішні мо д е лі трансформац і ї  економік и. Особливими успі-
хами відзначилися моделі трансформації постсоціалістичної економіки у 
Польщі, яка отримала назву «шокова терапія», та «еволюційна стратегія», 
що впроваджувалася в Угорщині. Відмінною рисою першої моделі була 
«космічна» швидкість здійснення ринкових реформ, унаслідок чого від-
булася майже повна відмова держави від регулювання цін і від багатьох 
соціальних програм, приборкання інфляції, швидка приватизація тощо. 
Позитивним наслідком «шокової терапії» був швидкий перехід до ринко-
вої економіки, негативним – різке зубожіння населення, 70 % якого опи-
нилося за межею бідності. 
Реформи за угорським зразком здійснювалися за принципом поступо-
вості (еволюційності). Унаслідок цього Угорщина досягла стабільності у 
зростанні макроекономічних показників і високого рівня іноземних інвести-
цій. Цю модель у свій час використали й Чехія, Словаччина та Словенія. 
А в таких країнах, як Болгарія, Румунія, Молдова, Росія та Україна, програ-
ми здійснення реформ мали елементи як «шокової терапії», так і «еволю-
ційності», унаслідок чого реформи затягнулися на тривалий час. 

Країни Східної і Центральної Європи на сучасному етапі розвитку не 
характеризуються яскраво вираженою соціально-економічною єдністю, 
проте завдяки проведенню регіональної економічної політики як ЄС, 
так і СНД у них останніми роками більш високими темпами розвивалися 
не тільки галузі промисловості, а й сфера послуг. Значні зміни відбули-
ся й у структурі та обсягах виробництва агропромислових комплексів.

Через дефіцит запасів нафти енергетична галузь у багатьох країнах 
орієнтована на вугілля. Важливе значення мають також ГЕС та АЕС. 
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У Болгарії побудована одна з найбільших АЕС Центральної Європи 
«Козлодуй». Як енергетичний ресурс використовується також імпортна 
нафта і газ, переважно з Росії.  

Промисловість. У країнах субрегіонів інтенсивно розвивається мета-
лургійна промисловість, що орієнтується як на власну сировину (кольорова 
металургія), так і на імпортну (чорна металургія). Машинобудування 
представлене в усіх країнах, але найбільш розвинене воно у Чехії та Росії 
(мал. 81). Істотно зросла частка конкурентоспроможної наукоємної продук-
ції. Хімічна промисловість значно відстає від західноєвропейської насам-
перед за технологіями виробництва. Проте окремі хімічні галузі досягли 
гідного рівня розвитку, серед яких хіміко-фармацевтична та скляна. 

Практичне завдання

Користуючись картами атласу, визначте основні центри розміщення галу-
зей промисловості у Східній і Центральній Європі.

Сільське господарство  країн Східної і Центральної Європи в основ-
ному забезпечує потреби населення у продуктах харчування. У галузевій 
струк турі сільського господарства Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі 
частка тваринництва перевищує частку рослинництва, в інших країнах 
співвідношення між основними галузями на користь рослинництва. 

Унаслідок різноманітності ґрунтово-кліматичних умов рослинництво 
характеризується різною спеціалізацією. Головні культури, що вирощу-
ють у країнах Центральної і Східної Європи, – це пшениця, кукурудза, 
овочі, фрукти і виноград. Важливу роль відіграють також жито і картопля. 
Головними пшенично-кукурудзяними районами є рівнини України, 
Середньо- і Нижньодунайська низовини. Найбільші успіхи у вирощу-
ванні зернових культур мають Україна та Угорщина. Овочі, фрукти і 
виноград вирощують практично в усіх країнах Центральної і Східної 
Європи, але найбільші площі зайняті ними у південніших країнах. 
Картоплю вирощують переважно Польща і Білорусь, хміль – Чехія, а 
олійні культури – Болгарія і Україна. 

Мал. 81.  Завод компанії «Авто ВАЗ» – найбільшого виробника легкових 
автомобілів у Східній Європі



152

22

Р
О

З
Д

ІЛ
ТЕМА 1 ТЕМА 1 Країни Європи

Північні і центральні країни субрегіонів спеціалізуються на молочно-
му і м’ясо-молочному скотарстві і на свинарстві, а південні – на вівчар-
стві м’ясного і вовняного напрямків. 

Сфера послуг  Центральної і Східної Європи представлена потуж-
ною транспортною системою, в якій переважають залізничні перевезен-
ня. Також важливу роль у зовнішньоторговельних перевезеннях відіграє 
морський транспорт, проте його значення у транспортній системі біль-
шості країн субрегіонів набагато менше, ніж у країн Західної Європи. 
Галуззю, що забезпечує країни субрегіонів значними доходами, став в 
останнє десятиріччя і туризм. Міжнародний туризм сприяє підвищенню 
рівня розвитку багатьох депресивних районів цих країн. 

Проблема

Серйозним економічним викликом для країн Центральної Європи стала 
глобальна фінансова криза, що розпочалась у 2008 р. Незважаючи на те, 
що економічні показники країн субрегіону впродовж останніх 3–4 років 
зростали швидше, ніж навіть у розвинутих країнах Західної Європи, 
падіння, спричинене кризою, у цьому регіоні відбувається також досить 
швидкими темпами. У Центральній Європі спостерігається падіння ще не 
дуже зрілих, так званих трансформаційних ринкових економік (винятком 
можуть бути Словенія і Чехія). Ускладнює ситуацію значна зовнішня 
заборгованість країн субрегіону. Поміркуйте, як краще вийти з цієї кризи.

Зовнішньоекономічна діяльність. Економічний розвиток країн 
Центральної Європи на початку ХХІ ст. супроводжується їх подальшою 
інтеграцією в ЄС. Крім того, було створено так звану Вишеградську 
групу країн, до якої увійшли Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща. 
У рамках цього угруповання координується розвиток господарства й еконо-
мічних зв’язків, забезпечується спільна оборона, розвивається виробнича 
кооперація. Країни групи є членами НАТО. Окремі країни регіону – 
Болгарія і Румунія – входять до Організації Чорноморського економіч-
ного співробітництва (ОЧЕС), метою якого є сприяння господарському 
розвит ку, зокрема поліпшення умов для підприємницької діяльності в 
басейні Чорного моря. Усі країни Центральної і Східної Європи беруть 
активну участь у зовнішній торгівлі, освоюючи нові ринки збуту своєї 
продукції. Більшість країн є членами Світової організації торгівлі (СОТ).

Країни Східної Європи співпрацюють у рамках регіонального 
об’єднання СНД, діяльність якого спрямована на погодження стратегії 
економічного розвитку країн субрегіону.

 Реалії сьогодення 

Но ва с т ор ін ка у в і д но с и на х з ЄС. Відповіддю на бажання 
Білорусі, Молдови, України та країн Закавказзя наблизитися до 
Європейського Союзу є ініціатива «Східне партнерство». Це партнер-
ство передбачає підвищення рівня політичної взаємодії, спрощення 
перетину кордону ЄС для громадян цих країн, фінансову допомогу. 
Ключовими ініціативами є програма інтегрованого управління кордо-
нами; сприяння розвитку малих і середніх підприємств, а також  регіо-
нальних ринків електроенергії, енергоефективності та відновлюваних 
джерел енергії; розвиток Південного енергетичного коридора; співпра-
ця щодо запо бігання стихійним лихам і техногенним аваріям. 
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