
ЛЕКЦІЯ 1 

1. Предмет та завдання соціально-економічної географії світу. 

Предмет дослідження науки — це ті сторони, властивості і поняття, які вивчаються 

даною наукою. 

Економічна і соціальна географія світу — галузь науки, яка досліджує географічні 

засади світового господарства, глобальних проблем людства й світогосподарських 

зв’язків, а також територіальну організацію суспільства у світі й окремих країнах з ураху-

ванням інтеграційних процесів у різних регіонах планети. 

Економічна і соціальна географія світу — це комплексна наука, в складі якої 

нараховується багато наукових дисциплін: географія населення, географія природних 

ресурсів і умов, географія господарства і географія інфраструктури, країнознавство і 

краєзнавство, політична географія, географія культури, історична географія, медична 

географія, військова географія, економічна картографія, геоінформатика, 

геопрогнозування тощо. 

На сучасному етапі соціально-економічна географія виконує низку завдань: 

• економіко-географічне вивчення інтеграційних процесів у різних регіонах світу; 

дослідження з географії світового господарства і світогосподарських зв’язків; 

• політико-географічні дослідження країн світу; 

• пошуки нових закономірностей у територіальній організації суспільства; 

• вивчення соціально-економіко-географічних аспектів глобальних проблем людства 

за сучасних умов, коли розпались останні найбільші імперії, в тому числі радянська; 

• здійснення українізації соціально-економічної географії, яка полягає у вивченні 

глобальних процесів, світових закономірностей в контексті їх проявів в Україні; 

• дослідження окремих країн, регіонів та їх зв’язків із Україною. 

 

2. Джерела географічних знань та методи економіко- географічних досліджень. 

Завдання 1. Назвіть відомі вам джерела, які містять географічну інформацію, та 

визначте найбільш важливі для вивчення соціально-економічної географії світу. 

Існують різноманітні джерела географічної інформації: статистичні, картографічні, 

історичні документи, наукова література, енциклопедії, періодичні видання. Однак 

сучасний світ розвивається дуже швидко, ситуація змінюється буквально щохвилинно. 

З метою одержання найсвіжішої інформації можна широко використовувати ресурси 

Інтернету. Щоби висвітлювати проблему якомога повніше та об’єктивно, доцільно 

використовувати декілька різних джерел. 

Методи дослідження науки — це системи прийомів і способів пізнання загальних 

закономірностей і вивчення конкретних об’єктів. Економічна і соціальна географія світу 

використовує методи як суто географічні, так і загальнонаукові. Основними методами 

економіко-географічних досліджень є: статистичний, картографічний, порівняльний, 

історичний, економіко-математичний, наукової систематизації, районування. Особливе 

місце посідає метод географічного прогнозування. Без прогнозу неможливо уявити пер-

спективи розвитку будь-якої країни або території. Унікальні можливості визначення 

взаємозв’язків об’єктів, процесів і явищ надають ГІС (геоінформаційні системи). 

 

3. Історико - географічні регіони світу. 

 У сучасному світі існує понад 200 країн, кожна з яких індивідуальна і неповторна. 

Країни і регіони світу різняться природними та економічними умовами, культурною та 

етнічною специфікою населення. Скільки ж потрібно часу, для того, щоб вивчити кожну 

країну? 



Це, на перший погляд, складне завдання можна розв’язати за допомогою методів 

наукової систематизації та районування, групуючи країни світу на підставі конкретних 

ознак.  

Завдання 2. Розгляньте карту атласа «Історико-географічні регіони світу» та 

спробуйте визначити критерії, за якими відбувся розподіл країн на певні групи. 

Історико-географічний регіон — це сукупність країн, яка характеризується 

спільністю природних умов, фізико- і економіко- географічного положення, умов побуту 

та господарської діяльності людей, історії і культури народів, схожістю рівнів соціально- 

економічного розвитку і структур господарства. 

Кількість основних регіонів світу визначається різними вченими по-різному. 

Основними макрорегіонами світу є Європа, Азія, Англо- Америка, Латинська Америка, 

Африка, Австралія та Океанія. 

Багато історико-географічних регіонів відрізняються складною внутрішньою 

структурою, тобто в їхніх межах виділяють дрібніші одиниці — субрегіони. Наприклад, в 

межах Азії виділяють такі субрегіони: Центральна Азія, Південно-Східна Азія, Південно- 

Західна Азія, Південна Азія, Північна Азія, Східна Азія, — кожний з яких відрізняється 

спільністю певного набору ознак. 

 

4. Видатні економгеографи світу. 

Завдання 3. Назвіть видатних вітчизняних вчених економгеографів. Пригадайте, які 

дослідження ними проводилися в області соціально-економічної географії. 

Найбільш відомими вітчизняними вченими - економгеографами є П. П. Чубинський, 

С. Л. Рудницький, К. Г. Воблий, О. Т. Діброва. 

Вагомий внесок у розвиток соціально-економічної географії зробили радянські та 

російські вчені. Серед них: 

• М. М. Баранський (1881-1963 рр.) — заклав основи радянської економічної 

географії, створив наукову школу. Ним були розроблені методологічні принципи 

радянського країнознавства, основи географічної (картографічної) генералізації. Він 

заснував кафедри економічної географії в ряді вузів, а в Московському університеті — 

географічний факультет. 

• С. Б. Лавров (1928-2000 рр.) — президент Російського географічного товариства, 

член Європейської Академії (Лондон). Розглядав питання формування Спільного Ринку та 

європейської інтеграції, проводив політгеографічні дослідження країн Європи, а після 

розпаду СРСР займався аналізом причин розпаду та виникнення міжнаціональних 

конфліктів. 

• В. В. Вольський (1921-1999 рр.) — завідувач кафедри соціально- економічної 

географії зарубіжних країн географічного факультету МДУ, спеціаліст з соціально-

економічної географії країн Латинської Америки з проблем світової економіки та міжна-

родних відносин. 

• В. П. Максаковський (1924 р.) — російський економгеограф, країнознавець, доктор 

географічних наук, професор, академік Російської академії освіти, автор серії підручників 

з соціально- економічної географії світу. 

 

IV. Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

 Завдання 4. Користуючись картою «Історико-географічні регіони світу», визначте, в 

якому європейському субрегіоні знаходиться Україна. На підставі критеріїв виділення 

історико-географічних регіонів доведіть або спростуйте належність країни до певного 

субрегіону. 



Соціогеографічний практикум (робота в парах) 

Наведіть аргументи «за» та «проти» стосовно питання: «Чи потрібні мені знання 

соціально-економічної географії світу?». 

 

V. Підсумок заняття. 

• Курс соціальної та економічної географії світу, присвячений особливостям 

світового і регіонального господарства планети, її населенню і природним ресурсам, дає 

бачення цілісності сучасного світу. 

• Сучасна соціально-економічна географія використовує різноманітні джерела та 

методи досліджень. Особливо швидко розвиваються методи, засновані на широкому 

використанні інформаційних технологій, які дозволяють узагальнювати та аналізувати 

відомості з багатьох джерел. 

• На підставі сукупності критеріїв з метою полегшення вивчення країн світ поділяють 

на такі історико - географічні регіони: Європа, Азія, Африка, Австралія, Океанія, Англо - 

Америка, Латинська Америка. 

 

VI. Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Скласти опорні схеми: «Джерела географічних знань», «Методи географічних 

досліджень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ  2 

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», 

«залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу 

 

У соціально-економічній географії поняття «політична карта світу» використовують 

у вузькому і широкому розуміннях. У вузькому розумінні політична карта світу — це 

географічна карта Землі, на якій відображені всі країни і держави світу, їх кордони і 

столиці, деякі інші географічні об’єкти, що мають важливе політичне значення 

(поселення, шляхи сполучення тощо). У широкому розумінні політичною картою 

називають сукупність різноманітних даних політичного змісту про країни і регіони 

світу. Якщо у першому випадку поняття політичної карти відображає статичну (на 

конкретний момент часу) політико-територіальну модель світового простору, то широке 

значення цього поняття передбачає також врахування динамічних явищ і процесів, що 

мали місце чи відбуваються зараз в окремих країнах або між ними. 

Політична карта є об’єктом вивчення політичної географії, яка є галуззю економічної 

і соціальної географії, що пов’язана з політологією. 

На сучасній політичній карті світу близько 230 країн і територій, з них — 193 

держави. 

 

1. Основні елементи політичної карти світу. 

Основними елементами політичної карти світу є територія, країна, держава. 

Територія — це частина земної поверхні, що має певні просторові межі та 

географічне положення. Згідно з нормами міжнародного права на Землі виділяють 

території трьох видів: 

• території держав; 

• залежні країни і території; 

• води відкритого моря (акваторія) і територія Антарктиди. 

Завдання 1. Визначте правовий статус понять «країна», «держава». 

У суспільно-географічному сенсі країна означає певну (окрему) частину земної 

поверхні з постійним населенням, природними й антропогенними ресурсами, яка 

обмежена політичними межами (кордоном). З погляду міжнародного права країна може 

мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною. У першому випадку 

країна виступає державою. Таким чином, держава — це суверенне політико-

територіальне утворення, незалежна країна з публічною політичною владою, що 

здійснюється через систему спеціальних органів і установ. Кожна держава є країною, тоді 

як не кожна політико-географічна країна є державою. 

Завдання 2. Поясніть, у чому полягає суть державного суверенітету. 

Суверенітет держави полягає в її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні і 

зовнішні справи без втручання інших держав і без порушення прав інших держав. 

Територія держави (державна територія) — це певна частина земної поверхні, що пе-

ребуває під суверенітетом даної держави і обмежена з усіх сторін кордоном. 

До складу державної території входять: 

• суходіл (материковий і/чи острівний); 

• внутрішні води — ріки, озера, водосховища, канали в межах суходолу, а також деякі 

морські води (акваторії портів, води бухт, заток, проток, морів, береги яких повністю 

належать даній державі); 

• територіальні води — смуга вод в океанах, морях, затоках, протоках завширшки до 

12 морських миль від берегової лінії материка і островів, а також від лінії, що є межею 



внутрішніх морських вод (конкретна ширина територіальних вод визначається 

відповідними угодами); 

• надра суходолу і шельфу під внутрішніми морськими і територіальними водами 

разом із наявними в них мінеральними ресурсами; 

• повітряний простір над суходолом, внутрішніми і територіальними водами; 

• так звані умовні території — морські судна і літаки, окремі технічні споруди під 

прапором даної держави, що перебувають за її межами і дотримуються законодавства 

країни перебування, посольства даної держави в інших країнах. 

Державний кордон відділяє територію держави від територій сусідніх країн і від вод 

відкритого моря, що знаходиться за межами територіальних вод у напрямку моря чи 

океану. Особливий статус у ньому має економічна зона держави — морський район, що 

прилягає до її територіальних вод і поширюється на відстань до 200 морських миль від 

берегової лінії або ж до межі континентального шельфу у тих місцях, де він (шельф) 

перевищує 200-мильну ширину. В економічній зоні прибережна держава має виняткове 

право на розвідування, експлуатацію і збереження природних ресурсів (мінеральних і 

біологічних), що є на дні, в його надрах, у самій воді, а також на управління цими 

ресурсами. У даний час майже всі країни світу встановили свої економічні зони, які 

охоплюють загалом 40 % Світового океану. 

Залежні країни і території перебувають під політичною і військовою владою держав. 

Вони поділяються на колонії (зараз у міжнародній практиці вживають поняття 

«володіння», «залежні території» тощо), які не мають політичної і економічної 

самостійності, протекторати, що мають відносну внутрішню незалежність, і підопічні 

території, які тимчасово передано ООН під контроль незалежних держав унаслідок 

виникнення певних політичних умов. 

На сучасній політичній карті світу існує кілька десятків володінь і залежних 

територій, більшість з яких є залишками колишніх колоніальних імперій великих держав. 

Площа суходолу, зайнята ними, постійно зменшується, за окремими винятками це 

невеликі острівні території в Океанії і Карібському басейні. 

Власниками володінь і територій в наш час є 11 держав. Найбільшими метрополіями 

за кількістю володінь залишаються Великобританія і Франція, найбільшими ж 

територіями володіють Данія і Марокко (майже не заселені простори льодовикової 

Ґренландії та пустельної Сахари відповідно). 

Особливий територіальний статус має Антарктида — нейтральна демілітаризована 

територія. Формально всі держави світу мають право проводити на ній мирні наукові 

дослідження. Однак фактично вся територія Антарктиди розділена деякими державами на 

так звані «зони впливу». 

Водами відкритого моря мають право користуватися всі народи і держави, в тому 

числі й внутрішньоконтинентальні. 

 

2. Періоди формування політичної карти світу. 

Головною особливістю політичної карти є динамічність (здатність постійно 

змінюватися). Зміни на політичній карті поділяють на кількісні і якісні. Кількісні зміни 

відбуваються внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу у зв’язку з 

воєнними діями, об’єднанням чи розпадом держав, купівлею або обміном певних 

територій, збільшенням чи зменшенням площ суходолу морських держав. Якісні зміни 

зумовлюються розвитком певної суспільно-економічної формації, прийняттям нової 

форми державного устрою, набуттям державного суверенітету, створенням міждержавних 

союзів і організацій тощо. У розвитку політичної карти світу виділяють певні періоди та 



етапи. 

Завдання 3. Ознайомтеся зі змістом таблиці «Періоди та етапи формування 

політичної карти світу». Поставте позначки на полях: « + », якщо наведені факти вам 

відомі, «-», якщо відомості є новими для вас. 

Періоди та етапи формування політичної карти світу 

Періоди 

формування 

Держави. 

Зміни на політичній карті світу 
І. Стародавній 

(рабовласницький, ^ 

тис. до н.е. - V ст. н.е.) 

Виникнення перших могутніх 

держав. Єгипет, Вавилон, Карфаген, Кріт, 

Греція, Рим, Персія, Китай, Індія 

ІІ. Середньовічний 

(феодальний, V-XV ст.) 

З багатьох дрібних феодальних 

держав формувалися могутні імперії, 

постійно змінювались кордони. Впливові 

країни того часу: Київська Русь, Візантія, 

Англія, Іспанія, Франція, Арабський 

халіфат та ін. ІІІ. Новий 

(капіталістичний, 

XV! ст. - початок ХХ ст.) 

Відбулися великі географічні 

відкриття, тривало загарбання колоній, на 

політичній арені з’являються потужні 

Османська, Австро-Угорська, Російська 

імперії. Формується світовий ринок і 

завершується поділ світу між 

капіталістичними країнами. На 

політичній карті 55 держав 
ІУ. Новітній 

(початок ХХ ст. - 

наші часи) 

1-й етап (1917-1939 

рр.) 

Розпад Османської, Російської і 

Австро-Угорської імперій, поява нових 

держав — Австрії, Чехословаччини, 

Угорщини, Польщі, Фінляндії тощо. За 

результатами Першої світової війни 

змінилися кордони держав, що існували, і 

їх колоніальних володінь: німецькі 

колонії були перерозподілені між 

Великою Британією, Францією, Бельґією 

і Японією. Почалися визвольні рухи в 

колоніальних країнах і формування 

соціалістичного табору. Утворення 

Радянського Союзу в 1922 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Періоди 

формування 

Держави. 

Зміни на політичній карті світу 
2-й етап 

(1939 - кінець 80 р. 

ХХ ст.) 

На початку Другої світової війни 

налічувалося 70 суверенних держав, у 

1947 році — 81 держава. 1948 р. — 

створено державу Ізраїль. У 1949-му 

з’явилися ФРН і НДР. До 1959 р. склався 

світовий соціалістичний табір: НДР, 

Польща, Чехословаччина, Румунія, 

Угорщина, Болгарія, Югославія, Албанія, 

Китай, Північна Корея. Колоніальні 

системи США, Великобританії та 

Франції були зруйновані. 

У 60-70-ті рр. політичну 

незалежність здобули близько 100 

колишніх колоній в Азії, Африці і 

Латинській Америці 

3-й етап 

(з кінця 1980-х рр.) 

Крах світової соціалістичної системи 

(соціалістичний устрій досі певною 

мірою зберігають Китай, Північна Корея, 

В’єтнам, Куба, Лаос). Возз’єднання НДР і 

ФРН, об’єднання ЄАР і НДРЄ. Розпад 

СРСР, поділ Чехословаччини на Чехію і 

Словаччину, Ефіопії — на Ефіопію і 

Ерітрею, Югославії — на 6 держав 

(Боснія і Герцеґовина, Хорватія, Македо-

нія, Словенія, Сербія, Чорногорія) 
 

I. Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання 4. Наведіть конкретні приклади кількісних і якісних змін на політичній 

карті. 

Завдання 5. Спрогнозуйте можливі якісні та кількісні зміни на політичній карті світу 

у майбутньому. 

II. Підсумок заняття. 

• Політична карта світу — це територіально-просторова модель сучасної політичної 

організації світу. 

• За політико-територіальними ознаками на Землі розрізняють суверенні держави, 

країни, території. 

• У формуванні політичної карти світу розрізняють кілька періодів: стародавній, 

середньовічний, новий і новітній. 

• На політичній карті світу відбуваються зміни — як якісні, так і кількісні. 

Спостерігається тенденція збільшення кількості держав. 

•  

III. Домашнє завдання. 

1. _____________________ Підручник, опрацювати § . 

2. Дізнайтеся з додаткових джерел інформації про вогнища (діючі та потенційні) 

військових або політичних конфліктів у світі та позначте їх на контурній карті. 
 

 

 
 



ЛЕКЦІЯ 3 

Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-

територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні 

системи країн 

Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», який 

змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи 

об’єднання держав. Щоб розкрити особливості цього «портрета», потрібно дізнатися про 

суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на 

політичній карті світу. 

 

1. Державний устрій країн світу 

Основні форми державного правління у світі — це республіка і монархія. 

Завдання 1 (робота в парах). Назвіть головні ознаки республіки та монархії. 

Використовуючи карти атласа, наведіть приклади країн — республік і монархій. 

Республіка — це форма правління, при якій всі вищі органи влади обираються 

населенням або спеціальною виборчою колегією. Законодавча влада належить виборному 

представницькому органу (парламенту). Розрізняють парламентські (Німеччина, Італія, 

Індія, Швейцарія), президентські (США, Бразілія, Мексика) і змішані (Франція, Польща, 

Портуґалія, Ірландія) республіки. Більшість сучасних держав є республіками. 

Монархія — це форма правління, за якої верховна державна влада належить монарху 

та передається спадково. Якщо влада монарха не обмежена, монархія називається 

абсолютною (Оман, Катар, ОАЕ), якщо обмежена — конституційною (більшість сучас-

них монархій: Велика Британія, Японія, Швеція та ін.). У конституційних монархіях 

законодавча влада належить парламенту, виконавча — уряду. Якщо монарх одночасно є 

главою церкви, то форма правління в державі називається теократичною монархію 

(Ватикан, Саудівська Аравія). 

Особливу форму правління мають деякі країни, які входять до складу 

Співдружності, що поєднує Велику Британію та її колишні володіння. Главою держави в 

них за традицією вважається королева Великобританії, хоча фактично всі ці країни — 

Австралія, Нова Зеландія, Канада, а також невеликі острівні країни в Америці та Океанії 

— є суверенними. 

Єдина країна у світі — Лівія проголосила принцип прямого народовладдя за участі 

всього населення країни у державному житті та без уведення таких інститутів, як 

президент, парламент, уряд та партії. Така форма правління набула назви джамагирія, що 

в перекладі з арабської означає «держава народних мас». 

Завдання 2. Назвіть основні форми територіального поділу країн. Використовуючи 

карти атласа, наведіть приклади країн, які є унітарними або федеративними. 

За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав світу є унітарними. На 

всій їх території функціонують єдині закони і органи влади (Франція, Україна, Ізраїль). 

Понад 20 країн світу належать до федерацій. Федеративна держава — форма 

державного устрою, за якої територія країни має в своєму складі відносно самостійні 

утворення (республіки, штати, землі, провінції) на основі єдиного конституційного союзу. 

Основні принципи федерального поділу: 

• національно-етнічний (Росія, Бельґія, Ніґерія); 

• історико-географічний (США, Канада, Мексика, Бразілія). 

2. Політичні системи сучасних держав 

Політична система — це цілісна сукупність державних і недержавних суспільних 

інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами 



яких здійснюється влада і управління суспільством. 

Залежно від політичного режиму розрізняють авторитарні, тоталітарні, демократичні 

політичні системи. 

Завдання 3. Сформулюйте головні ознаки авторитарних, тоталітарних та 

демократичних політичних систем. 

Авторитарна політична система характеризується зосередженням влади в руках 

однієї особистості або їх обмеженої групи, звуженням політичних прав та свобод 

громадян, жорстким примушенням до виконання законів (режими 70-80-х років XX ст. в 

Іспанії, Чілі; сучасний режим Північної Кореї). Авторитарним є пряме президентське 

правління, яке оголошується за надзвичайних ситуацій. Крайній прояв авторитаризму — 

військова диктатура або хунта. 

Тоталітаризм — це політичний режим, який характеризується повним контролем 

держави над усіма сферами людського життя, фактичною ліквідацією прав і свобод 

громадян, репресіями щодо опозиції та інакодумців. 

Демократія — це така форма організації та функціонування політичної системи, за 

якої існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства. 

За характером взаємодії із зовнішнім середовищем виділяють відкриті та закриті 

політичні системи. Прикладом закритої є політична система радянського типу, для якої 

була притаманна відсутність широких міжнародних економічних і культурно-

інформаційних контактів. Символ цієї закритості — існування «залізної завіси» у 

відносинах між СРСР і країнами Заходу. 

3. Економічні системи сучасних держав 

Економічна система — сукупність принципів, правил і норм, які в конкретній країні 

визначають способи організації господарського життя. Вона виконує кілька функцій: 

виробництво, розподіл і обмін, споживання суспільного продукту, регулювання як самої 

системи в цілому, так її складових. 

За рівнем розвитку технологічних способів виробництва виділяють такі економічні 

системи: 

• доіндустріальні (переважна частина працездатного населення зайнята у сільському 

господарстві, поширені в найбільш відсталих країнах Азії та Африки); 

• індустріальні (переважна частина працездатного населення зайнята у сфері 

матеріального виробництва, поширені у більшості постсоціалістичних країн, Китаї, 

країнах Латинської Америки); 

• постіндустріальні (переважна частина працездатного населення зайнята у сфері 

послуг). 

За відносинами власності на основні виробничі ресурси розрізняють країни з 

ринковою та плановою (централізованою) економікою. Домінуючі принципи ринкової 

економіки: ресурси розподіляються за допомогою ринку, приватна власність на 

матеріальні ресурси, свобода підприємництва, конкуренція. Основні принципи планової 

економіки: весь обсяг ресурсів розподіляється органами централізованого управління, 

суспільна власність на всі матеріальні ресурси, відсутність конкуренції, обмеженість мате-

ріальних і духовних свобод людини. Після розпаду соціалістичної системи країн із 

плановою економікою у світі залишилося небагато — КНДР, Куба. В Китаї та В’єтнамі 

поряд з принципами планової економіки одночасно впроваджуються й ринкові. 

Пострадянські країни відносять до країн з перехідною економікою. 

ІІ.Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення: 

• Чому на Землі досі існують колонії? 



• Яка форма правління — республіканська чи монархічна — ефективніша? 

• Чому республіканська форма правління домінує в сучасному світі? 

• Якою державою легше керувати — унітарною чи федеративною? 

• Яку мету можуть мати держави, що об’єднуються у конфедерацію? 

• Яка економічна система — планова чи ринкова — є більш прогресивною? 

 

ІІІ. Підсумок заняття. 

• За політико-територіальними ознаками на Землі розрізняють суверенні держави, 

країни, території. 

• За формою державного правління країни світу поділяються на республіки і монархії. 

• В адміністративно-територіальному відношенні країна може бути унітарною, 

федеративною або конфедеративною. 

• Залежно від політичного режиму розрізняють авторитарні, тоталітарні, 

демократичні політичні системи, а за характером взаємодії із зовнішнім середовищем — 

відкриті та закриті політичні системи. 

• За питаннями власності розрізняють ринкову, планову, перехідну економічні 

системи. 

 

ІV. Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Позначити на контурній карті федеративні держави та їх столиці. 

3. Скласти таблицю «Позитивні й негативні риси ринкової та планової 

економічної системи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 4 

Типологія держав 

Країни світу різняться між собою не тільки формами правління, державного устрою 

політичними та економічними системами. Різноманітність країн сучасного світу вимагає 

їх класифікації, тобто наукового розподілу на групи за певними ознаками з метою їх 

порівняльного вивчення. Можна скласти класифікацію за одним критерієм, а можна — за 

сукупністю певних ознак. 

I. Вивчення нового матеріалу 

1. Підходи до виділення певних груп країн 

За кількістю населення виділяють: 

 найбільші країни (з населенням понад 100 млн осіб: Китай, Індія, США, Індонезія, 

Бразілія, Пакистан, Банґладеш, Ніґерія, Росія, Японія, Мексика — всього 11 країн світу),  

великі країни (40-100 млн осіб, наприклад: Німеччина, Велика Британія, Україна), 

 середні країни (20-40 млн осіб,наприклад: Іспанія, Аргентина, Румунія), 

       малі країни (1,5-20 млн осіб, наприклад: Казахстан, Нідерланди),  

      дрібні країни (менше за 1,5 млн осіб, наприклад: Андорра, Ліхтенштейн, Тувалу). 

За географічним положенням країни поділяють на континентальні, які не мають 

прямого виходу до моря, та приморські. 

За структурою господарства розрізняють країни аграрні, аграрно-індустріальні, 

індустріально-аграрні, індустріальні та постіндустріальні. В аграрних країнах провідною 

галуззю є сільське господарство (Лаос, Свазіленд). 

2. Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку 

Економічна потужність держави, ефективність використання її потенціалу, рівень 

розвитку науки і техніки та життя населення — головні критерії, які визначають місце 

країн у світі. В основі такої типології лежать показники валового внутрішнього продукту 

(ВВП) або валового національного продукту (ВНП). 

Завдання 1. Проаналізуйте таблицю «Десятка провідних країн світу за загальним 

обсягом ВВП» та визначте: а) в якому регіоні світу знаходиться більшість країн-лідерів за 

загальним розміром ВВП; б) яка частка ВВП світу припадає на десятку провідних країн. 

Десятка провідних країн світу за загальним обсягом ВВП, трлн дол. (2008 р.) 

Місце у світі Країна ВВП 

1 США 14,6 

2 Китай 8,1 

3 Японія 4,5 

4 Індія 3,3 

5 Німеччина 2,9 

6 Велика 

Британія 

2,3 

7 Росія 2,2 

8 Франція 2,1 

9 Бразілія 2,0 

10 Італія 1,8 

 Весь світ 70,7 

 

2007 року ВВП, розрахований за паритетом купівельної спроможності в Україні, 

складав 355,7 млрд дол. США (згідно з офіційним курсом гривні до долара 29-е місце у 

світі). 



Завдання 2. Проаналізуйте таблицю «Десятка провідних країн світу за показником 

ВВП на душу населення» та поясніть причини відмінностей з попередньою таблицею. 

Десятка провідних країн світу за показником ВВП на душу населення, тис. дол 

(2008р.) 

Місце у світі Країна ББП 

1 Ліхтенштей

н 

118 

2 Катар 101 

3 Люксембурґ 85 

4 Бермудські 

острови 

70 

5 Кувейт 61 

6 Норвеґія 58 

7 Бруней 54 

8 Сінґапур 53 

9 США 48 

10 Ірландія 48 

 

Результати аналізу дозволяють дійти висновку, що на підставі лише одного 

показника типологія країн за соціально-економічним розвитком не є об’єктивною, тому 

більшість науковців використовують декілька показників, як економічних, так і 

соціальних. 

В українській соціально-економічній географії типології різних авторів дещо 

відрізняються одна від одної. Але всі вони побудовані на основі аналізу низки показників, 

як-от: обсяг і структура ВВП, структура зайнятості населення, рівень урбанізації, освіти, 

медицини. 

Завдання 3. Проаналізуйте зміст таблиці «Типологія країн» та визначте: 

а) розміщення світових «економічних ядер» розвитку; 

          б) відмінності даної типології від змісту попередніх таблиць, причини 

відмінностей. 

Типологія країн (за С. Г. Коберніком) 

Типи 

країн 

Підтипи 

країн 

Країни Особливості 

І. 

Високорозв

инені 

країни 

(74 % 

ВВП світу) 

1. Головні 

країни (країни 

«Великої сімки») 

США, 

Японія, 

ФРН, 

Велика 

Британія, 

Франція, 

Італія, 

Канада 

Вирішальний вплив на 

світову економіку та політику 

 2. 

Індустріально 

розвинені країни 

Західної Європи 

(15 країн) 

Швеція, 

Норвеґія, 

Фінляндія, 

Данія, 

Бельґія, 

Нідерланди

, 

Люксембур

ґ, 

Іспанія, 

Швейцарія, 

Австрія, 

країни-

«карлики» 

Високий рівень розвитку, 

вузька спеціалізація, значна 

роль банківської справи і 

туризму 



 3. Країни 

переселенськ

ого капіталізму 

Південна 

Африка, 

Австралія, Нова 

Зеландія, 

Ізраїль, 

Канада 

Високі прибутки, 

високий рівень 

індустріалізації, 

аграрно-сировинна 

спеціалізація 
 4. Країни 

середнього 

розвитку 

Ісландія, 

Ірландія, 

Портуґалія, 

Греція, 

Польща, 

Чехія, 

Словаччин

а, 

Латвія, 

Литва, 

Естонія і т.ін. 

Індустріально аграрні, 

технологічна і фінансова 

залежність від 

високорозвинених країн, туризм 

ІІ. 

Країни, що 

розви-

ваються 

1. Нові 

індустріальні 

країни (НІК, 

«далекосхідні 

тигри») 

Сінґапур, 

Індонезія, 

Малайзія, 

Мексика, 

Бразілія, 

Аргентина 

Високі темпи економічного 

зростання, дешева робоча сила, 

залежність від іноземного 

капіталу 

 

 

Типи 

країн 

Підтипи країн Країни Особливості 

ІІ.Кра

їни, 

що 

розви-

ваються 

2. 

Нафтодобувні 

країни 

Саудівськ

а Аравія, Оман, 

Кувейт, ОАЕ, 

Бруней, Катар, 

Ірак, Іран, 

Лівія і т.ін. 

Відносно високі прибутки, 

залежність від коливання цін на 

енергоносії 

 3. Дрібні 

острови 

Багамські 

острови, 

Барбадос, 

Бахрейн, 

Сейшельс

ькі 

острови 

Відносно високі прибутки 

за рахунок розвитку туризму і 

банківської сфери 

 4. Країни 

середніх 

можливостей 

Країни 

Латинської 

Америки, 

Північної 

Африки, Азії 

Значний економічний 

потенціал, 

переважно аграрна 

спеціалізація, 

фінансова залежність 

 5. Найменш 

розвинені країни 

Чад, 

Ефіопія, 

Малі,Афганіст

ан, Бутан, 

Кабоджаджа і 

т.ін. 

Аграрно-сировинна 

спеціалізація, 

безробіття,голод 

ІІІ. 

Країни з 

перехід-

ною 

еконо-

мікою 

 Колишні 

республіки 

СРСР (без 

країн Балтії); 

окремі країни 

Центральної 

Європи, 

Монголія 

Перехід від планової до 

ринкової економіки 



IV.Кр

аїни 

плано

вої 

еконо

міки 

 Китай, 

В’єтнам 

З елементами ринкової 

економіки 

  КНДР, 

Куба 

Централізоване планування 

та «урівнялівка» 

 

Для визначення соціально-економічного статусу країн в ООН останнім часом 

використовується індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Цей показник акумулює 

три складові соціально- економічного розвитку: середня тривалість життя, рівень освіти 

та скоригований щодо купівельної спроможності реальний ВВП на душу населення. 

Індекс був розроблений 1990 року пакистанським економістом Махбубом ель Хаком і 

використовується з 1993 року ООН у щорічному звіті. ІРЛП має значення від 0 до 1. 

Країни поділено на три категорії: з високим ІРЛП (понад 0,8), із середнім ІРЛП (0,5-0,8), 

із низьким ІРЛП (менш 0,5). Найвищі показники ІРЛП мають такі країни, як Ісландія, 

Норвеґія, Австралія, Канада, Ірландія, Швеція, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Франція, 

Фінляндія. 1993 року Україна посідала 45 місце, в 1999 р. — 91, в 2007 — 76 (0,788), 

поряд з Колумбією та Самоа. Середньосвітовий показник ІРЛП складає 0,716. 

Основним критерієм Світового банку при класифікації країн за рівнем їх 

економічного розвитку є розмір валового національного доходу (НД) на одну особу. 

Виділяють три групи країн: з низьким, середнім та високим рівнем доходів на одну особу 

(розвинені країни). 

 

II. Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення 

• Які показники соціально-економічного розвитку є найбільш важливими при 

встановленні типу країни? Доведіть це на конкретних прикладах. 

• Чи існує залежність між розміром території країни та рівнем її економічного 

розвитку? Доведіть свою думку на конкретних прикладах. 

• Чому деякі країни, де прибутки населення високі (наприклад, Саудівська Аравія, 

Катар, Кувейт), відносять до країн, що розвиваються? 

• З якою метою в ООН щорічно встановлюють рейтинги країн за різними 

економічними показниками? 

•  

III. Підсумок заняття. 

• З метою вивчення процесів, які відбуваються в сучасному світі, країни групують за 

різними ознаками: площею території, кількістю населення, географічним положенням, 

структурою господарства, рівнем соціально-економічного розвитку тощо. 

• Типології країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку відображають 

підсумки їхнього розвитку на сучасному історичному етапі. 

• У сучасному світі відбувається поглиблення диференціації країн на відносно 

невелику, але економічно потужну групу лідерів і велику групу слаборозвинених країн. 

 

IV. Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Позначити на контурній карті країни «Великої сімки». 

3. Об’єднатися в групи, підготувати повідомлення (схеми, таблиці, плакати, 

мультимедійні презентації) про міжнародні організації (випереджальне завдання). 



                                                                ЛЕКЦІЯ 5 

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. 

Загальнополітичні та спеціальні організації 

 

Кінець ХХ - початок ХХІ ст. характеризується двома взаємовключними, на перший 

погляд, процесами інтеграції та дезінтеграції країн світу. Розпад СРСР, Югославії, 

Чехословаччини, поява значної кількості невизнаних республік, сепаратистські настрої в 

Канаді, Великій Британії свідчать про прагнення народів до самостійності, власної 

державності. Проте, зважаючи на сучасний рівень науки, техніки та економіки, 

ефективний розвиток кожної окремо взятої держави можливий лише за умов тісного 

співробітництва з іншими державами. Для того щоб координувати співробітництво, 

створюються міжнародні організації — об’єднання держав або національних товариств 

неурядового характеру для досягнення спільних цілей (політичних, економічних, науково- 

технічних ). Нині у світі нараховується близько 2,5 тис. міжнародних організацій. Їх 

кількість продовжує зростати, що свідчить про потреби країн у спільній праці. Визначимо 

особливості провідних міжнародних організацій, їх роль у світовому просторі. 

 

1. Функціональний і просторовий розподіл міжнародних 

організацій у світі. 

Завдання. Ознайомтеся з функціональним та просторовим поділом міжнародних 

організацій у світі. Назвіть організації: а) які, на ваш погляд, є найбільш впливовими у 

світі; б) до складу яких входить Україна. 

Поділ міжнародних організацій за функціями 

Загально-

політичні 

Війсь

ково- 

політ

ичні 

Економі

чні 

Валютно- 

фінансові 

Інші 

ООН 

Рада 

Європи СНД 

Рух 

Неприєднання 

НАТ

О 

АНЗ

ЮК 

АНЗ

ЮС 

СОТ 

ЄС 

ОПЕК 

МЕРКО

СУР 

НАФТ

А 

АСЕАН 

МБРР 

ЄБРР 

МВФ 

Червоний 

хрест 

МОК 

Римський 

Клуб 
 

Просторовий розподіл міжнародних організацій у світі 

Глобальні Регіональні Субрегіональні 

ООН 

МОП 

МВФ 

СОТ 

Всесвітня 

Рада світу (ВРС) 

ОБСЄ 

ЄС 

НАФТА 

МЕРКОСУР 

АСЕАН 

НАТО 

Арабський магрибський 

Союз (АМС) 

Західноєвропейський Союз 

(ЗЕС) Чорноморське 

економічне співробітництво 

(ЧЕС)  

2. Характеристика міжнародних організацій (виступи груп учнів з 

демонстрацією наочностей). 

ООН — універсальна міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і 

міжнародної безпеки й розвитку співробітництва між державами. 

Перші засади ООН були окреслені на конференції у Вашинґтоні на засіданнях, що 

проходили у вересні-жовтні 1944 р. Тоді США, Сполучене Королівство, СРСР і Китай 

домовилися про цілі, структуру і функції майбутньої організації. 

25 квітня 1945 р. делегати 50 країн зібралися в Сан-Франціско на Нараду Об’єднаних 



Націй (назва вперше запропонована Рузвельтом) і прийняли Статут, що складався з 19 

глав і 111 статей. 24 жовтня Статут був ратифікований і набрав сили. 

Головними принципами ООН є: 

• суверенна рівність усіх її членів; 

• виконання обов’язків згідно зі Статутом; 

• розв’язання міжнародних суперечок мирними засобами; 

• відмова від погроз силою або її застосування проти територіальної цілісності чи 

політичної незалежності будь-якої держави; 

• забезпечення того, щоб держави, які не є членами ООН, діяли згідно із принципами 

ООН, коли це необхідно для підтримки миру і безпеки; 

• невтручання у внутрішні справи держав; 

• повага до основних прав и свобод людини; 

• рівноправ’я і самовизначеність народів; 

• співробітництво і роззброєння. 

Головні органи ООН: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна і 

Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат. 

Організація Об’єднаних Націй є центром вирішення проблем, з якими зіштовхується 

все людство. Її діяльність забезпечується спільними зусиллями понад 30 пов’язаних із нею 

організацій, що складають Систему Організації Об’єднаних Націй. Спеціалізовані 

установи ООН за сферою діяльності можна розділити на групи: у галузі економіки МБРР, 

МВФ, МАР, МФК, ФАО, ІКАО, ІМО, ВПС, МСЕ, ВМО, ІФАД, ЮНІДО; у гуманітарній 

галузі ЮНЕСКО, ВОІВ, МОП, ВООЗ. 

З дня у день ООН та інші організації її системи працюють з метою забезпечення 

дотримання прав людини, охорони навколишнього середовища, боротьби з хворобами і 

скороченням масштабів бідності. Зараз членами ООН є 192 держави. Організація 

фінансується з обов’язкових та добровільних внесків від своїх держав-членів і ко-

ристується шістьма офіційними мовами: арабською, китайською, англійською, 

французькою, російською та іспанською. Місцем перебування центральних установ ООН 

є Нью-Йорк. Окремі заклади цієї організації є у Відні, Женеві, Найробі та інших містах. 

Україна як одна з держав-засновниць ООН надає виняткового значення діяльності 

ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у цій діяльності 

як важливий чинник своєї зовнішньої політики. 

Організація Північноатлантичного договору, НАТО або Північноатлантичний Альянс  

— міжнародна політично-військова організація, створена 4 квітня 1949 р. На сьогодні 

налічує 28 держав. Головним принципом організації є система колективної оборони. 

Штаб-квартира знаходиться в Брюсселі (Бельґія). 

Країни-члени НАТО: 

• з 4 квітня 1949 року (країни-засновники): Бельґія, Великобританія, Данія, Франція, 

Нідерланди, Ісландія, Канада, Люксембурґ, Норвеґія, Портуґалія, США, Італія; 

• з 18 лютого 1952 року: Греція, Туреччина; 

• з 6 травня 1955 року: Німеччина; 

• з 30 травня 1982 року: Іспанія; 

• з 12 березня 1999 року: Чехія, Польща, Угорщина; 

• з 2 квітня 2004 року: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та 

Естонія; 

• з 1 квітня 2009 року: Албанія та Хорватія. 

НАТО співпрацює з європейськими державами, у тому числі з Україною, які 

прагнуть вступити до блоку або підтримують його політику. Починаючи з 1994 р.,Україна 



бере активну участь у програмі «Партнерство заради миру», в рамках якої українські вій-

ськові були залучені до кількох десятків спільних з країнами- членами та партнерами 

НАТО миротворчих навчань як на території країни, так і за кордоном. 

Україна та НАТО активно співпрацюють у плані підтримання безпеки та стабільності 

на євроатлантичному просторі. 

Європейський Союз. Перший крок у бік створення сучасного Євросоюзу був 

зроблений в 1951 році: ФРН, Бельґія, Нідерланди, Люксембурґ, Франція, Італія підписали 

договір про заснування Європейського об’єднання вугілля і сталі. З метою поглиблення 

економічної інтеграції ті самі шість держав в 1957 році заснували Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС, Спільний ринок) і Європейське співтовариство з атомної енергії. 

Найважливішим і найширшим за сферою компетенції з цих трьох європейських 

співтовариств було ЄЕС, в 1993 році воно було офіційно перейменоване в Європейський 

Союз. На європросторі проживає майже 0,5 млрд осіб (2009 р.). Члени Європейського 

Союзу: 

• з 1957 р. — Бельґія, Італія, Люксембурґ, Нідерланди, Німеччина, Франція; 

• з 1973 р. — Велика Британія, Данія, Ірландія; 

• з 1981 р. — Греція; 

• з 1986 р. — Іспанія, Портуґалія; 

• з 1995 р. — Австрія, Фінляндія, Швеція; 

• з 2004 р. — Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, 

Угорщина, Чехія; 

• з 2007 р. — Болгарія, Румунія. 

Території за межами Європи, що входять до простору ЄС: Азорські острови, 

Ґваделупа, Канарські острови, Мадейра, Мартініка, Мелілья, Реюньйон, Сеута, 

Французька Ґвіана. 

Країни-кандидати на вступ до ЄС: Македонія, Туреччина, Хорватія. 

Норвеґія, Ісландія та Ліхтенштейн у різний час також подавали заяви про вступ до 

Європейського Союзу. Однак через ті чи інші причини (зокрема, негативні результати 

референдумів у Норвеґії) так і не стали його членами. Однак ці країни є членами єдиної 

економічної зони ЄС без набуття членства. 

Для вступу до Євросоюзу країна-кандидат має відповідати Копенгаґенським 

критеріям, які вимагають, щоб у державі дотримувалися демократичні принципи, 

принципи свободи і пошани прав людини, а також принцип правової держави. Також у 

країні має бути конкурентоспроможна ринкова економіка і визнаватися загальні правила і 

стандарти ЄС, включаючи цілі політичного, економічного і валютного союзу. 

Головними напрямами роботи ЄС є співробітництво країн щодо створення 

внутрішнього ринку, єдиної валютної системи, спільних інтересів у зовнішній політиці, 

єдиного громадянства і прозорості кордонів держав тощо. 

Основні органи ЄС: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейська 

Рада (голів держав і урядів), Рада ЄС (міністри певного відомства), Європейський Суд. 

Європейська Комісія розробляє законодавчі акти, розпоряджається бюджетом, 

підтримує зовнішні відносини. Європейський Парламент бере участь у підготовці та 

прийнятті юридичних актів Євросоюзу, формує його зовнішню політику. Європейська 

Рада визначає головні політичні напрями діяльності ЄС. Рада ЄС на рівні міністрів 

іноземних справ (за необхідності й інших міністрів) приймає рішення практично з усіх 

аспектів діяльності ЄС, Європейський Суд забезпечує єдність трактування законів згідно з 

угодами ЄС. 

Правовою основою відносин між Україною та ЄС є «Угода про партнерство та 



співробітництво» від 14 червня 1994. Ця угода започаткувала співробітництво з широкого 

кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань. 

У березні 2007 року Україні було запропоновано укладення Договору про Зону 

вільної торгівлі з ЄС. Україна є учасницею ініціативи ЄС «Східне партнерство». 

Рада Європи (РЄ) — одна з найбільш впливових та найчисельніших міжнародних 

організацій Європи. Заснована у 1949 р. Штаб- квартира знаходиться у Страсбурзі 

(Франція). Тепер її членами є 47 європейських держав. У 1995 р. до Ради Європи вступила 

Україна. Один з найбільших успіхів Ради — це «Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод» (1950 р.), яка слугує основою для Європейського суду з прав 

людини. 

Головними напрямами роботи організації є реалізація прав людини, гуманітарного, 

правового та соціально-економічного співробітництва, співпраці в галузі культури, 

екології, інформації. 

Рада Європи — окрема організація і не є органом Євросоюзу, тому не слід її плутати 

із Радою Європейської Спільноти чи Європейською Радою. 

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міждержавне об’єднання більшості 

пострадянських країн. Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в 

садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний 

союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня до СНД приєднались ще вісім колишніх 

республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія. 26 серпня 

2005 року зі складу СНД вийшов Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але 

Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається 

лише спостерігачем і не є членом СНД. 14 серпня 2008 р. парламент Грузії прийняв 

рішення залишити СНД, і, згідно зі Статутом СНД, 18 серпня 2009р. Грузія офіційно 

перестала бути членом Співдружності. Штаб-квартира СНД знаходиться в Мінську 

(Білорусь). 

ІІ. Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення: 

У чому полягають плюси і мінуси можливого вступу України до ЄС, участі в різних 

міжнародних організаціях? 

ІІІ. Підсумок заняття. 

• Суверенні держави є членами міжнародних організацій, які за 

своїми функціями поділяються на загальнополітичні та спеціальні (військові, 

економічні, валютно-фінансові та ін.). 

• Найважливішою глобальною організацію є ООН, що створена для зміцнення миру, 

безпеки та розвитку співробітництва між країнами. 

• Україна бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій. 

     Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Використовуючи додаткову літературу, дізнатися, до складу яких 

міжнародних організацій входять Україна, Франція, Індія, Японія, Грузія. 

3. Пригадати особливості політико-географічного положення України. 

4. Сформулювати на основі аналізу додаткових джерел інформації основні 

вектори зовнішньої політики України. 
 

 



ЛЕКЦІЯ 6 

Геополітична картина сучасного світу. Політико-географічне положення країн. 

Основні вектори зовнішньої політики України. Підсумковий урок за темою 

«Політична карта світу» 

Один із фундаторів політичної географії та геополітики, відомий німецький географ 

Фрідріх Ратцель вважав, що «держава є живим організмом, який поєднує властивості 

народу і землі, та, подібно до всіх організмів, бореться за своє існування». Чи згодні ви з 

цим твердженням 

І. Сучасні геополітичні процеси у світі. 

Як вам вже відомо, особливості просторової організації політичного життя 

суспільства вивчає політична географія. Ця наука досліджує формування державної 

території, політико-географічне положення країн, розбіжності у соціальній структурі, 

національному та релігійному складі населення, аналізує геополітичну ситуацію в 

окремих країнах, регіонах та цілому світі. Оскільки політичній карті світу властива 

динамічність, геополітична ситуація у світі постійно змінюється залежно від розстановки 

партійно-політичних сил, наслідків виборів, референдумів, виникнення політичних та 

військових конфліктів у регіонах та окремих країнах. 

До кінця ХХ ст. світ був біполярним: у ньому домінували США та СРСР. Це була 

епоха жорсткого протистояння, яка отримала назву «холодна війна». На рубежі ХХ та 

ХХІ ст. у зв’язку із розпадом соціалістичної системи світ став багатополярним, на світовій 

арені з’являються нові лідери: зростає роль Китаю, Індії, Японії, країн Європейського 

Союзу. 

Запитання. Чи зміниться у майбутньому геополітичне положення крупних країн 

світу? Яких і чому? Які країни можуть претендувати на геополітичне лідерство? 

1. Політико-географічне положення країн. 

Геополітика — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на 

зовнішню, а також внутрішню політику держав. 

Природа й природні ресурси, а до них належить і площа території, є важливою 

умовою розвитку будь-якої держави. Кожна країна повинна мати достатній простір для 

задоволення своїх внутрішніх потреб. З іншого боку, вплив території — це вплив її 

природних, соціально-економічних умов і географічного середовища загалом. Клімат, їжа 

і навіть географічний краєвид впливають на природу й психіку людини. Формується 

певний менталітет (характер, образ мислення) народу. Він обов’язково позначається на 

внутрішній і зовнішній політиці тієї країни, в якій цей народ переважає. 

Зовсім об’єктивно різні результати розвитку націй і країн дає географічне положення 

країни, тобто розміщення відносно інших об’єктів і територій на поверхні Землі. 

Якщо країна межує з нестабільними, кризовими державами, це негативно 

позначається на її соціально-економічному розвитку, внутрішній і зовнішній політиці. 

Життя будь-якої людини, усвідомлює вона це чи ні, має певну мету. Так само і з 

країнами. Метою держави на міжнародній арені є її геостратегія. Поняття геостратегії 

тісно пов’язане з поняттям «геополітика» й обумовлено цілком об’єктивною потребою 

будь- якої держави вижити й розвиватися (експансія) в умовах потенційно ворожого 

оточення з боку інших держав, які теж всіляко намагаються відстояти своє «місце під 

сонцем». 

Завдання. Дослідження з політичної географії перебувають у центрі уваги 

дипломатичних та розвідувальних служб багатьох держав. Наприклад, ЦРУ щорічно 

публікує подібні аналітичні та статистичні огляди всіх країн світу. Висловіть свої 

міркування щодо необхідності таких досліджень. 



Без оцінювання ПГП країни неможливо встановлювати з нею будь-які відносини. Чи 

можна надати країні кредит, спрямувати значні інвестиції в її економіку, укладати 

довготривалі угоди? Оцінка ПГП країни включає такі аспекти: 

• ступінь політичної і економічної стабільності, благополуччя населення або 

наявність соціальних проблем; 

• відповідність ідеології, державного устрою, моралі, національного характеру, 

культурних традицій, рівня розвитку із сусідніми країнами; 

• обсяг та якість зв’язків із сусідніми та віддаленими країнами (торгівля, науково-

технічне співробітництво, туризм, культурний обмін тощо), умови їх здійснення; 

• політична та економічна значущість у світі та регіоні, ступінь зовнішньополітичної 

активності; 

• участь у військово-політичних угрупуваннях, наявність дружнього або ворожого 

оточення; 

• відповідність кордонів територіям розселення народів і їх традиційній 

господарській діяльності, наявність спірних територій. Згідно з особливостями ПГП 

країни розробляється зовнішньополітична стратегія держави, концепція національної 

безпеки (військової, економічної, соціальної, екологічної). Значною загрозою для 

національної безпеки держави є її енерго- або ресурсозалежність від інших держав, 

наявність вогнищ збройних конфліктів поблизу кордонів. 

2. Основні вектори зовнішньої політики України. 

Визначаються три основні напрями зовнішньої політики України: 

1) розвиток двосторонніх міждержавних відносин. Пріоритетними для України 

є відносини з сусідніми країнами та зі стратегічно важливими партнерами і впливовими 

державами світу; 

2) європейська інтеграція. Подальше політичне та інституційне зближення з ЄС; 

3) багатостороння дипломатія: 

• забезпечення ефективної участі держави у діяльності міжнародних організацій; 

• налагодження ефективного регіонального та субрегіонального співробітництва, 

посилення ролі України в регіональних та субрегіональних організаціях, форумах і 

об’єднаннях; 

• активізація участі вздійсненні багатосторонніх домовленостей у галузі роззброєння, 

в т.ч. ядерного, заходів довіри, у миротворчих та миропідтримувальних операціях, 

безпекових режимів і контрольних механізмів. 

 

I. Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок. 

Соціогеографічний практикум 

Порівняйте ПГП країн (а) складіть характеристику ПГП кожної країни за планом (9 

балів); б) зробіть висновок про спільні ознаки та відмінності ПГП, спробуйте пояснити 

причини відмінностей (3 бали)): 

I варіант. України та Індії; 

II варіант. України та Японії; 

III варіант. України та Грузії; 

IV варіант. України та Франції. 

  Підсумок заняття 

• Сучасні геополітичні процеси у світі характеризуються посиленням ролі провідних 

країн. 

• ПГП країни залежить від багатьох чинників. Його оцінка необхідна для визначення 

зовнішньополітичної та економічної стратегії держави, розв’язання внутрішніх проблем. 



• Україна прагне зберегти і розвивати раціональні економічні і політичні зв’язки, які 

відповідають її сучасному статусу незалежної і нейтральної держави. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Спрогнозуйте геополітичне майбутнє України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 7 

Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси 

і демографічна політика 

Географія населення, одна з основних складових соціально- економічної географії, 

набула в наш час надзвичайної актуальності. Людина є найвищою цінністю на Землі, її 

трудовим та інтелектуальним потенціалом, основою розвитку, носієм духовної культури. 

Людина — головна продуктивна сила суспільства, завдяки їй створюються всі матеріальні 

і духовні блага. Водночас людина є не тільки виробником, але й головним споживачем 

цих благ. У 9 класі ви вивчали географію населення України, тому розумієте, наскільки 

важливо знати, які процеси відбуваються в суспільстві, як і чому змінюється кількість 

населення, де воно розміщується, до яких релігійних конфесій належить тощо. Тепер ви 

дізнаєтесь про головні особливості народонаселення світу. 

 

• Пригадайте, які причини впливають на зміни кількості населення в країні. 

• Що означають поняття «густота населення», «відтворення населення»? 

• Чи може держава за допомогою певних заходів змінити динаміку відтворення 

населення в країні? 

• Як розвиток економіки впливає на густоту населення? 

 

1. Кількість населення на Землі. 

Демографія — наука про закономірності відтворення населення. Вона вивчає 

процеси народжуваності, смертності, шлюбності, освіченості, міграції, зайнятості, віковий 

та статевий склад населення та ін. 

За даними демографічних досліджень на початку нашої ери на Землі нараховувалося 

близько 200 млн осіб, у 1000 р. — 275 млн, у середині XVII ст. — 500 млн, у 1850 р. — 1,3 

млрд, у 1900 р. —1,6 млрд, у 1950 р. — 2,5 млрд, у 1970 р. — 3,6 млрд, у 1999 р. — 6 

млрд. Зараз на Землі живуть близько 6,84 (жовтень 2009 р.) млрд осіб. За розрахунками 

ООН, у нацближчому майбутньому цяцифра збільшуватиметься в середньому на 78 

мільйонів щорічно. У 2005-2009 рр. в середньому на одну жінку народжується 2,56 

дитини. 

Темпи приросту населення 

Роки Приріст населення, %о 

Весь 

світ 

Розвине

ні 

країни 

Країни, що  

розвиваються 
1960-65 

рр. 

20 9 25 

1975-80 

рр. 

17 6 20 

1999 р. 14 4 18 

2025 р. 

(прогноз) 

9 3 11 

 

Запитання. Чим можна пояснити, що період різкого збільшення чисельності 

населення в 60-70-х рр. ХХ ст. завершився і тепер темпи приросту населення 

уповільнюються? 

Найбільш високими темпами — 20 % на рік — населення Землі збільшувалося у 60-

70-ті рр. ХХ ст., внаслідок чого виникло поняття «демографічний вибух» — різке 

зростання кількості населення. Та можливості виробництва всього необхідного для життя 

населення зростають повільніше, ніж його кількість, тому перед людством постала 

демографічна проблема. Розв’язання цієї проблеми передбачає проведення відповідної 



демографічної політики — соціальних, економічних, юридичних та інших заходів, 

спрямованих на сповільнення темпів відтворення населення. 

2. Відтворення населення 

Відтворення — сукупність процесів народжуваності і смертності, співвідношення 

яких визначає величину природного приросту. 

Завдання 1. Проаналізуйте карти атласу та статистичні таблиці, визначте регіони та 

країни світу, де темпи приросту є дуже високими або дуже низькими. Поясніть причини 

таких показників. 

У наш час у світі переважають два типи відтворення населення. Для першого типу 

характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного 

приросту (до 12 чоловік на 1000 жителів). Цей тип характерний для більшості країн Євро-

пи, Північної Америки. Другий тип відтворення властивий країнам Азії, Африки та 

Латинської Америки. Для нього характерні порівняно високі показники народжуваності, 

стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний 

приріст (понад 12 чоловік на 1000 жителів). Так, природний приріст населення в 

розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки становить відповідно 3 і 5 

чоловік на 1000 жителів, тоді як, наприклад, у країнах Південної Азії — 22, Центральної 

Америки — 31 чоловік на 1000 жителів. Населення Землі зростає насамперед за рахунок 

країн, що розвиваються, вони дають понад 90 % щорічного приросту населення. 

Очікується, що половину приросту населення планети в 2010-2050 рр. забезпечать Індія, 

Пакистан, Ніґерія, Демократична Республіка Конґо, Танзанія і Банґладеш. 

Найчисельніші країни світу (2009 р.) 

Міс

це 

Країна Населення, млн 

осіб 1 Китай 1339 

2 Індія 1166 

3 США 308 

4 Індонезія 240,3 

5 Бразілія 199 

6 Пакистан 176 

 

7 Банґладе

ш 

156 

8 Ніґерія 149,2 

9 Росія 140 

10 Японія 127 

11 Мексика 111 

 

У країнах з першим типом відтворення населення державні заходи спрямовані на 

збільшення народжуваності та природного приросту, а в країнах з другим типом, 

навпаки,— на скорочення. Політику заохочування народжуваності найбільш активно 

проводять Франція і Швеція. У Німеччині прийнята складна система заохочувальних 

заходів, яка включає виплати грошової допомоги і надбавок, надання житлових пільг. 

Демографічна політика, спрямована на стримування народжуваності, проводиться в 

багатьох країнах Азії. 

3. Статево-віковий склад населення. 

Від типу відтворення залежить вікова структура населення. У країнах з першим 



типом частка молоді незначна, а частка людей похилого віку постійно збільшується — 

відбувається процес «старіння нації». Другий тип, навпаки, характеризується значною 

кількістю молодих людей. Вікова структура населення пов’язана також з показниками 

тривалості життя. За даними ООН, у 2005 р. середня тривалість життя складала 63,9 року 

для чоловіків та 68,1 років у жінок. У розвинених країнах ці показники становлять 71,9 

роки та 79,3 роки відповідно. Найдовше живуть люди у Японії (81,4 роки). У країнах, що 

розвиваються, чоловіки живуть у середньому 62, 5 роки, а жінки — 65,7 роки. Найменша 

тривалість життя в Ботсвані (36 років), Сьєрра-Леоне (40,5 роки). 

Відмінності у статевому складі не настільки значні. Загалом в світі переважають 

чоловіки — на 100 жінок припадає приблизно 102 чоловіки. Однак співвідношення 

чоловіків і жінок у різних країнах різне. Так, у країнах Європи, США, Канаді чисельно 

переважать жінки. У країнах Африки, Латинської Америки, Австралії та Океанії кількість 

чоловіків і жінок є приблизно однаковою. А в більшості країн Азії досить помітно 

переважають чоловіки. 

Особливості статево-вікового складу населення відображають статево-вікові 

піраміди. 

Завдання 2. Проаналізуйте статево-вікові піраміди країн із різними типами 

відтворення населення. Визначте відмінності та поясніть їх причини. 

Статево-вікові піраміди наочно показують характер змін у відтворенні населення, 

тобто те, як змінюються показники народжуваності та смертності і, відповідно, 

співвідношення різних вікових груп. Аналіз піраміди надає можливість побачити 

демографічну історію країни, а також спрогнозувати демографічну ситуацію в май-

бутньому. 

4. Розміщення населення. 

Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Середня густота населення в 2009 

р. склала приблизно 48 осіб/км2. Однак понад 2/3 його сконцентровано на 8 % суходолу, 

близько 85 % проживає в Східній півкулі, 60 % — у помірному поясі Північної півкулі, 

більше  50 % - на низовинах і майже 1/3 -  в приморській смузі. На сучасному етапі 

розвитку людства розміщення населення дедалі більше залежить від соціально-

економічних чинників — розміщення виробництва, комфортних умов життя тощо. 

Завдання 3. Проаналізуйте карти атласу та визначте регіони із найвищою та 

найнижчою густотою населення. 

Окремі регіони Землі відрізняються великим скупченням населення: 

1) східноазіатський (Китай, Японія, Корея) — густота населення 

200-400 осіб/км2; 

2) південноазіатський (Індія, Банґладеш, Шрі-Ланка, Пакистан) — 300-800 

осіб/км2; 

3) європейський — понад 100 осіб/км2; 

4) південно-східно-азіатський (Індонезія, Таїланд, Філіппіни та 

ін.) — 400-500 осіб/км2. 

Залежно від місця проживання населення Землі поділяється на міське і сільське. 

Критерій міста закріплюється законодавством в кожній країні, коливаючись від 200 осіб в 

Данії, Швеції, Фінляндії до 50 тис. чоловік в Японії. Міське населення в сучасному світі 

складає майже половину від загальної кількості, і його частка продовжує збільшуватися. 

Найбільша частка міського населення в Австралії (85 %), країнах Західної Європи, 

Північної Америки (близько 75 %), Латинської Америки (понад 60 %). 

Зростання частки міського населення зумовлене багатьма чинниками, з-поміж яких і 

відтік людей з сільської місцевості до міста, і перетворення на міста сільських поселень 



тощо. Процес збільшення частки міського населення (на думку деяких вчених, він 

розпочався одночасно з виникненням міст) називається урбанізацією і є одним зі 

складових процесу розселення. 

Урбанізацію можна визначити і як світовий історичний процес підвищення значення 

міст у житті суспільства, поступове перетворення суспільства на міське за характером 

праці, способом життя, культури, що пов’язано з розвитком цивілізації і особливо — роз-

витком НТП. До найбільш урбанізованих країн, де міське населення становить понад 4/5 

жителів, належить Великобританія, ФРН, Швеція, Ісландія, Австралія, Уруґвай, Кувейт, 

Ізраїль, Японія. Урбанізація може набувати різних видів. Так, наприклад, виділяють 

тенденцію до субурбанізації (підвищення ролі передмість, які «відтягують» на себе 

частину населення і функцій міст) і псевдоурбанізації (зростання населення міст 

відбувається за рахунок неконтрольованого притоку безробітних, що створює соціально- 

економічні проблеми). 

Зростання міст і посилення зв’язків між ними призводять до виникнення такої форми 

розселення, як міська агломерація. Міська аґломерація — це компактне просторове 

угруповання поселень (головним чином міських), об’єднаних в одне ціле інтенсивними 

виробничими, трудовими, культурно-побутовими і рекреаційними зв’язками. Найбільші 

міські аґломерації світу сформувалися навколо Токіо, Нью-Йорка, Мехіко, Сан-Паулу, 

Лондона, Парижа, Ріо-де-Жанейро та інших міст. 

Якщо зона урбанізована цілком, міські аґломерації на цій території зливаються, 

утворюючи мегалополіс — найбільшу форму розселення. У світі наприкінці ХХ ст. було 

шість найбільших мегалополісів. Найбільший за кількістю жителів — японський 

Токкайдо (понад 80 млн чол.). Три мегалополіси знаходяться в США: Бос- Ваш (близько 

50 млн чол.), Приозерний (близько 35 млн чол.), Каліфорнійський (18 млн чол.). В Європі є 

два мегалополіси по 35 млн чол. — Англійський та Прирейнський. 

Незважаючи на швидке зростання міст, половина населення світу нині проживає в 

сільській місцевості. Сільське населення переважає в таких країнах, як Банґладеш (понад 

70 % кількості), Індія, Пакистан, Індонезія, Китай. У деяких країнах Африки воно 

становить близько 80 % усього населення. 

При цьому сільське розселення може бути двох типів: 

а) групове (Західна Європа, Японія, Китай, Росія, Україна, країни, що 

розвиваються); 

б) розкидане або фермерського типу (США, Канада, Австралія). Ці типи 

сільського розселення можуть поєднуватися, утворюючи проміжний тип. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

• Чи існує, на вашу думку, пряма залежність між густотою населення, природними 

умовами та рівнем економічного розвитку певної території? Доведіть це на конкретних 

прикладах. 

• Останніми десятиріччями в розвинених країнах відбувається повільне збільшення 

частки сільського населення. Як ви це можете пояснити? 

• У чому полягають причини розбіжностей у статевому складі різних країн і регіонів 

світу? 

Підсумок заняття. 

• У ХХІ ст. кількість населення Землі продовжує збільшуватися, хоча темпи 

зростання уповільнюються. Приріст населення світу відбувається за рахунок країн із 

другим типом відтворення, який характерний для країн, що розвиваються. 

• Кожному типу відтворення населення відповідає свій тип вікового складу. У 

розвинених країнах відбувається процес старіння нації. 



• Нерівномірні тенденції процесів відтворення населення у різних регіонах світу 

призвели до загострення демографічних проблем. 

• Частка міського населення у світі зростає у зв’язку з процесами урбанізації. 

Високий рівень урбанізації характерний для розвинених країн. У країнах, що 

розвиваються, спостерігаються високі темпи урбанізації. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Скласти за параграфом п’ять тестових запитань закритого типу. 

3. Позначити на контурній карті: а) одинадцять країн із найбільшою чисельністю 

населення у світі; б) регіони із найвищою густотою населення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 8 

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх 

міграційних потоків 

Значний вплив на розміщення населення, його чисельність в окремих регіонах світу 

або на певних етапах розвитку має механічний рух населення, або міграції. Міграції 

відігравали визначну роль у розвитку людства, — пригадаємо Велике переселення народів 

або Великі географічні відкриття. Расова й етнічна різноманітність населення Землі також 

склалися в результаті міграцій. Саме механічний рух населення виявився причиною 

утворення міст, міських аґломерацій. Деякі сучасні держави світу (США, Канада, 

Австралія) засновані мігрантами. 3 % населення Землі — понад 190 млн. осіб — сьогодні 

проживає не в тих країнах, де вони народилися. 

На перший погляд, у переміщенні людей важко виявити певні закономірності, бо 

досить складно знайти людину, яка прожила на одному і тому ж місці все своє життя. 

Люди постійно переміщуються: подорожують, їздять у відрядження і на відпочинок, 

переселяються, — тому їх кількість у певному місці весь час змінюється. 

Однак, відомий учений-географ М.М. Баранський стверджував: «Люди — не 

перелітні птахи, і їх переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами». 

Давайте визначимо, які закони спричинюють міграції та які наслідки має переселення 

людей. 

 

1. Міграції та їх класифікація. 

Міграція населення (від лат. тідгаііо — переміщення) — переміщення людей 

(мігрантів) через кордони тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць зі 

зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час. 

Для характеристики міграцій використовують різні критерії. Міграції класифікують 

за причинами (економічні, політичні, релігійні, національні, екологічні тощо); термінами 

(сезонні, тимчасові, постійні, або незворотні), масовістю (одиничні і масові); дальністю 

(міжконтинентальні і внутрішньоконтинентальні); напрямами (зовнішні і внутрішні); 

мотивами (примусові та добровільні); способами організації (організовані та 

неорганізовані); правовим статусом (легальні і нелегальні). 

Завдання 1. Наведіть приклади міграцій населення, які різняться за мотивами, 

причинами, термінами, з якими ви знайомі з попереднього курсу географії. 

Розглянемо деякі з них детальніше. Залежно від напряму міграції розділяють на 

зовнішні (перетин кордонів держави) і внутрішні (переміщення всередині державної 

території). Якщо зовнішня міграція розглядається як виїзд за межі держави, її називають 

еміграцією, то в’їзд або повернення на колишнє місце проживання — імміграцією. До 

внутрішніх міграцій належать відтік сільського населення до міст, так звані «маятникові 

міграції» — поїздки до місць роботи або навчання. 

У певні періоди зовнішні міграції набувають настільки масового характеру, що в 

країні еміграції різко скорочується кількість населення, а в країні імміграції механічний 

приріст населення перевищує природний. Так, 2/3 приросту населення Ізраїлю 

забезпечують іммігранти, щорічна імміграція до США становить близько 1 млн чол., до 

Канади — 200 тис., до Австралії — 130 тис. З іншого боку, Ірландія пережила три хвилі 

еміграції, які зменшили її населення з 8,3 до 3 млн чол.; Росія та Україна — чотири хвилі, 

Італія — шість. 

2. Причини зовнішніх міграцій. 

Якщо розмістити причини еміграції за ступенем важливості, то на першому місці 

буде економічна, пов’язана з пошуком роботи, поліпшенням умов життя. Це спричиняє 



так звану трудову міграцію. Економічні причини обумовили і таке відносно нове 

міграційне явище, як «відтік інтелекту»: великі заробітні плати в розвинених країнах 

приваблюють висококваліфікованих фахівців. 

У міжнародних міграційних процесах вирізняють три великі хвилі трудової міграції: 

    - хвиля «старої міграції» (перші дві третини XIX ст.) — потік економічних 

мігрантів з Європи до Америки, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки; 

 

     - друга хвиля (наприкінці XIX — на початку XX ст.) — переселення селян в роки 

столипінської земельної реформи, економічне освоєння Сибіру і Далекого Сходу, 

переселення селян з Європи до Америки внаслідок погіршення рівня життя (картопляний 

голод в Ірландії, падіння цін на європейську пшеницю); 

      - хвиля «нової міграції» (після Другої світової війни) — переміщення 

некваліфікованих робітників, науковців і фахівців з відсталих країн до розвинених. 

Завдання 2. Проаналізуйте карти атласу та діаграми в підручнику, визначте основні 

напрями сучасної міграції та поясніть їх причини. 

Сучасна міжнародна міграція робочої сили зумовлена відносним перенаселенням і, 

відповідно, низьким рівнем соціально- економічного розвитку десятків слаборозвинених 

країн. До початку 1990-х рр. половину з 20 млн іммігрантів у розвинених державах Заходу 

становили вихідці зі слаборозвинених країн. Максимальна кількість іммігрантів — 13 млн 

чол. — припадає на країни Європейського Союзу, іншими центрами імміграції є США, 

країни Перської затоки, Південна Африка. 

Політичні міграції спричинені війнами, революціями, ліквідацією колоній, зміною 

державних кордонів тощо. Політична еміграція у значних масштабах відбувалася після 

Жовтневої революції в Росії, Першої і Другої світових війн. У 90-х роках ХХ ст. найбіль-

ші потоки емігрантів спостерігалися на Балканах після громадянської війни, що стала 

наслідком розпаду Югославії на ряд суверенних держав. 

Релігійні міграції, як правило, пов’язані із паломництвом до святинь: Єрусалима, 

Мекки та ін. Типовим прикладом міграцій на національному підґрунті є переселення 

євреїв з усього світу до Ізраїлю, який було створено у 1948 р. 

Останнім часом до головних причин міграцій додалася ще одна — екологічна. Люди 

залишають райони екологічних катастроф, де існує загроза для їх здоров’я і життя (ЧАЕС, 

Приуралля). 

 

Країни з високими показниками міграції 

                             2000—2005 рр. 

Місце Країна Сальдо 

імміграції (тис. 

осіб) 1 США 6493 

2 Іспанія 2846 

3 Італія 1125 

4 Канада 1041 

5 Німеччина 1000 



 

3. Наслідки та проблеми зовнішніх міграцій. 

Сучасні міграції контролюються здебільшого державними органами, які покликані 

створювати сприятливі життєві умови для іммігрантів, контролювати їх кількість, склад. 

Існує багато міжнародних угод, що регулюють напрями міграційних потоків для більш 

раціонального використання робочої сили. 

Завдання 3. Висловіть свою думку щодо позитивних та негативних наслідків 

міграцій. Обґрунтуйте свою відповідь конкретними прикладами. 

Міграція робочої сили значною мірою (причому як негативно, так і позитивно) 

впливає як на країни, до яких вона імпортується, так і на країни-експортери трудових 

ресурсів. 

Система економічних зв’язків, що виникають між державами у зв’язку з міграцією 

робочої сили, супроводжується потоками товарів і капіталів, у тому числі грошовими 

переказами на батьківщину іммігрантів. Так, на початок ХХІ ст. близько 40 країн світу 

мали у своїх надходженнях з-за кордону не менше 100 млн дол. від мігрантів, а 10 країн 

— понад 1 млрд дол. Крім того, країни, що експортують робочу силу, отримують низку 

інших переваг, як-от: зниження тиску надлишкових трудових ресурсів і, відповідно, соці-

ального напруження в країні; безкоштовне навчання робочої сили професійних навичок, 

ознайомлення з передовою організацією праці та ін. Міграція інтелектуальної еліти нації 

викликає негативні наслідки для країни-«донора». Так, наприкінці ХХ ст. Україна втра-

тила значний науковий потенціал, що негативно позначилося на економічному розвитку 

держави. До того ж висококваліфіковані емігранти не завжди знаходять роботу, яка 

відповідає їхній кваліфікації у тій країні, куди вони емігрували. 

Наслідки використання «сірого капіталу» для розвинених країн більш позитивні. 

Наприклад, за умовними розрахунками, чистий виграш для США від залучення одного 

«середнього» вченого- гуманітарія складає близько 320 тис. дол., вченого в галузі 

суспільних наук — 253 тис. дол., інженера — 265 тис. дол., лікаря — 664 тис. дол. 

Водночас неконтрольований приїзд емігрантів може спричиняти навіть у розвинених 

країнах соціальне напруження, пов’язане із зайнятістю, етнокультурною або релігійною 

нетерпимістю (наприклад, заворушення мусульман у Парижі). Тому більшість країн 

проводить жорстку імміграційну політику. 

Значні проблеми в багатьох країнах світу зумовлені нелегальною міграцією, яка є 

загрозою для міжнародної стабільності й розвитку держав. Протидія нелегальній міграції 

безпосередньо пов’язана із забезпеченням національної безпеки держави, оскільки 

нелегальна міграція сприяє створенню організованих злочинних угруповань, діяльність 

яких спрямована на незаконне ввезення мігрантів включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну експлуатацію жінок і дітей. Для нашої країни проблема нелегальних мігрантів 

є особливо актуальною, адже внаслідок свого географічного положення вона виступає 

своєрідним транзитним мостом, що поєднує Азію та Європу. 

 

Місце Країна Сальдо 

еміграції (тис. 

осіб) 1 Мексика 3983 

2 Китай 1900 

3 Індія 1350 

4 Іран 1250 

5 Пакистан 1239 



Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання 4. Визначте вид міграцій: 

• переселення африканських рабів до США в ХІХ ст.; 

• освоєння комсомольцями з України і Росії цілинних земель в Казахстані; 

• переселення «середняків» та «куркулів» у віддалені райони СРСР під час 

колективізації; 

• переселення кримських татар після Другої світової війни у віддалені райони. 

 

Підсумок заняття. 

• Механічний рух населення (міграції) — переміщення людей по території. Міграції 

класифікують за причинами, термінами, мотивами та іншими критеріями. 

• Міграції істотно впливають не тільки на структуру і кількість населення, але й на 

соціальне, господарське і духовне життя суспільства. Міграції також впливають на 

чисельність трудових ресурсів та зайнятість населення. 

• Впродовж останніх десятиріч зберігається основна тенденція міграційних процесів: 

збільшується кількість переселень з бідних та найбідніших країн до розвинених. 

• Переселення людей за межі їхніх країн є очевидною ознакою глобалізації, що 

набуває дедалі більшої значущості. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Соціогеографічний практикум. Безумовно, ви вже замислювалися над своїм 

майбутнім. Чи бажаєте ви виїхати за кордон на навчання, роботу, на постійне чи 

тимчасове проживання? Сформулюйте свої міркування в есе «Чому я бажаю (не бажаю) 

виїхати за кордон». 

3. Підготувати короткі повідомлення (окремим учням) про світові релігії: 

християнство, іслам, буддизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 9 

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як 

явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень 

 

Проблемне питання. Чи потрібні соціально-економічній географії знання про 

етнічний та релігійний склад населення? Обґрунтуйте свої думки конкретними 

прикладами. 

Етнічний склад населення має дуже велике значення в політичному й економічному 

житті країн та світу. Так, у деяких багатонаціональних країнах трапляються міжетнічні 

конфлікти, формуються сепаратистські організації. Сепаратизм — намагання відділити 

будь-яку територію від держави — перетворився на серйозну проблему сучасного світу. 

Незважаючи на те, що народи, які проживають на території однієї держави, 

інтегровані в суспільне життя, вони, як правило, зберігають свої національні традиції в 

побуті, поведінці, харчуванні, роботі. Ці особливості не можна не враховувати, оскільки 

вони важливі для ефективної роботи господарських об’єктів, раціонального використання 

трудових ресурсів. 

 

1. Етнічний склад населення 

Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній 

люди мають власну мову, культуру, усвідомлюють свою єдність і відмінності від інших 

етносів. У ході розвитку етносу формуються характерні ознаки матеріальної та духовної 

культури, етнічна самосвідомість. Основними формами етносу є плем’я, народність, 

нація. 

Плем’я — це група людей, що має свою територію, примітивну економічну єдність, 

звичаї та складається з кількох родів. Поступове змішування племен призвело спочатку до 

виникнення союзів, а потім і народностей. Народність — це спільнота людей, яка 

історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та 

економічні ознаки. Коли спільні ознаки мови, культури, єдності території набувають 

стійкого характеру, народність перетворюється в націю. 

Нація (від лат. паііоп — народ) — це населення певної території, яке має спільні 

звичаї, походження, історію розвитку, мову. 

Культуру, побут, походження та розселення народів вивчає наука етнографія. 

Більшість вчених вважає, що у сучасному світі існує від 3 до 5 тис. малих і великих 

народів. За статистичними даними, 321 народ налічує у своєму складі понад 1 млн осіб, 7 

народів — більше ніж 100 млн (китайці (ханьці) — 1190 млн, хіндустанці — 265, бен- 

ґальці — 225, американці — 205, бразілійці — 175, росіяни — 150, японці — 123). 

Етнічний склад населення постійно змінюється. Інтенсивні міграції та урбанізація 

сприяють консолідації (гуртуванню) та асиміляції (розчиненню) етносів. Прикладом 

консолідації є формування сучасної швейцарської нації на підставі німецького, 

французького, італійського та романського (нащадків древніх римлян) етносів. Процеси 

асиміляції, на думку деяких вчених, відбуваються в США навколо англо-американського 

етносу. 

2. Класифікація країн за національним складом населення. 

За національним складом населення у світі виділяють три групи країн: 

однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні. Однонаціональними вважають 

країни, в яких понад 90 % населення складають представники однієї нації (Данія, Швеція, 

Портуґалія, Італія, Ірландія, Греція, Південна Корея, Японія, Ємен, Банґладеш, Саудівська 

Аравія та ін.). Класичним прикладом двонаціональної країни є Бельґія, де проживають 



фламандці і валлони. Більшість країн світу є багатонаціональними. Найбільш строкатий 

етнічний склад в азіатських країнах — Індії та Індонезії, в них проживає понад 100 

народів. Саме у країнах з багатонаціональним складом населення часто виникають 

міжетнічні суперечності. 

3. Мови народів світу 

Головною ознакою народу є спільність мови. Тому найбільш уживана класифікація 

народів базується на мовному факторі. У сучасному світі нараховується близько 5 тис. 

різних мов. Детально встановити їх кількість дуже важко, бо деякі області земної кулі 

недостатньо вивчені в лінгвістичному плані. 3/4 всіх мов не мають писемності. Найбільше 

мов реєструється там, де етнічний розвиток відбувається на рівні племен або народностей. 

«Світовим рекордсменом» за чисельністю мов є острів Нова Ґвінея, де нараховується 

понад 1 тис. мов. 

За ступенем спорідненості мови об’єднують у мовні сім’ї. 

Завдання 1. Проаналізуйте карту народів світу в атласі. Визначте, які мовні сім’ї є 

найбільш поширеними, де вони поширені, які мовні групи поєднують. 

Найбільша з них — індоєвропейська, нею розмовляють понад 150 народів (45 % 

населення світу, в Європі — 94,5 %). Китайсько- тибетська мовна сім’я — друга за 

чисельністю (22,6 % населення світу). 

До найбільш поширених мов світу належать: китайська (кількість осіб, що розмовляє 

цією мовою, на початку XXI ст. становила 1,3 млрд осіб), англійська (450 млн осіб), хінді і 

урду (350 млн. ос.), іспанська (300 млн. ос.), російська (240 млн. ос.), бенґальська, 

індонезійська, арабська (по 180 млн. ос.), портуґальська (170 млн. ос.), японська (123 млн. 

ос.), німецька та французька (по 100 млн. ос.). Цими умовами розмовляє майже 70 % 

населення світу. 

Завдання 2. Чим, на вашу думку, пояснюється поширеність мови: а) китайської; б) 

англійської; в) іспанської; г) російської? 

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Етнічні проблеми у світі 

постійно впливають на політичну та соціальну обстановку в багатьох країнах. Часто 

загострені національні відносини призводять до збройних конфліктів. Національно-

релігійні конфлікти переростають у збройні, ведеться боротьба за національну 

незалежність, автономію, права релігійних меншин. 

4. Релігії народів світу. 

Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що 

ґрунтується на вірі в існування надприродного. Для суспільства релігія є об’єднанням 

загальнолюдських цінностей і норм, невід’ємною частиною культури й окремої людини та 

етносу в цілому. 

Сучасна класифікація релігій базується на їх розподілі залежно від поширення і 

чисельності вірян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиційні Етнічні Світові 

 Фетишизм (Західна 

Африка) 

 Тотемізм (у аборигенів 

Америки і Австралії) 

 Шаманизм (у народів 

Сибіру і Кореї) 

 Культ пращурів 

 (у народів Східної Азії) 

 Індуїзм (Індія) 

 Іудаїзм (Ізраїль) 

 Конфуціанство 

(Китай) 

 Даосизм (Китай) 

 Синтоїзм (Японія) 

 Джайнізм (Індія) 

 Зороастризм 

(Індія, Іран) 

 Християнство 

 Іслам 

 Буддизм 

 

Завдання 3. Проаналізуйте карту та діаграми релігій світу. Визначте території 

поширення світових релігій. 

Християнство — релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа. Основні положення 

християнства (догми) сформульовані в Біблії та постановах Вселенських соборів. 

Центральне місце посідає догма воскресіння Ісуса Христа. Усі три гілки християнства — 

католицизм, православ’я і протестантизм — об’єднують близько 2 мільярдів вірян у 

всьому світі. Православ’я більш поширене в країнах Східної Європи та Близького Сходу; 

католиків найбільше у Західній Європі, у країнах Америки; протестанти поширені в 

Німеччині, Швейцарії, Великій Британії, скандинавських країнах, Канаді, Австралії, США 

та ін. 

Іслам (від араб. покірність), або мусульманство, — релігія, що базується на вірі в 

єдиного всемогутнього бога Аллаха і його пророка-посланника Мухаммеда (або 

Магомета, звідки ще одна назва релігії — магометанство). У цій релігії виділяються дві 

основні течії — сунізм та шиїзм. Найбільше мусульман мешкає в Азії і Африці, а їхня 

загальна кількість у світі сягає 1 мільярда та продовжує швидко збільшуватися. 

Буддизм — єдина зі світових релігій, що базується не на вірі в Бога, а на вірі в Будду 

— просвітленого, яким за певних обставин може стати будь-хто, якщо звільнить душу від 

страждань, зумовлених нездійсненними бажаннями. Буддизм поширений в Індії, Мон-

голії, Китаї, Шрі-Ланці, частково в Середній Азії і Сибіру (450 млн вірян). 

Релігійні особливості мусульманства в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку 

геополітики, економіки, ідеології, культури призвели до зростання в міжнародних 

відносинах ролі країн ісламського світу. Крім того, багато військово-політичних 

конфліктів у сучасному світі почалися з протистояння прихильників різних віросповідань. 

Запитання. Що спільного у різних релігій світу та чим вони відрізняються? 

 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення: 

1. Наведіть приклади впливу етнічного та релігійного складу населення на 

політичну, економічну і духовну сторони життя людини. 

2. Поясніть, як ви розумієте вислів «Людина входить у світ через свою 

національність». 

 

Підсумок заняття. 

• У результаті тривалого історичного розвитку на планеті сформувався певний 

етнічний склад населення. Нині у світі виділяють від 3 до 5 тис. народів. Характерною 



ознакою етносу є мова. 

• Країни світу суттєво відрізняються за національним складом населення. Більшість 

країн світу є багатонаціональними. У багатонаціональних країнах існує ризик виникнення 

міжетнічних конфліктів. 

• Релігія продовжує відігравати велику роль у житті людей. Релігійні традиції та 

звичаї формують геополітичний образ цілих регіонів і країн світу. 

• Оскільки проблеми міжетнічних та релігійних відносин у сучасному світі в умовах 

політичної та економічної нестабільності набувають дедалі більшої актуальності, для 

кожної людини дуже важливо розуміти культуру інших народів. 

 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Позначити на контурних картах країни з найбільшою кількістю вірян 

основних релігій світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 10 

Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й 

безробіття. 

Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості 

населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу 

 

Сучасний світ вступив в інформаційну епоху свого розвитку. Основою переходу до 

інформаційної економіки в будь-якій країні світу є рівень кваліфікації та освіченості її 

населення. Знання потрібні не тільки для просування вперед науки та технологій, а й для 

того, щоб вміти користуватися їх продуктами, не бути ізольованими від сучасного світу. 

Досліджуючи характер та структуру зайнятості населення країни, можна дізнатися 

про рівень її соціально-економічного розвитку. Тому мета сьогоднішнього уроку — 

зробити порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах 

господарства країн із різним рівнем розвитку та знайти зв’язок між структурою зайнятості 

населення та її соціально-економічним розвитком. 

 

• Які групи виділяють у віковій структурі населення країни? Людей якого віку 

відносять до працездатного населення в Україні? 

• Що розуміють під поняттям «трудові ресурси країни»? 

• Чим відрізняються поняття «трудові ресурси» та «економічно 

активне населення»? 

 

1. Трудові ресурси і зайнятість населення. 

Трудові ресурси — це частина населення, що має фізичні і духовні здібності, 

загальноосвітні та професійні знання й навички для роботи в господарстві. До трудових 

ресурсів належать здорові люди працездатного віку, працюючі підлітки та працюючі 

пенсіонери. Переважну частину трудових ресурсів складає населення працездатного віку, 

межа якого є різною в різних країнах світу (в США, Росії, Україні — 16-60 років, Канаді 

— 15-66, в Мексиці і Португалії — 12-65). У міжнародній статистиці працездатним 

вважається населення віком від 15 до 65 років. 

Показник кількості працездатного населення є визначальним для оцінювання 

забезпеченості країни трудовими ресурсами. Цей показник вважається високим, якщо 

сягає за 60 % (наприклад в Японії — 64 %, Бразилії — 64 %, низьким — якщо складає 

менше 50 % (в ДРК — 47 %, Анголі — 48 %). В Україні цей показник дорівнює 56,6 %. 

Про ступінь залучення трудових ресурсів до суспільно корисної діяльності свідчить 

показник економічно-активного населення (ЕАН). 

ЕАН — це частина населення, що зайнята суспільно корисною діяльністю та має від 

цього прибуток. До цієї категорії належать не лише люди, що фактично працюють, але й 

безробітні, які шукають роботу. Від загальної кількості трудових ресурсів світу 

економічно активне населення складає близько 75 %. 

Частка ЕАН визначається у відсотках від загального числа жителів країни. У 

високорозвинених країнах показник ЕАН становить 50-60 % від загальної кількості 

жителів, у країнах, що розвиваються — 30-40 %. 

Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості 

населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу. 

Завдання 1 (3 бали). Проаналізуйте дані таблиці. Визначте: 

а) які країни (високорозвинені або ті, що розвиваються) мають більшу частку 

населення працездатного віку; 



б) які країни (високорозвинені або ті, що розвиваються) мають більшу частку 

ЕАН; 

в) як забезпечені трудовими ресурсами постсоціалістичні країни; 

г) поясніть причини розбіжностей у показниках кількості населення 

працездатного віку та ЕАН в країнах із різним рівнем розвитку. 

 

У розвинених країнах частка населення працездатного віку вища, ніж у країнах, 

що розвиваються. Це пояснюється відмінностями у середній тривалості життя, віковій 

структурі населення, у встановленні пенсійного віку. 

Частка ЕАН залежить від ступеня залучення людей у виробництво (наявності 

робочих місць), часу, необхідного на освіту, пенсійного віку, закріпленого у законах 

держави, якості життя. 

Завдання 2 (3 бали). Проаналізуйте дані таблиці. Визначте: 

а) особливості розподілу населення за основними галузями господарства в 

кранах із різним рівнем розвитку; 

б) поясніть причини розбіжностей у структурі зайнятості населення. 
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Структура зайнятості населення перебуває в прямій залежності від рівня розвитку 

країни. Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень 

розвитку окремих галузей, функціональну структуру поселень. У розвинених країнах 

Країна Частка 

населення 

працездатного 

віку 

Частка 

ЕАН 

США 62 50 

Японія 64 53 

ФРН 63 49 

Росія 64 50 

Польща 63 44 

Китай 64 58 

Індія 57 38 

Ніґерія 51 31 



зайнятість у промисловості становить 25-40 %, а у сільському господарстві постійно 

зменшується. Водночас до 35-50 % зростає кількість зайнятих у невиробничій сфері, що 

представлена не тільки такими традиційними видами діяльності, як освіта, охорона 

здоров’я та відпочинок, а й торговельно-фінансовою діяльністю. У країнах, що 

розвиваються, близько половини населення зайнято в аграрному секторі економіки. У 

постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в матеріальному 

виробництві (майже 40 % — у промисловості й 20 % — в сільському господарстві). На 

невиробничу сферу припадає близько 30 %, причому 2/3 зайняті в освіті, охороні 

здоров’я, культурі. 

2. Соціальна і професійна структура населення. 

Для оцінки трудових ресурсів країни важливою характеристикою є не тільки їх 

кількість, але й «якість». Її відображає соціально- професійна структура населення, яка 

включає галузеву структуру зайнятості, професійну та освітню структури. Також 

обов’язково ураховуються такі соціальні чинники, як стан здоров’я населення, 

раціональне харчування, ступінь безпеки громадян, можливості для самореалізації, 

дотримання прав людини та ін. 

Завдання 3 (1,5 бала). Проаналізуйте дані таблиці. Визначте відмінності соціальних 

показників у країнах із різним рівнем розвитку. 

Країна Держав

ні затрати на 

освіту (% ) 

ВВП) 

Частка 

населення, що 

закінчили ВНЗ 

навчальні 

заклади 

Державні затрати на 

охорону здоров’я (на 1 

особу в дол. США) 

США 5,6 60 2885 

Японія 3,9 30 1698 

ФРН 4,6 32 1867 

Росія 3,9 25 160 

Польща 4,9 23 123 

Китай 2,5 8 29 

Індія 3,7 6 23 

Ніґерія 4,2 2 12 

 

3. Проблеми зайнятості і безробіття. 

Безробіття — це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного 

населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну 

армію праці. За визначенням Міжнародної організації праці (МОП), безробітні — це 

особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), 

які одночасно задовольняють три умови: 

• не мали роботи (прибуткового заняття); 

• активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж 

останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню; 

• готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів. Зрозуміло, що 

будь-яка держава зацікавлена у високій зайнятості робочої сили. Проте жодне суспільство 

не здатне забезпечити усіх працездатних роботою. Так, за даними ООН, сьогодні у світі 

кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний 

заробіток (приблизно 750 млн чол.). Тому безробіття є центральною соціальною 

проблемою сучасного суспільства. Найбільше проблема безробіття стосується молодих 

людей (віком від 15 до 24 років) і жінок. 



Найнижчим у світі вважається рівень безробіття в країнах Східної Азії, а найвищим 

— у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Країнам СНД характерний відносно 

високий рівень безробіття, притаманний перехідному періоду. 

Для всіх країн світу зайнятість населення в системі економічних та соціальних 

проблем посідає провідне місце разом з показниками рівня життя, виступає своєрідним 

індикатором соціальних процесів. 

За останніми (травень 2009 року) оцінками Міжнародної організації праці , до кінця 

2009 року у світі  налічуватиметься в кращому — і дуже малоймовірному — випадку на 

29-59 млн безробітних, більше, ніж у 2007 році — до настання економічної кризи. А отже, 

загальна кількість людей, які не мають роботи, досягне 239 млн осіб. При цьому прогнози, 

що продовжують переглядатися, є не найкращими. В Україні на початку 2009 року рівень 

безробіття складав понад 3 млн осіб, а на кінець 2009 року у зв’язку з поглибленням 

економічної кризи — понад 5,5 млн. 

Завдання 4 (1,5 бала). Проаналізуйте дані таблиці та поясніть, чому, незважаючи на 

світову економічну кризу, рівень безробіття в розвинених країнах набагато нижчий, ніж у 

постсоціалістичних країнах та країнах, що розвиваються. 

 

Країна рівень безробіття (%) 

2008 р.) Росія 10,2 

Польща 16,5 

Китай 17 

Індія 24 

Ніґерія 28 

 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання5 (3бали). Зробіть висновок, характеризуючи зв’язок між часткою 

працездатного населення, структурою зайнятості по галузях господарства, рівнем 

безробіття, соціально-професійною структурою та рівнем соціально-економічного 

розвитку країн. 

Підсумок заняття. 

• Характер і структура зайнятості населення пов’язані з рівнем соціально-

економічного розвитку країни. За динамікою галузевої структури зайнятості можна 

простежити зміни в галузевій структурі виробництва та перебіг у напрямі розвитку 

господарства окремої країни. 

• Чим вищий рівень соціально-економічного розвитку країни, тим менша частка 

населення, зайнятого у виробництві, тим більшими є темпи росту зайнятості в 

обслуговуючих галузях. 

• Дедалі більшого значення для розвитку країни набуває якість трудових ресурсів — 

рівень освіти й кваліфікації, здоров’я і т. ін. 

 Домашнє завдання. 

Підручник, опрацювати § 

Країна Рівень безробіття (%) 

2008 р.) США 6,2 

Японія 5,2 

ФРН 9,9 



ЛЕКЦІЯ 11 

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні 

ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне 

 

«Ми отримали у спадок надзвичайно прекрасний і різноманітний сад, але біда наша у 

тому, що ми погані садівники, які не засвоїли найпростіших правил садівництва. Недбало 

ставлячись до цього саду, ми робимо це із благодушним самозадоволенням непо-

внолітнього ідіота, який шматує ножицями картину Рембрандта». 

Як ви розумієте цей вислів відомого англійського зоолога і письменника Джеральда 

Даррелла? 

1. Взаємодія суспільства і природи. 

Географічне середовище — це сукупність предметів живої і неживої природи, що 

залучені на даному етапі розвитку суспільства у суспільне життя, а отже, є необхідними 

умовами існування й розвитку суспільства. До географічного середовища належать земна 

кора із корисними копалинами, ґрунти, луки, ліси, води, болота, рослинний і тваринний 

світи, нижня частина атмосфери, тобто та частина природи, яка є об’єктом діяльності 

людини і насамперед виробництва. Із розвитком суспільства географічне середовище 

розширюється, до його складу залучаються дно океанів, Північний і Південний полюси, 

різноманітні родовища, космічний простір тощо. 

Соціально-економічна географія розглядає географічне середовище, в якому 

проживає людина, як сферу взаємодії суспільства і природи. Вона називається 

антропосферою. 

Разом з поняттям «географічне середовище» широко використовується поняття 

«навколишнє середовище». У міжнародних угодах під терміном «навколишнє 

середовище» зазвичай розуміють лише навколишнє природне середовище. Але природне 

середовище значною мірою перетворене людиною, тож розглядати його окремо від 

техногенного недоцільно. Відтак, навколишнє середовище в широкому розумінні — це 

природний та матеріальний світ, що оточує людину, воно включає як природне 

середовище, так і штучне техногенне середовище. Пізнаючи закони природи і створюючи 

нові технології та техніку, людина справляє вирішальний вплив на процеси в земному та 

навколоземному середовищі проживання, змінюючи й перетворюючи його своєю 

діяльністю. 

Значний вплив людини на природу та масштабні наслідки її діяльності стали основою 

для створення вчення про ноосферу (сферу розуму). 

За В. Вернадським, ноосфера — це сфера свідомої діяльності людини в глобальному 

масштабі, взаємодії суспільства й природи, в межах якої розумна діяльність людини стає 

головним, вирішальним фактором розвитку. Ноосфера є новою, вищою стадією розвитку 

біосфери, пов’язаною з виникненням у ній людства. 

1. Природні ресурси. 

У природному середовищі людину приваблюють передусім природні ресурси — 

компоненти навколишнього середовища, які безпосередньо використовуються у 

виробництві, слугують його сировинною й енергетичною базою. 



 

2. Ресурсозабезпеченість. 

Розміщення природних ресурсів на нашій планеті є дуже нерівномірним і 

визначається низкою чинників. Так, географія корисних копалин залежить від геологічної 

історії територій, а лісові, агрокліматичні, природно-рекреаційні ресурси — від 

кліматичних умов. 

Для розвитку господарства країни визначальним є територіальне поєднання певних 

видів природних ресурсів. Наприклад, для виготовлення целюлози та паперу потрібні не 

лише деревина, а й велика кількість води. 

Тому важливою характеристикою території стає її природно- ресурсний потенціал 

(ПРП) — сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в господарстві з 

урахуванням тенденцій розвитку науки і техніки. Співвідношення між ПРП і розмірами 

його використання називається ресурсозабезпеченістю (Р). Ресурсозабезпеченість може 

виражатися двома способами: кількістю років, на які вистачить певного ресурсу при 

збереженні темпів його використання, або запасами цього ресурсу на душу населення 

даної території: 

Р = запаси / щорічний видобуток = число років або: 

Р = запаси/ кількість населення = запаси на душу населення. 

Ресурсозабезпеченість — величина відносна, по-перше, тому, що можуть бути 

розвідані нові запаси ресурсу або зросте його споживання, по-друге, тому, що 

недостатня, достатня або висока ресурсозабезпеченість визначається методом 

порівняння із середніми показниками — світовими, регіональними, державними тощо. 

3. Природокористування. 

Щороку людина вилучає з природи дедалі більшу кількість ресурсів. Оскільки значна 

частка потрібних людині ресурсів є вичерпною, або невідновлювальною, постала 

необхідність розробити наукові засади раціонального природокористування. 

Природокористування — система заходів, що здійснюються суспільством з метою 

вивчення, освоєння, перетворення й охорони навколишнього середовища. 

У процесі виробництва загалом або на окремих його етапах природокористування 

може бути раціональним і нераціональним. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Соціогеографічний практикум. 

Можна припустити, що велика територія країни обумовлює значну величину ПРП і, 

відповідно, високий економічний розвиток. Однак у світі існують багато маленьких, але 

розвинених країн і великих за площею, проте — бідних. Які переваги та недоліки має 

 



країна з маленькою або великою територіями? Проілюструйте свої міркування 

конкретними прикладами. 

Підсумок заняття. 

• Географічне середовище — частина земної природи, з якою суспільство взаємодіє в 

процесі свого життя і виробничої діяльності. З розширенням діяльності суспільства 

географічне середовище охоплює дедалі більшу частину географічної оболонки. 

• Природно-ресурсний потенціал планети Земля різноманітний і багатий, але 

розподіляється по ній нерівномірно. Країни і регіони світу різняться за різноманіттям, 

масштабами видобутку і переробки природних ресурсів. Ступінь залучення природних 

ресурсів до господарської діяльності характеризується показником ресурсозабезпеченості. 

• Природні ресурси мають за сучасних умов велике господарське значення, однак 

багато їх видів значною мірою вичерпані. На 

початку ХХІ ст. у більшості країн світу ще зберігається нераціональне 

природокористування. 

• З метою заощадження природних ресурсів й охорони навколишнього середовища 

необхідно здійснити перехід у глобальних масштабах до раціонального 

природокористування. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Проаналізувати аспекти природокористування в Україні. Скласти власний 

план заходів щодо переходу України до основ раціонального природокористування. 

3. Позначити на контурній карті території, де, на ваш погляд, природне 

середовище найбільше перетворено на техногенне; назвати головні причини 

перетворення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 12 

Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світу 

 

Бесіда 

• Які види природних ресурсів ви знаєте? Які з них є найбільш важливими для 

розвитку промисловості? 

• Що таке корисні копалини? На які групи поділяють їх за господарським 

призначенням? за походженням? 

Завдання 1. Складіть таблицю, яка відображає основні закономірності у розміщенні 

певних груп корисних копалин. Наприклад: 

Тектонічні 

структури 

Походженн

я корисних 

копалин 

Приклади 

Щити давніх 

платформ 

Переважно 

магматичне, 

метаморфічн

е 

Залізні руди, руди 

деяких кольорових 

металів, алмази, граніт 
Чохол давніх і 

молодих платформ 

Осадочне Нафта, природний газ, 

вугілля, кухонна та калійна 

солі 
Пояси складчастості Переважно 

магматичне 

Руди більшості 

кольорових металів, 

самородна сірка 
Передгірні прогини Осадочне Нафта, природний газ, 

солі 

 

Ще за давніх часів люди почали використовувати мінеральні ресурси. Нові етапи їх 

освоєння навіть відображені у назвах періодів історичного розвитку: кам’яний вік, 

бронзовий вік, залізний вік. У наш час у господарстві використовується понад 200 різних 

видів мінеральної сировини. За образним виразом академіка А. Є. Ферсмана, зараз до ніг 

людства покладена вся періодична таблиця Менделєєва. Однак земну кору не можна 

розглядати як чарівну скатертину-самобранку, яка за бажанням людей постачатиме їм 

скарби земних надр. По-перше, майже всі мінеральні ресурсі відносять до категорії 

невідновлювальних; по-друге, світові запаси їх окремих видів далеко неоднакові; по-

третє, «апетити» людства щороку зростають. Тому людство повинно використовувати їх 

раціонально. 

Мінеральні ресурси є основою для розвитку головної сфери матеріального 

виробництва — промисловості. Тектонічна і геологічна будова земної кори обумовлює 

нерівномірне розміщення корисних копалин. Росія, Китай, Австралія, Канада і США 

мають практично всі види мінерально-сировинних ресурсів і належать до категорії країн 

максимальної ресурсозабезпеченності. Інші країни забезпечені достатньою мірою лише 

декількома видами корисних копалин. 

1. Особливості розміщення паливних, рудних та нерудних ресурсів світу 

Завдання 2. Користуючись картами атласа та діаграмами, складіть таблицю: 

I            варіант — зосередження найбільших запасів паливних корисних копалин. 

II варіант — зосередження найбільших запасів рудних корисних копалин. 

III варіант — зосередження найважливіших родовищ нерудних корисних 

копалин. 

З паливних ресурсів (вугілля, нафта, газ, уран, горючі сланці, торф) головні — 

кам’яне і буре вугілля, нафта, природний газ. 



Вугільні басейни світу (їх близько 3600) охоплюють до 15 % площі суходолу. 

Загальні запаси — 15 трлн т, розвідані — 9 трлн т. Найбільші поклади вугілля знаходяться 

у КНР, США, Росії, Україні, Казахстані, Польщі, Австралії, ФРН, Канаді, ПА. Найбільші 

басейни: Ленський, Тунґуський, Кансько-Ачинський, Тімано- Печорський (Росія), 

Аппалацький, Пенсільванський, Центральний, Форт-Юніон (США), Тянсінський, Шансі 

(КНР), Рурський, Ахенський, Рейнський (ФРН), Караґандинський, Екібастузький 

(Казахстан), Донецький (Україна). 

Загальносвітові запаси нафти — 350-450 млрд т (достовірно відомі — 100 млрд т). 

Провідні країни за запасами: Саудівська Аравія (24 млрд т), Росія (20 млрд т), Кувейт, 

Іран (по 13 млрд т), Ірак, США. Основні райони залягання: Перська затока, Сибір, Урало- 

Поволжя, шельф Мексиканської затоки, Аляска, акваторія Північного моря; північ 

Південної Америки; Ґвінейська затока, Північна Африка, Великі Зондські острови. 

Природний газ утворюється із нафтою, тому їх родовища часто збігаються 

територіально. Запаси природного газу — 200-300 трлн м3 (достовірні — понад 100 трлн 

м3). Провідні країни за запасами: Росія (43 % світових запасів), Іран, США, Катар, 

Саудівська Аравія, Ірак, Алжир, Норвеґія. 

Рудні корисні копалини представлені рудами чорних і кольорових, рідкісних, 

розсіяних, благородних металів. Великі запаси залізної руди (у світі — 800 млрд т, 

розвідані 200-250 млрд т) є в Росії, Австралії, Бразілії, Україні, США, Канаді, Індії тощо. 

Світові запаси марганцевих руд становлять майже 17 млрд т. Більш ніж 90 % з них 

припадає на ПА та Україну. За запасами руд хрому (світові — близько 16 млрд т) 

виділяються ПА, Зімбабве, Казахстан. 

Із руд кольорових металів найбільш поширеними є руди алюмінію (боксити, 

нефеліни, алуніти). Світові запаси — понад 70 млрд т. 

Найбільші родовища алюмінієвої сировини розміщено у Ґвінеї, Бразілії, Австралії, 

Індії, Сурінамі, Росії, Ямайці. Мідні руди (до 

1,5 млрд т у світових) найбільше поширені в Чілі (90 % світових), Замбії, 

Демократичній Республіці Конґо, США, Канаді, Австралії. 

Поліметалеві руди є багатокомпонентними; окрім основних складових — свинцю 

(200 млн т) і цинку (350 млн т) — вони містять срібло, рідкісноземельні метали тощо. 

Значні запаси їх є у США, Канаді, Австралії, Росії, Казахстані, ПА. Понад 90 % олов’яних 

руд світу (всього — 10-20 млн т) знаходяться у «олов’яному поясі»: Росія — Монголія — 

КНР — В’єтнам — Таїланд — Малайзія — Індонезія — Австралія. На кіновар (ртутна 

сировина) багаті Росія, Україна, Словенія, Алжир, Італія, Киргизстан. Більшість світових 

запасів золота (50-60 тис. т) і платини знаходяться в ПА, США, Канаді, Росії, Австралії. 

Уранові руди є важливою стратегічною сировиною. Найбільші запаси їх мають 

Австралія, ПА, Канада, Ніґер, Бразілія, США. 

Нерудна гірнича-хімічна сировина — апатити, нефеліни, кам’яна і калійна солі, сірка, 

барій, фосфорити. Основою для виготовлення мінеральних добрив є калійні солі (сильвін і 

карналіт), фосфати (апатити, фосфорити) і азот, одержуваний з повітря. Значні родовища 

калійних солей є в США і Канаді, у Німеччині, Росії, Білорусі. Апатити є на півостровах 

Лабрадор (Канада) і Кольському (Росія). Величезні запаси фосфоритів осадочного 

походження сконцентровані у Західній Африці (Марокко), на Аравійському півострові, у 

США (Флоріда). 

Широко використовуються галіт (кухонна сіль) і сірка. Запаси солі практично 

невичерпні. Вона добувається більш ніж у ста країнах світу, але найбільше її 

використовують у розвинених країнах для виробництва соди і хлору. Розвідані родовища 

самородної сірки широко розробляються в США, Мексиці, Польщі, Україні й Іраку. 



Найбільші обсяги видобутку припадають на будівельні матеріали. Вони поширені 

всюди. Запаси коштовних і напівкоштовних каменів мають Індія, Росія, Шрі-Ланка, 

Канада та ін. 

Особливий інтерес серед технічних ресурсів (алмаз, азбест, тальк, каолін, графіт) 

викликають алмази. Значні алмазоносні провінції розташовані в Африці (Південна 

Африка, ДРК, Анґола, Ботсвана, Намібія), Якутії (Росія), Австралії. 

2. Проблеми використання мінеральних ресурсів. 

Завдання 3. Сформулюйте головні проблеми експлуатації родовищ мінеральних 

ресурсів. Запропонуйте шляхи їх розв’язання. 

Головною проблемою використання мінеральних ресурсів є виснаженість їх 

родовищ. Але розвиток технологій надає більші можливості для видобутку раніше 

недоступних запасів. Так, існують два шляхи освоєння нових запасів корисних копалин. 

Перший пов’язаний з переходом до видобутку більш глибоких та незручних для розробки 

шарів; другий передбачає пошук та освоєння нових басейнів. Оскільки такі можливості 

суходолу вже обмежені, пошуки мінеральної сировини перемістилися на дно Світового 

океану. Нині близько 50 % нафти видобувають з шельфових родовищ. Одночасно з 

розширенням обсягів пошуку нових родовищ впроваджуються ресурсозберігаючі 

технології, засновані на комплексній переробці сировини, заміні природних матеріалів 

синтетичними тощо. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання 4. Узагальнити результати роботи варіантів (завершення роботи над 

таблицею). 

Підсумок заняття. 

• Мінеральні ресурси поділяють на паливні, рудні і нерудні. Особливістю 

мінеральних ресурсів є те, що вони відносяться до категорії вичерпних невідновлюваних. 

• Родовища корисних копалин розміщені на Землі нерівномірно. Лише декілька 

крупних країн мають майже всі види мінерально-сировинних ресурсів. 

• Головною проблемою освоєння мінеральних ресурсів є виснаженість їх родовищ, 

тому людство має впроваджувати засоби раціонального використання корисних копалин. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Позначити на контурній карті країни з найбільшими запасами нафти, 

природного газу, вугілля, залізних руд, алюмінієвих руд, алмазів. 

3. Об’єднатися в групи по 3-4 учні та підготувати захист проектів за темами: 

«Земельні ресурси світу», «Кліматичні ресурси світу», «Водні ресурси світу», «Ресурси 

Світового океану», «Лісові ресурси світу», «Рекреаційні ресурси світу». Доповіді бажано 

супроводжувати наочними матеріалами — схемами, таблицями, діаграмами . Підготувати 

тестові завдання закритого типу. 
 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 13 

Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового 

океану 

 

Добре, коли країна забезпечена багатьма видами мінеральної сировини, а її технічних 

можливостей достатньо для того, щоби із максимальною прибутковістю цю сировину 

використовувати. Але, як ви знаєте, таких країн небагато. Що ж тоді? Чи означає це, що 

інші країни в умовах нерівних можливостей приречені на низький економічний розвиток? 

Зовсім ні. Для розвитку країни потрібні й інші види природних ресурсів, наявність 

яких може відігравати навіть більше значення для її економіки, ніж багатство 

мінеральною сировиною. Дізнаємося про земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні 

ресурси світу та ресурси Світового океану з доповідей груп. 

1. Земельні ресурси 

Землі, що використовуються в господарській діяльності людини, а також землі, які 

можуть використовуватися в різних галузях господарства, становлять земельні ресурси 

світу. Вони належать до відновлювальних природних ресурсів і характеризуються певною 

територією, якістю ґрунтів, кліматом, рельєфом, гідрологічним режимом, рослинністю . 

Земельні ресурси — основа розміщення господарських об’єктів, головний засіб 

виробництва у сільському, лісовому та інших господарствах, де використовується й 

відіграє роль родючість ґрунтів. 

Земельний фонд (без Антарктиди та Ґренландії) становить 133,9 млн км2 (13,4 млрд 

га), або 26,3 % загальної площі земної кулі, у тому числі: 

• орні землі (рілля, сади, плантації) — 1,45 млрд га (11 %); 

• луки й пасовища — 3,2 млрд га (24 %); 

• ліси й чагарники — 4,1 млрд га (31 %); 

• малопродуктивні землі (болота, пустелі, льодовики) — 4 млрд га (30 %); 

• антропогенні забудови (міста, заводи, транспорт) — 0,4 млрд га (3 %). 

Одним із найважливіших показників у земельному фонді території є частка орних 

земель. На Євразію припадає 59 % світової ріллі, на Північну та Центральну Америку — 

15 %, на Африку — 15 %, на Південну Америку — 8 %, на Австралію — 3 %. 80 % 

світової ріллі знаходиться у посушливій зоні. Найбільша частка пасовищ — у країнах 

Африки (24 %) та Азії (18 %). 

Структура земельного фонду планети не залишається незмінною. Постійний вплив на 

неї мають два процеси протилежного характеру. З одного боку, протягом тисячоліть 

людство веде боротьбу за розширення земель, придатних для сільськогосподарського ви-

користання. Тільки протягом ХХ ст. розораність земного суходолу збільшилася у двічі. А 

з іншого боку - постійно відбувається погіршення, виснаження земель. Ґрунти втрачають 

свою родючість, еродують. Внаслідок ерозії з сільськогосподарського обігу щорічно 

випадає 6-7 млн га. Заболочування, засолення й опустелювання виводять з обігу ще 2-3 

млн га щорічно. 



 

2. Водні ресурси. 

До водних ресурсів відносять поверхневі та підземні води, які використовуються або 

можуть бути використані у господарстві. Водні ресурси є відносно невичерпним, оскільки 

їх загальна кількість на планеті залишається незмінною, однак їхня якість стрімко 

погіршується. 

Загальний об’єм гідросфери Землі — 1,4 млрд км3, причому 96 % припадає на води 

Світового океану. Об’єм підземних вод становить понад 23 млн км3, у льодовиках 

міститься 24 млн, в озерах — 176 тис., у болотах — 12 тис., у річках — більш ніж 2 тис. 

км3. Але прісної води є тільки 2,5 % від усієї маси води. Реально придатними для освоєння 

є насамперед води річок, прісних озер та підземних вод неглибокого залягання — це лише 

0,03 % усіх водних запасів Землі. Проблема дефіциту прісної води обумовлена на-

самперед бурхливим розвитком господарства. Основними споживачами прісної води є 

сільське господарство (63 %), промисловість (27 %), комунальне господарство (7 %) і 

транспорт. Світове споживання прісної води перевищує 3 800 млрд м3 на рік. 

Запаси доступної прісної води розміщені дуже нерівномірно, що пояснюється 

кліматичними та рельєфними особливостями територій. У Латинській Америці 

зосереджено 31 % від усього обсягу ресурсів прісної води Землі, у Східній Азії — 22 %. 

Водночас третина суходолу вже зараз відчуває нестачу води. 700 млн людей, які живуть у 

43 країнах світу, потерпають від постійного дефіциту води, а понад 900 млн осіб не мають 

доступу до джерел чистої питної води. 

Якщо прогнози щодо збільшення чисельності населення і розширення економічної 

діяльності справдяться, то до 2050 р. частка населення планети, що відчуватиме нестачу 

води, зросте більш ніж у п’ять разів. 

Проблема нестачі води в густозаселених регіонах земної кулі пов’язана також із 

значним забрудненням вод річок і озер унаслідок господарської діяльності. Нині 

проблема водозабезпечення стала однією з найбільших проблем людства. 

Для раціонального використання водних ресурсів у світі збудовані понад 16000 

водосховищ, потужні іригаційні системи. Однак головним шляхом подолання цієї 

проблеми є зменшення витрат води, особливо у сільському господарстві. Також слід 

зменшувати водомісткість виробництва: запроваджувати маловодні та безводні 

технології. Одним із способів одержання прісної води є опріснення морської. 

Перспективним шляхом подолання водного дефіциту є транспортування айсбергів. 

Існують проекти територіального перерозподілу річкового стоку. 

Земельні ресурси найбільших землеробських 

країн світу 

Країна Бсі землі, 

тис. га 

Орні землі 

(%) 

США 980,9 19,8 
Індія 306,5 50,6 
Росія 1707,5 7,6 
Китай 958,5 9,7 
Бразілія 851,2 6,1 
Австралія 768,2 6,1 
Канада 997,1 4,6 
Казахстан 271,7 13,1 
Україна 60,3 54,6 
Ніґерія 92,4 9,0 



3. Лісові ресурси. 

Лісові ресурси — це ліси певної території, які використовуються або можуть 

використовуватися для задоволення будь-яких потреб суспільства. Вони складаються з 

деревних, технічних, харчових, кормових, лікарських ресурсів. Ліси виконують також 

захисні, водоохоронні, оздоровчі, заповідні функції. Лісові ресурси належать до групи 

біологічних, тому вони є вичерпними, але відновлювальними. 

Лісовий фонд світу складає приблизно 28 % суходолу. Більша частина лісів 

сконцентрована у двох лісових поясах — північному, 

з переважанням хвойних пород (пролягає через Канаду, США, Скандинавію, Росію) 

та південному, з листяними породами дерев (території Центральної та Південної 

Америки, Екваторіальної Африки, Південної та Південно-Східної Азії). 

Найбільші площі лісів збереглися в Азії та Південній Америці, найменші — в 

Австралії та Європі. За запасами деревини провідні місця у світі належать Росії, Канаді, 

Бразілії, США, Індонезії; з-поміж африканських країн — Демократичній Республіці Конґо 

(ДРК). 

Щороку площі лісів скорочуються на 125 тис. км2, що дорівнює площі Австрії і 

Швейцарії разом узятих. Тільки за останні двісті років лісистість земного суходолу 

зменшилась удвічі. Особливо страждають вологі екваторіальні ліси. Їх знищують під ріл-

лю в країнах, що розвиваються. Багато деревини йде на потреби целюлозно-паперової та 

меблевої промисловості. У найбідніших країнах й досі використовують деревину як 

паливо. Із знелісненням пов’язані ерозія ґрунтів і зменшення запасів кисню в атмосфері. 

Головним шляхом подолання проблеми скорочення лісових ресурсів є 

лісовідновлення, комплексне використання деревини, заміна деревини на синтетичні 

матеріали. 

4. Ресурси Світового океану. 

Ресурси Світового океану представлені мінеральними, енергетичними та 

біологічними запасами. Величезним є значення Світового океану для транспорту й 

рекреації. 

Мінеральні ресурси представлені нафтою, природним газом, групою твердих 

корисних копалин. Геологічні запаси нафти на шельфі оцінюються в 0,3 трлн т, 

природного газу — в 140 трлн м3. Видобуток нафти та газу ведеться в Перській, 

Мексиканській затоках, Північному і Каспійському морях. Кам’яне вугілля на шельфі 

видобувають Великобританія, Японія, Нова Зеландія, Канада,Австралія. Глибоководні 

частини океану вкриті залізомарганцевими конкреціями. Їх загальні запаси оцінюються в 

2-3 трлн т, а поки доступні 250-300 млрд т. 

Енергетичні ресурси — це механічна і теплова енергія вод Світового океану. З 

енергетичних ресурсів найбільше використовується енергія припливів та відпливів. 

Сумарна потужність припливів на нашій планеті оцінюється вченими від 1 до 6 млрд 

кВт/год. Електростанції, які працюєть на енергії припливів та відпливів, є у Франції, Росії, 

КНР. У деяких країнах світу розробляються і вже частково реалізуються проекти з 

використання енергії течій і хвиль. Використання термальної енергії океанських вод є 

перспективним завданням людства. 

Біологічні ресурси Світового океану охоплюють різноманітних представників 

рослинного і тваринного світу, які мешкають у його водах. Біомаса океану налічує 140 

тис. видів, а її загальний обсяг оцінюється в 35 млрд т. Вчені вважають, що цих ресурсів 

вистачить, щоби прогодувати 30 млрд осіб. Частка риби становить 80 % усієї морської 

біомаси. Решта останньої припадає на молюсків (кальмарів, мідій, устриць), ракоподібних 

(крабів, омарів, креветок), мізерна частка — на водорості. Щорічно виловлюється 85-90 



млн т риби, молюсків та інших морепродуктів; цим людство забезпечує до 20 % своїх 

потреб у білках тваринного походження. Останніми роками поширилося розведення 

деяких видів організмів на морських плантаціях і фермах (аква- та марикультури). 

Людство, експлуатуючи природні ресурси Світового океану, водночас широко 

використовує його як смітник, скидаючи в океанічні води виробничі та радіаційні відходи. 

Океан і суходіл — це єдина екологічна система, тож екологічна криза в океані загрожує 

знищенням усієї біосфери. 

5. Кліматичні ресурси. 

Кліматичні ресурси — невичерпні природні ресурси, що містять сонячну енергію, 

вологу та енергію вітру. Кліматичні ресурси не споживаються безпосередньо в 

матеріальній та нематеріальній діяльності людей, не знищуються у процесі використання, 

але можуть погіршуватись або покращуватись (за умови цілеспрямованої діяльності). 

Кліматичні ресурси з огляду на їх значення для діяльності людини можна поділити 

на: 

• енергетичні — дають можливість одержувати дешеву екологічно чисту 

електроенергію; 

• сільськогосподарські — певна кількість тепла і світла забезпечує необхідні умови 

для розвитку с/х культур; 

• рекреаційні — відображають зв’язок метеорологічних умов і самопочуття людини. 

Поєднання тепла, вологи, водного режиму, ґрунтів певної території, що 

використовуються в сільському господарстві, називають агрокліматичними ресурсами. 

6. Рекреаційні ресурси. 

Рекреаційні ресурси — сукупність природних та антропогенних об’єктів і явищ, які 

можна використовувати для відпочинку, лікування й туризму. В їх структурі виділяють 

два напрями — природний і соціально-економічний. Основу рекреаційних ресурсів стано-

вить природний напрям, який охоплює морські узбережжя, береги річок, озер, ліси, парки, 

гірські райони тощо. До соціально- економічних рекреаційних ресурсів належать пам’ятки 

історії, архітектури, етнографічні елементи. 

Загальний обсяг світових рекреаційних ресурсів не може бути визначений повністю 

якісно або кількісно. До основних видів рекреаційних ресурсів належать: узбережжя 

теплих морів; береги річок, озер і водосховищ; лісові та лучні масиви; передгір’я та гір-

ські країни, окремі природні об’єкти; міста — столичні та історичні центри; міста-курорти 

або курортні місцевості; релігійно- культові комплекси та окремі споруди, розташовані 

поза межами населених пунктів; давні міста, фортифікаційні споруди тощо. 

Величезні можливості для розвитку туризму мають рекреаційні ресурси океанів і 

морів. До основних рекреаційно-туристських берегових районів належать: в 

Атлантичному океані — Середземноморське узбережжя Південної Європи та Північної 

Африки, узбережжя Біскайської затоки, Північного, Балтійського та Чорного морів, 

півострова Флоріда, островів Куба, Гаїті, Багамських, райони міст міських аґломерацій 

Атлантичного узбережжя Північної та Південної Америки; у Тихому океані — Гавайські 

острови і східне узбережжя Австралії, острів Хайнань (Китай), узбережжя Японського 

моря, райони міст і міських аґломерацій Тихоокеанського узбережжя Північної та 

Південної Америки; в Індійському океані — острів Шрі-Ланка, райони прибережних 

міських аґломерацій Індії, східне узбережжя острова Мадаґаскар. 

Використання рекреаційних ресурсів є дуже вигідним бізнесом, бо, не потребуючи 

значних капіталовкладень, приносить швидкий і значний прибуток. Тому в багатьох 

країнах до рекреації залучають як приватний, так і державний капітал. Особливого зна-

чення для залучення туристів набуває рівень розвитку сфери обслуговування, тому 



провідні місця у світовому туризмі здебільшого належать розвиненим країнам. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

1. Обмін тестовими завданнями між групами, вирішення, перевірка. 

2. Обговорення результатів роботи груп. Прийом «Мікрофон». 

Підсумок заняття. 

• Земля має величезні природні ресурси, використання яких для потреб світової 

економіки постійно зростає. 

• Наслідком господарського використання всіх видів природних ресурсів є 

виникнення та подальше загострення регіональних і глобальних проблем, від подолання 

яких залежить добробут і існування людей у майбутньому. 

• У зв’язку з поширенням негативних наслідків екологічних проблем постає 

необхідність раціонального використання природних ресурсів. 

Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Позначити на контурній карті країни, які найкраще забезпечені 

сільськогосподарськими та лісовими ресурсами. 

3. Підготувати повідомлення (за бажанням) на тему «Як Україна використовує 

ресурси морів». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 14 

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи 

формування світового господарства 

 

Вивчаючи світові природні ресурси, ви мали змогу переконатися: природа 

неоднаково наділила країни світу своїми багатствами. Крім природних ресурсів кожна 

країна має певні соціальні та культурні особливості, своєрідне географічне положення, 

природні умови. Всі ці чинники ведуть до розвитку тих галузей господарства, що є 

найбільш вигідними та прибутковими. З давніх часів навіть величезні імперії не могли 

повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами (пригадайте 

мандрівки європейців за спеціями в Індію). Унаслідок цього виникала потреба завозити з 

інших країн товари, яких бракувало, та з’явилася можливість продавати в інші країни 

надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких 

різнобічних взаємозв’язків між ними та утворення світового господарства. 

Світове господарство стосується кожного з нас безпосередньо. Ми користуємося 

речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи, п’ємо каву з Бразілії, 

чай з Індії. В Україні чимало вітчизняних товарів містять складові, вироблені за її межами. 

Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розвитку й у наш час ще продовжує 

змінюватися. 

Які особливості має сучасне світове господарство та які чинники на нього впливають, 

ви дізнаєтеся сьогодні . 

1. Світове господарство. 

Світове господарство — історично складена сукупність національних господарств 

усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких 

лежить міжнародний поділ праці. 

Основними умовами формування світового господарства є: 

• утворення світового ринку — системи обміну товарами та послугами між 

національними господарствами; 

• розвиток великої індустрії (заміна ручної праці на машинну призвела до підвищення 

продуктивності праці і збільшення обсягів виготовленої продукції); 

• розвиток транспорту та сучасних засобів комунікації. Вважають, що світове 

господарство остаточно склалося в кінці 

ХІХ - початку ХХ ст., пройшовши у своєму розвитку три етапи. 

 

Етапи розвитку світового господарства 

Час 
Етап 

формування 

Стадія 

розвитк

у 

Переважна сфера 

розвитку 

До сер. ХІХ ст. Зародження Аграрна Сільське 

господарство 

Друга половина 

ХІХ ст.- середина ХХ 

ст. 

Становлення Індустрі

альна 

Обробна 

промисловість та 

будівництво 

З кінця ХХ ст. Розквіт Постінд

устріальна 

Нематеріальна 

сфера 

 



Світове господарство — складна система, в якій розрізняють галузеву й 

територіальну структури. 

Галузева структура — це сукупність споріднених груп галузей, які виробляють 

однорідну продукцію, надають різноманітні послуги і здійснюють суспільно корисну 

діяльність різних видів. 

Територіальна структура — це розміщення і розподіл галузей господарства по 

країнах, регіонах, континентах. У сучасному світовому господарстві виділяють три 

головних економічних ядра: Європейське (на чолі з Німеччиною), Американське (провідна 

роль США), Азіатсько-Тихоокеанське(керівна роль Японії). 

2. Міжнародний географічний поділ праці. 

Організуючою основою світового господарства є міжнародний географічний поділ 

праці (МГПП) — вища форма суспільного поділу праці. МГПП виражається в 

спеціалізації окремих країн у виробництві певних видів продукції, послуг і подальшому 

обміні ними. 

Головними чинниками МГПП є: 

      - географічне положення країн (наприклад, спеціалізація на морському рибальстві 

приморських країн); 

      - природно-ресурсна база (визначає спеціалізацію країн на галузях добувної 

промисловості, сільського та лісового господарства, відпочинку, туризму); 

       - соціально-економічні умови (розвиток окремих галузей під впливам історичних, 

національних, релігійних особливостей, рівень розвитку продуктивних сил, 

нагромадження капіталів, НТП тощо). 

Спеціалізація окремих країн у виробництві певних видів продукції і наданні послуг 

передбачається у розмірах, які набагато перевищують потреби країни-виробника. Так 

формуються галузі міжнародної спеціалізації, тобто такі, які орієнтовані на експорт 

продукції і в першу чергу визначають «обличчя» країни у міжнародному розподілі праці. 

Наприклад, Саудівська Аравія є постачальником на світовий ринок нафти, Канада — 

зернових, Замбія — міді, Японія — робототехніки, радіоелектроніки, автомобілів, 

капіталу. 

Проблемне питання. Які країни менше залежать від коливань цін на світовому ринку: 

ті, які постачають 1-2 види продукції, або ті, які постачають більше видів продукції? 

Відповідь обґрунтуйте. Наведіть приклади. 

Міжнародна спеціалізація зумовлює необхідність міжнародного обміну товарами і 

послугами. Цей обмін посилює міжнародні економічні зв’язки, призводить до зростання 

кількості і збільшення потужності вантажопотоків. Охоплюючи всі країни світу, світове 

господарство і міжнародний географічний поділ праці видозмінюються та 

ускладнюються, набуваючи нових форм. 

Головною рушійною силою розвитку світового господарства на рубежі ХХ-ХХІ ст. 

стала глобалізація — об’єктивний процес формування єдиних принципів світового 

устрою. 

Важливими ознаками глобалізації є транснаціоналізація й інтеграція. 

Транснаціоналізація — це виведення господарської діяльності поза межі країни. 

Прикладом транснаціоналізації є утворення транснаціональних корпорацій (ТНК). 

Компанія вважається транснаціональною, якщо її діяльність є крупномасштабною (обіг 

сягає мільярди доларів на рік), а сама вона має свої філіали за кордоном. 

За даними ООН, зараз у світі існує більше  65 тис. ТНК, що контролюють понад 850 

тис. філій у  всьому світі, в яких задіяно більше  74 млн чоловік. При цьому на території 

промислово розвинених держав розміщується понад 80 % материнських компаній і 



близько 33 % філій, у країнах, що розвиваються, — відповідно 19,5 і майже 50, у 

колишніх соціалістичних державах — приблизно 0,5 і 17 %. 

За характером і масштабами торгово-інвестиційної експансії провідну роль 

відіграють ТНК США. Але цей розрив поступово скорочується за рахунок посилення 

позицій ТНК держав Західної Європи та Японії, а також появи транснаціональних 

корпорацій країн, що розвиваються. 

Ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд дол., а щорічні обсяги 

продажів складають 150-200 млрд дол. Щорічний чистий прибуток кожної з найбільших 

корпорацій практично дорівнює річному бюджетові України. Економічна потужність 

великих ТНК порівняна з ВВП середніх держав, і вони диктують свою волю багатьом 

країнам. 

Завдання. Ознайомтеся з матеріалами атласа і таблиці про найбільші ТНК світу. 

Поясніть, чому країнами базування ТНК є економічно розвинені держави. 

Міжнародна економічна інтеграція — процес встановлення глибоких та стійких 

взаємозв’язків між групами країн та проведення ними злагодженої міждержавної 

економічної політики. 

Найбільші ТНК світу 

Компанія Країна 

базування 

Галузь 

діяльності Роял-

Датч/Шелл 

Велика 

Британія/ 

Нідерланди 

Енергетика 

Форд США Автомобілебуд

ування Дженерал 

Електрік 

США Енергетика 

Екссон США Енергетика 

Дженерал 

Моторз 

США Автомобілебуд

ування Фолксваген Німеччина Автомобілебуд

ування ІВМ США Виробництво 

ЕОМ Тойота Японія Автомобілебуд

ування Нестле Швейцарія Харчова 

промисловість Байєр Німеччина Хімічна 

промисловість АТТ США Електротехнічн

е 

виробництво Нісан Японія Автомобілебуд

ування Майкрософт США Програмне 

забезпечення 
Мобіл США Енергетика 

Даймлер-

Бенц 

Німеччина Автомобілебуд

ування  

Виділяють такі основні форми міжнародної економічної інтеграції: 

• зона преференційної торгівлі — являє собою зону з пільговим торговельним 

режимом, коли дві або кілька країн зменшують взаємні тарифи на імпорт товарів, 

зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з іншими країнами. Найбільш показовим історичним 

прикладом такої форми інтеграції є преференційна система Британського співтовариства, 

що об’єднує понад 50 держав; 

• зона вільної торгівлі — у її межах діє особливий пільговий торговельний режим для 

країн-учасниць за рахунок усунення мит, податків та зборів при їх збереженні в торгівлі з 

іншими країнами. Типовими прикладами є Європейська асоціація вільної торгівлі (1960 

р.), зона вільної торгівлі США — Канада (1988 р.); 



• митний союз — це угода двох або кількох держав, що передбачає усунення 

внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Такі угоди діяли у 

Бенілюксі (з 1948 р.) та Європейському Союзі (з 1968 р.); 

• спільний ринок — у його межах забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й 

послуг, капіталів і громадян (робочої сили). Такі умови економічних взаємовідносин у 

цілому характерні для Європейського Союзу в 90-х рр. XX ст. Формується Північ-

ноамериканський спільний ринок (США, Канада, Мексика); 

• економічний союз — вільний рух факторів у результаті виробництва доповнюється 

гармонізацією внутрішньої та зовнішньої економічної політики. У країнах-учасницях 

функціонує, як правило, єдина грошова одиниця. Прикладом таких союзів є Бенілюкс (з 

1960 р.), Європейський Союз, до 1991 р. — колишній СРСР. 

Результатом міжнародної економічної інтеграції є формування міжнародних 

економічних угруповань, таких як, наприклад, Європейський Союз, Північноамериканська 

зона вільної торгівлі (НАФТА), Ліга арабських держав (ЛАГ), Африканський Союз, 

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та ін. 

На основі економічних створюються політичні союзи, в яких поряд з економічною 

забезпечується і політична інтеграція. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Соціогеографічний практикум (робота в парах) 

Незважаючи на об’єктивність глобалізації, у світі існує багато тих, хто негативно 

ставиться до цього процесу. Спробуйте подивитися на глобалізацію сучасного світу очима 

прихильників та противників. Визначте позитивні та негативні наслідки глобалізації для 

країн світу. 

Підсумок заняття. 

• Світове господарство — це сукупність національних господарств та їх економічних 

взаємовідносин. Воно остаточно сформувалося у кінці ХІХ ст. і пройшло певні етапи 

розвитку. Зараз продовжує розвиватися та набувати нових форм. 

• На світовому ринку країни відомі галузями спеціалізації, які склалися в результаті 

міжнародного географічного поділу праці. 

• ТНК є основним структурним елементом економіки більшості країн, провідною 

силою їх розвитку та підвищення ефективності. Глобальні тенденції інтернаціоналізації 

виробництва й капіталу, приватизації, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої 

торгівлі поставили ТНК у центр світового економічного розвитку. 

• Послідовний розвиток форм міжнародної економічної інтеграції забезпечує більш 

повне й раціональне використання економічного потенціалу країн та підвищення темпів їх 

розвитку. 

Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Підготувати повідомлення на основі даних преси, телебачення та Інтернету за 

темами: 

• «Інтеграція України у світову економіку»; 

• «ТНК і Україна» 

• «Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі». 
 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 15 

Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на 

галузеву структуру та територіальну організацію виробництва 

 

1. НТР та її основні ознаки. 

Поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки називають 

науково-технічним прогресом (НТП). 

На відміну від НТП, що споконвіку супроводжує розвиток цивілізації, науково-

технічна революція (НТР) — це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що призвів 

до докорінних змін виробництва на основі впроваджень новітніх науково-технічних до-

сягнень і перетворення науки на виробничу силу. 

Запитання. Коли, на вашу думку, почалася НТР? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Початок НТР пов’язують з серединою 40-х рр. XX ст. Її ототожнюють з першою 

вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створенням перших ЕОМ. 

Основні ознаки сучасної НТР: 

• універсальність та всеосяжність — перетворює всі галузі і сфери, характер праці, 

побут, культуру, психологію людей; 

• прискорення науково-технічних перетворень — різке скорочення часу між науковим 

відкриттям та його впровадженням у виробництво, що призводить до швидкого 

морального зношення продукції і необхідності її постійного оновлення; 

• зміна ролі людини у виробництві — у всіх галузях діяльності відбувається зміна 

характеру та змісту праці, збільшення частки розумової праці, тобто її інтелектуалізація; 

• військово-технічна революція — значна частка новітніх досягнень спершу 

запроваджується у військових цілях, які згодом переносяться й у цивільне життя 

(наприклад, мережа Інтернету). Під впливом бурхливого розвитку науки і техніки сучасне 

світове господарство суттєво змінюється (прискорення темпів виробництва, зміни у 

галузевій структурі економіки та у територіальній організації господарства тощо). 

2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР.Завдання 1. (Робота з 

підручником) Прочитайте текст підручника та визначте, які зрушення відбулися в 

галузевій структурі світового господарства під впливом НТР. 

Зміни в галузевій структурі світового господарства: 

• змінюється співвідношення між виробничою та невиробничою сферами — кількість 

працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій скорочується; 

• у галузевій структурі промисловості зростає частка обробних галузей та 

скорочується частка видобувної промисловості. Випереджальними темпами відбувається 

розвиток електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі «аван-

гардної трійки»). Провідного значення набувають новітні галузі: мікроелектроніка, 

робототехніка, створення гнучких виробничих систем (ГВС), біотехнології, виробництво 

нових конструкційних матеріалів; 

• у галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва 

зростає частка тваринництва, яке в розвинених країнах дає 3/4 валової продукції галузі. У 

рослинництві відбулася «зелена революція», яка полягала у запровадженні 

високопродуктивних сортів рослин, механізації господарства та меліорації земель; 

• змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зменшується частка 

залізничних перевезень, зростає значення автомобільного транспорту. Морський 

транспорт забезпечує міжнародні перевезення вантажів, але перевезенням пасажирів, за 

винятком туристів, практично не займається. Зростає значення авіаційного, 

трубопровідного, електронного видів транспорту. Види транспорту вдосконалюються; 



• змінюється товарна структура торгівлі. Зростають обсяги купівлі та продажу 

готових товарів, скорочується — сировини. Набула розвитку торгівля технологіями: 

ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами. 

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР. 

Так, географія промисловості, що склалася під впливом чинників, які діяли 

наприкінці XIX - у першій половині XX ст., доповнюється такими новими ознаками: 

• Відбулася переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості з 

місцевої сировини на ринки збуту кінцевого продукту. Більшість промислових районів, 

що нині найбільш динамічно розвиваються, не мають сировинних баз. Так, Японія, 

Франція, Італія, Республіка Корея на 9/10 залежать від довозу енергоносіїв, мінеральної 

сировини, але мають потужну енергетику і важку промисловість. Добувна промисловість 

зберігає провідне значення тільки в нових ресурсних районах окремих розвинених країн 

(Канада, Австралія, ПА тощо), в країнах, що розвиваються, та деяких постсоціалістичних 

країнах (Росія, Казахстан тощо). 

• Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших 

видів економічної активності, стали передові наукові та освітні осередки. Територіальне 

поєднання освіти, науки, наукомістких виробництв стало типовим для великих 

аґломерацій і провідних промислових районів економічно розвинених країн. У США — 

це райони Промислового поясу та Тихоокеанського узбережжя; в Європі — так зване 

індустріальне ядро Європи (від півдня Великобританії до Північної Італії); в Японії — 

зона мегалополісу Токайдо; в Росії — регіони Москви, Санкт-Петербурґа, в Україні — 

Придніпров’я, Донбас. Новою формою територіальної організації науково-виробничих 

комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-

інкубаторів), в яких поєднуються взаємодіючі науково-дослідні інститути, вузи та 

наукомісткі промислові підприємства. Так, ще у 1973 р. в США існувало 84 науково-

технічні зони; тут було зайнято 142 тис. робітників і 45 тис. вчених. Зараз найбільш 

велика з них «Силіконова долина» виробляє 20 % загальних світових обсягів виробництва 

засобів обчислювальної техніки та комп’ютерів. Найближчим часом у США планується 

створити до 1000 спеціальних зон, а обсяг інвестицій має сягнути 3 млрд дол., кількість 

додаткових робочих місць — 100 тисяч. З 1995 р. У Нідерландах та ФРН працюють 

відповідно 45 та 50 технопарків. В Англії існує більш ніж 25 зон і технопарків, за рахунок 

чого створено 18,4 тис. робочих місць. В Японії на базі провідних наукових закладів було 

створено 18 технополісів у 14 районах. Найбільший технополіс «Цукуба» забезпечує 

роботою 145 тис. людей. Японці вважають, що саме технополіси є втіленням технологій 

ХХІ століття. 

Діяльність технополісів координує Всесвітня Асоціація Технополісів (WTA). Вона 

створена 4 червня 1997 р. Місце розташування штаб-квартири — Сеул, входить до складу 

ЮНЕСКО. 

• Спостерігається висока територіальна концентрація виробничої діяльності і 

населення. Посилилися процеси урбанізації, що, з одного боку, сприяє консолідації ринків 

збуту, створенню перспективних маркетингових систем, використанню спільної інфра-

структури, з другого — загострює екологічні і соціальні проблеми. 

4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу. 

Розбіжності в глибині, масштабах поширення і реалізації наукових ідей поглиблюють 

розрив між науково-технічним рівнем окремих країн і територій. 

На світовому ринку високих технологій за сумарним показником лідером є США. 

Особливо великих успіхів ця країна досягла в інформаційних технологіях та біоіндустрії. 

Японія посідає друге місце, приділяючи увагу розвитку електронної промисловості. За-



хідна Європа відстає в розвитку високих технологій, хоча в деяких галузях, таких як 

енергозберігаючі технології і телекомунікації, її позиції дуже сильні. Нині швидкими 

темпами в цьому напрямі рухається Китай, дещо меншими — Індія. 

Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл: США — 35 %; 

на частку Японії припадає до 25-30 %; ФРН — до 8 %; Великобританії — 7 %; Франції — 

до 4 %, інших країн — 20 %. 

Якщо порівняти розвиток інноваційних галузей промисловості, то можна приблизно 

оцінити внесок окремих країн: 

• у телекомунікаційному і навігаційному обладнанні лідерами є Японія, США, ФРН і 

Велика Британія (50 % світового виробництва); 

• у мікроелектроніці — Японія, США, Малайзія, Південна Корея (55 %); 

• у засобах інформатики — США, Японія, Сінґапур, Тайвань (50 %); 

• в апаратно-програмному комплексі провідну роль відіграють США, Франція, 

Велика Британія та ФРН; 

• у медичному обладнанні — США, ФРН, Японія, Нідерланди; 

• у галузі промислових і наукових приладів — США, Японія, ФРН, Велика Британія. 

В Україні існує багато елементів інноваційної інфраструктури, а саме: значний 

науково-технічний, виробничий і кадровий потенціал, визнаний в усьому світі пріоритет в 

ряді технологічних напрямів. Але природний ланцюг «фундаментальна наука — при-

кладна наука — промисловість» виявився розірваним. Створювані інновації майже не 

застосовуються у виробництві. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання 2. Користуючись підручником, складіть систематизуючу схему  

«Головні напрями розвитку виробництва в епоху НТР» 

Запитання для обговорення 

• Поясніть, чому в епоху НТР галузями авангардної трійки стали саме 

електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість. 

• Чому в епоху НТР відбувається зміна співвідношення між виробничою і 

невиробничою сферами? 

• Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні? 

Підсумок заняття. 

• НТР являє собою якісний стрибок у розвитку науки, техніки і продуктивних сил 

суспільства. Під її впливом перебувають сучасний стан та структура господарства, 

відбуваються якісні і територіальні зрушення в географії світового господарства. 

• У процесі розгортання НТР відбувається зміна процесів виробництва, виробничих 

відносин, взаємовідносин людини із засобами праці, з іншими людьми та її ставлення до 

навколишнього природного середовища. 

• Про сучасний стан технічної і технологічної оснащеності тієї чи іншої країни можна 

зробити висновок, зважаючи на обсяги виробництва та застосування ЕОМ і наукомісткої 

продукції в цілому. На сьогодні близько 50 % обсягу виробництва цих галузей припадає 

на США та Японію. 

• Україна не зможе увійти в родину високорозвинених європейських держав без 

технологічного оновлення виробництва і без опанування інноваційних важелів 

забезпечення конкурентоспроможності своєї економіки. 

Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § 2.Скласти розгорнутий план 

параграфа 

3.Позначити на контурній карті країни, що є лідерами у розвитку високих технологій. 



4.Соціогеографічний практикум. Проведіть соціологічне опитування серед своїх 

родичів, знайомих, дізнайтеся їх відповідь на питання: «Чи згодні ви з тим, що 

впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише 

позитивні наслідки?». 

5.Випереджальне завдання (групам): самостійно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 16 

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу 

 

Одним з об’єктів дослідження соціально-економічної географії світу є світове 

господарство, розміщення його галузей, серед яких провідне місце, як і раніше, посідає 

промисловість — провідна та найбільш технічно досконала галузь світового 

матеріального виробництва. У промисловості створюються знаряддя праці, предмети 

споживання, вона тісно пов’язана з НТП і справляє вирішальний вплив на рівень 

економічного розвитку країни. Промисловість поділяють на добувну (розробка корисних 

копалин) та обробну (переробка сировини в готову продукцію). Провідними галузями 

світової промисловості є енергетика, металургія, машинобудування, хімічна, лісова, легка, 

харчова. Якими особливостями відрізняється розміщення галузей промисловості в 

сучасному світі? На це питання ми дамо відповідь сьогодні на уроці. 

1. Енергетика 

Енергетика — сукупність галузей паливної промисловості, електроенергетики, 

засобів доставки палива та енергії. 

У сучасному світовому господарстві склалася ситуація, за якої країни, що 

розвиваються, виступають як постачальники енергоносіїв, а розвинені держави — як 

основні споживачі енергії. 

Нафтова промисловість — провідна галузь енергетики. Нафту видобувають у 75 

країнах світу, але географію цієї галузі визначають країни, для яких вона є галуззю 

міжнародної спеціалізації. Головними експортерами сирої нафти є країни, що 

розвиваються, насамперед країни ОПЕК (80 % світового експорту). Найбільше нафти 

експортують країни Перської затоки, Росія, країни Північної та Західної Африки, 

Латинської Америки, Індонезія, Бруней. Великими імпортерами нафти є Японія, країни 

Європи, США. 

Країни, що мають найбільші запаси нафти 

Країна Доведені 

запаси, млрд т 

% від 

світових запасів 

Саудівська Аравія 35 25 

Ірак 16 11 

Іран 12,9 9,2 

Об’єднані Арабські 

Емірати 

10,9 7,8 

Венесуела 8,7 6,2 

Росія 8 5,5 

Ліберія 4,1 2,9 

Ніґерія 3,6 2,6 

Китай 3,6 2,6 

США 4 2,5 

 

Нафта залишається вантажем номер один світового морського транспорту. 

Нафтопроводи прокладені не тільки суходолом, а й по дну морів, наприклад, 

Середземного і Північного. 

Газова промисловість. Розвідані запаси природного газу становлять 142 трлн м3. 



Найбільші поклади природного газу зосереджені в Росії (39,2 %), на Близькому і 

Середньому Сході (30 %), в Північній Америці (5 %) і Західній Європі (насамперед в 

Нідерландах — 

4 %). Основна частина видобутку природного газу зосереджена у промислово 

розвинених країнах. Щорічний видобуток газу у світі постійно зростає. Понад 40 % всього 

його об’єму видобувають у країнах СНД (80 % цієї кількості припадає на Росію), 25 % — 

у США, менші об’єми — у Канаді, Нідерландах, Норвеґії, Індонезії, Алжирі, які не 

входять до числа найбільших світових експортерів природного газу. 

Газ в основному експортується у скрапленому вигляді трубопроводами. Протяжність 

газопроводів у сучасному світі досягла 900 тис. км і продовжує зростати. Найбільші 

міждержавні газопроводи функціонують у Північній Америці (пов’язує канадську газо-

носну провінцію Алберта з США) і Західній Європі (один пов’язує голландське родовище 

Ґронінґен з Німеччиною, Швейцарією і Італією; другий — норвезький сектор Північного 

моря з Німеччиною, Бельґією і Францією). З 1982 р. функціонує газопровід, який пов’язує 

Алжир з Тунісом і — по дну Середземного моря — з Італією. Зростає об’єм морських 

перевезень скрапленого природного газу в спеціальних танкерах. 

Найбільшими споживачами природного газу є Японія, США, найрозвиненіші країни 

Європи. 

Вугільна промисловість — «найстаріша» галузь паливно- енергетичного комплексу. 

Сумарні світові запаси вугілля (52 % — кам’яного, 48 % — бурого) оцінюються 

приблизно в 14 трлн т, причому найбільші родовища знаходяться в Росії, Китаї, США, 

ПА, Україні, Казахстані, менш значущі — у Німеччині, Великій Британії, Польщі, 

Австралії, Канаді, Індії, Індонезії, Ботсвані, Зімбабве, Мозамбіку, Колумбії, Венесуелі. 

З точки зору конкурентоспроможності вугілля на світовому ринку важливим 

чинником є його собівартість, яка не в останню чергу залежить від способу видобування. 

Тому доставлене з Австралії або з  Південної Африки в Західну Європу вугілля дешевше 

за місцеве, в чому й полягає одна з причин занепаду європейської вуглевидобувної галузі. 

Електроенергетика в період НТР є однією з галузей авангардної трійки. Понад 60 % 

всього об’єму електроенергії виробляється в промислово розвинених країнах, насамперед 

в США, Японії, Німеччині, Китаї, Канаді і Росії. Електроенергію виробляють на ТЕС, (75 

%), ГЕС (17,3 %), АЕС (6,98 %) та інших станціях (0,72 %). Співвідношення часток 

отриманої на різних станціях електроенергії визначає енергобаланс країни. Високою є 

частка ГЕС у виробництві електроенергії Норвеґії (99,5 %), Бразілії (92 %), Австрії, 

Колумбії, Перу, Нової Зеландії, Канади. Найвищим відсотком виробленої енергії на АЕС 

вирізняються Литва (78 %), Франція (77 %), Бель- ґія (61 %), достатньо високим цей 

показник є в Угорщині, Швеції, Україні, Німеччині, Республіці Корея. Обмеженість 

енергетичних ресурсів призвела до пошуків та використання альтернативних джерел 

енергії: сонячної, вітрової, геотермальної, припливів, хвильової, морських течій тощо. 

Запитання 

1) Поясніть, чому саме розвинені країни є головними споживачами паливної 

сировини. 

2) Поясніть, з якою метою країни-експортери нафти об’єдналися в організацію 

ОПЕК. 

2. Металургійна промисловість. 

Металургією називають галузь господарства, що займається виробництвом металів 

та сплавів із руд, скрапу (відходів виробництва і брухту). Металургія складається з 

гірничодобувної промисловості (видобуток металургійної сировини), чорної та кольорової 

металургії. 



Десятка найбільших країн-виробників сталі у світі (2008 р.) (за даними 

Всесвітньої асоціації виробників сталі) 

Місце Країна Виплавляння сталі, 

млн т 

1 Китай 502 

2 Японія 118,7 

3 США 91,5 

4 Росія 68,5 

5 Індія 55,1 

6 Південна 

Корея 

53,5 

7 Німеччина 45,8 

8 Україна 37,1 

9 Бразілія 33,7 

10 Італія 30,5 

Чорна металургія виробляє чавун, сталь, прокат, феросплави. У другій половині ХХ 

ст. найбільшим виробником чорних металів у світі були США. З 1982 р. на перше місце 

вийшла Японія, а з 1996 р. — Китай (понад 100 млн т.щорічно). Особливістю виробництва 

чорних металів на сучасному етапі є їх розміщення не в районах залягання залізних руд 

або палива, а поблизу великих транспортних вузлів. 

Лише США та Росія задовольняють свої потреби у кольорових металах за рахунок 

розробки власних родовищ. Кольорова металургія в епоху НТР зазнала певних змін. 

Виплавляння важких металів (міді, свинцю, цинку, олова) знижується, а виробництво лег-

ких (алюміній, титан, магній) та рідкісних (ітрій, лютецій, лантат) нарощується. Повний 

набір підгалузей кольорової металургії мають такі країни, як США, Канада, Японія, Росія, 

Німеччина, Франція, Бельґія, Австралія. Останнім часом у виробництві кольорових 

металів зростає частка країн, що розвиваються. Найширше застосування серед кольорових 

металів має алюміній. Головними виробниками металевого алюмінію є Китай, Росія, 

США, Канада, Австралія, Бразілія, Норвеґія. 

Запитання 

1) Чому Японія, яка очолювала список світових виробників сталі, поступилася 

місцем Китаю? 

2) Якими причинами пояснюється зниження виробництва важких кольорових 

металів та зростання виробництва легких та рідкісних? 

3. Машинобудування. 

Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості, оскільки забезпечує 

автоматизацію, механізацію та електрифікацію виробництва, підвищуючи продуктивність 



праці. На машинобудування припадає 37 % вартості світового промислового виробництва. 

У світовому машинобудуванні тільки десяток країн спроможні виробляти всю 

номенклатуру машинобудівної продукції. Це -  США, Японія, Росія, ФРН, Великобританія 

та Франція, а також певною мірою Китай, Канада, Італія та Україна: їх сумарна частка у 

випуску продукції становить близько 3/4 світового показника. Частка машинобудування в 

структурі промисловості коливається від 25 % (Китай) до 40 % (Японія) за кількістю 

зайнятих та вартістю виробництва. 

Велика група промислово розвинених країн Європи (особливо Нідерланди, Бельґія, 

Швеція, Швейцарія, Чехія, Іспанія, Польща та ін.), нових індустріальних країн (особливо 

Республіка Корея, Сінґапур, Бразілія, Мексика) та деякі країни Азії зі сформованою 

структурою господарства (наприклад, Індія, Туреччина) спеціалізуються на випуску 

окремих видів машинобудівної продукції. 

Розміщення машинобудування залежить насамперед від надходження 

конструкційних матеріалів, наявності кваліфікованої робочої сили, звязків з науково-

дослідною базою, розміщення ринків збуту. 

Основними машинобудівними районами світу є Північна Америка (провідна роль 

США), Західна Європа (провідна роль Німеччини), Східна та Південно-Східна Азія 

(провідна роль Японії). 

Сучасне машинобудування містить понад 70 галузей і поділяється на три основні 

групи: загальне, транспортне й точне. Загальне машинобудування (важке, 

сільськогосподарське, тракторобудування, верстатобудування) орієнтується на споживача 

та райони чорної металургії. Точне машинобудування розвивається у великих наукових 

центрах. Підприємства транспортного машинобудування здебільшого тяжіють до великих 

міст з кваліфікованими кадрами. 

Під впливом НТР машинобудування зазнало структурних змін. Це насамперед 

активний розвиток наукомістких галузей (автоматика, виробництво сучасних засобів 

зв’язку, виробництво ЕОМ і верстатів з ЧПУ, електроніка, робототехніка, авіаракетна про-

мисловість, космічна і лазерна технології), а також галузей, пов’язаних з виробництвом 

найменш капіталомістких і технологічно простих виробів: тканин, одягу, взуття, харчових 

продуктів тощо. 

Запитання 

1) Якими причинами пояснюється поява у списку провідних автомобілебудівних 

країн Китаю, Республіки Кореї, Бразілії, тобто 

тих, які не належать до високорозвинених країн? 

2) Які чинники сприяли розвитку електроніки в Китаї та Індії? 

4. Хімічна промисловість. 

Хімічна промисловість є найбільш динамічною галуззю у виробництві 

конструкційних матеріалів. Хімічна промисловість — найбільш складна за структурою 

галузь. До її складу входять гір- ничохімічна (видобуток мінеральної сировини), основна 

хімія (виробництво мінеральних добрив, кислот, соди) та хімія органічного синтезу 

(виробництво пластмас, синтетичних смол, каучуку, хімічних волокон ). В перспективі 

дедалі більшого значення набуватимуть біотехнологічні виробництва. Сучасні структурні 

зміни полягають у підвищенні частки наукомістких виробництв органічної хімії, 

пластмас, фармацевтичних препаратів та переробних і базових підгалузей та зменшення 

частки виробництв, що переробляють сировину і виготовляють напівпродукти. 

Для хімічної промисловості характерні висока вартість устаткування, енерго- та 

водомісткість. Тому географія її дуже складна. Вирішальну роль відіграє чинник 

можливості комбінування виробництва, утворення складних технологічних поєднань, що 



спираються на сировинні та енергетичні бази, нафто- та газохімічні комбінати. Водночас 

загострення енергетичної кризи й екологічних проблем штовхає підприємців до пошуку 

можливостей розміщення «брудних» хімічних виробництв у країнах, що розвиваються. 

Тому частка країн, що розвиваються, в хімічному виробництві постійно зростає. 

Найвищий рівень розвитку і найскладнішу структуру виробництва мають два райони 

— Європа і Північна Америка. Європа дає близько 1/4 хімічної продукції світу, особливо 

важливі тут виробництва «тонкої» хімії (фармацевтика парфумерія, фототовари ), хімії 

побутового призначення та полімерів. Північна Америка (США та Канада) також 

виробляє 1/4 продукції хімічної промисловості світу. Особливо багато тут газохімічних 

підприємств і підприємств, що випускають агрохімікати. Близько 1/10 продукції виробляє 

Японія. Найбільшими виробниками хімічної продукції у світі є США, Японія, Росія, 

Німеччина, Китай, Велика Британія, Франція, Італія, Бразілія, Індія, Південна Корея, 

Україна. 

Запитання 

1) Які види хімічної продукції виробляють в Україні? 

2) Чим пояснюється стрімкий розвиток хімічної промисловості 

в країнах, що розвиваються останніми десятиріччями? 

5. Лісова і деревообробна промисловість. 

Галузь охоплює лісозаготівлю, лісопиляння та механічну обробку деревини. До 

складу промисловості входить лісохімія, де переважає хімічна технологія, а також 

целюлозно-паперова промисловість, де поєднуються механічна та хімічна технології 

переробки деревини. Щорічно у світі виробляється близько 425 млн м3 пиломатеріалів. 

Лісосировинні бази світу характеризуються запасами та якістю деревини, 

транспортною забезпеченістю територій, природними умовами, розташуванням стосовно 

місць споживання. У межах північного лісового поясу заготовляється переважно хвойна 

деревина, південного — листяна. 

До найбільш забезпечених лісовими ресурсами країн належать Росія, Канада, 

Бразілія, США, Китай, ДРК, Індонезія, Фінляндія, Швеція, Румунія. Чимало країн зовсім 

не мають лісу. У багатьох країнах, що розвиваються, до 80 % заготовленої деревини йде 

на дрова, а в розвинених країнах понад 90 % використовується як сировина для різних 

сфер економіки. 

Як правило, високорозвинені держави спеціалізуються на виробництві паперу та 

продукції деревообробної промисловості, країни, що розвиваються, займаються 

лісозаготівлею. Основні виробники пиломатеріалів у світі — США, Канада, Японія, 

Швеція, Німеччина, Фінляндія; картону та паперу — США, Японія, Швеція, Норвеґія, 

Фінляндія, Канада. 

Характерною особливістю більшості країн світу є вдосконалення структури 

лісопромислового виробництва з орієнтацією на постійне збільшення виробництв з 

глибокої переробки заготовленої деревини. Високими темпами у найближчій перспективі 

розвиватимуться виробництва з глибокої хімічної і хіміко-механічної переробки 

деревини, що створить можливість використовувати у значних обсягах низькоякісну 

деревину і деревні відходи. 

Запитання 

1) Чому в африканських країнах, які добре забезпечені лісовими ресурсами, 

виробництво пиломатеріалів та паперу не розвинуто? 

2) Яку сировину для виробництва пиломатеріалів, картону та паперу 

використовує Японія — власну чи привізну? 

6. Легка промисловість. 



Група галузей, що забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям та іншими 

предметами споживання, становить легку промисловість. Вона складається з текстильної 

(50 % вартості), швейної, шкіряно-взуттєвої, хутрової та галантерейної галузей. Ключо-

вими факторами розміщення підприємств легкої промисловості є споживчий, сировинний, 

забезпеченість трудовими ресурсами. 

Текстильна промисловість виробляє тканини. Найважливішим видом натурального 

волокна є бавовна, на частку якої припадає близько половини перероблюваної у світі 

текстильної сировини. До найбільших виробників бавовняного волокна належать: Китай, 

США, Індія, Пакистан, Узбекистан, Туреччина, Австрія, Єгипет, Аргентина, Бразілія. 

Експортери бавовняних тканин: Пакистан, США, Китай, Індія, Японія, Росія. Головні 

імпортери: країни Європи, Канада, Австралія. 

Найбільші виробники вовняних тканин: Китай, Італія, Японія, США, Республіка 

Корея, Німеччина, Великобританія, Франція, Росія. Більшість з цих країн є експортерами 

вовняних тканин, а основними виробниками й експортерами сировини — Австралія, Нова 

Зеландія, Китай, Уруґвай, Аргентина, ПА. Основні імпортери вовняних тканин — країни 

Європи та Північної Америки. 

Основні виробники та експортери натурального шовку-сирцю: Японія, Китай, 

Південна Корея, Індія, Росія. 

Найбільша джутова промисловість розміщена в Індії та Банґладеш на власній 

сировині, а також у Великобританії -  на імпортній сировині. Головні імпортери джутових 

виробів: США, країни Європи. 

Лляна промисловість розвинулась у Росії, Білорусі, Україні, Польщі, країнах 

Прибалтики. Головними виробниками канатних та плетених виробів з абаки 

(текстильного банану) є Філіппіни, з сизалю — Танзанія, з генекену (вид агави) — 

Мексика. 

Галузі текстильної промисловості поширились у багатьох країнах світу незалежно від 

рівня їхнього розвитку. У виробництві тканин з хімічних волокон переважають 

економічно розвинені країни, але при цьому значення країн, що розвиваються, в Азії 

помітно зростає. 

З інших галузей промисловості найбільше значення має шкіряно-взуттєва. Її 

розміщення зорієнтоване переважно на споживача. Великі райони шкіряно-взуттєвої 

промисловості зосереджені в економічно розвинених країнах: США, Італія, Великобри-

танія, Франція, Німеччина. Виробництво сировини зосереджене у районах тваринництва. 

Постачальником синтетичних матеріалів є хімічна промисловість. 

Підприємства швейної промисловості представлені в усіх країнах. Швейне 

виробництво — одне з найбільш вигідних і найбільш високооплачуваних видів діяльності. 

Ця галузь тяжіє до скупчень населення в урбанізованих районах. Загальний рівень 

розвитку швейної промисловості, її технічна озброєність, якість швейних виробів 

характеризуються більш високими показниками у країнах Європи, США, Канаді, Японії. 

Проте в розвинених країнах майже не існує великих фабрик з виробництва одягу через те, 

що праця робітників тут коштує досить дорого. «Швейним цехом» розвинених країн 

донедавна були винятково азіатські країни з їх дешевою 

працею найманих робітників. Конкуренцію азіатам склали постсо- 

ціалістичні країни Європи, де праця робітників так само дешева, 

а якість набагато краще. 

Запитання 

1) Чому для багатьох країн, що розвиваються, легка промисловість є галуззю 

спеціалізації? 



2) Як пояснити розвиток джутової промисловості у Великій Британії, адже джут 

у цій країні не культивується? 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

1. Групи обмінюються підготовленими запитаннями (2 запитання від кожної 

групи). 

2. Обговорення виступів груп. Прийом «Мікрофон». 

3. Оцінювання, самооцінювання. 

Підсумок заняття. 

• У промисловості світу працює близько 20 % населення, вона є найважливішою 

галуззю виробничої сфери. Близько 80 % промислової продукції дають високорозвинені 

країни. 

• Енергетика включає галузі паливної промисловості та електроенергетику, засоби 

доставки палива і енергії. Основними первинними джерелами енергії є природний газ, 

нафта, вугілля, гідроенергія, енергія атомного ядра. 

• Металургійна промисловість включає гірничодобувну, чорну та кольорову 

металургію. У період НТР зростає роль кольорової металургії, але головним 

конструкційним матеріалом залишається сталь. 

• Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості. У період НТР 

приоритетного розвитку набули автомобілебудування, точне машинобудування. 

• Хімічна промисловість забезпечує світове господарство новітніми матеріалами. 

Рівень розвитку хімічної промисловості свідчить про ступень модернізації господарства 

країни. 

• У лісовій промисловості спостерігається залежність розвитку галузей від 

розміщення лісових ресурсів. Розвинені країни спеціалізуються на виробництві паперу та 

продукції деревообробної промисловості, країни, що розвиваються, займаються пере-

важно лісозаготівлею. 

• Легка промисловість є однією з найстаріших галузей, що отримала розвиток майже 

у всіх країнах світу. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Виписати у зошит провідних виробників продукції кожної галузі 

промисловості. 

3. Позначити на контурній карті по п’ять країн — світових лідерів з 

виробництва: а) легкових автомобілів; б) сталі; в) паперу; г) бавовняних тканин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 17 

Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, 

міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони 

 

З яким з двох наведених тверджень ви згодні: «Хімічна промисловість — головний 

забруднювач навколишнього середовища» або «Хімічна промисловість — галузь 

майбутнього, яка створює технології комплексної переробки сировини»? Обґрунтуйте 

свою точку зору. 

Безумовно, промисловість є провідною галуззю матеріального виробництва у 

сучасному світі, але поряд із нею залишається найдавніша сфера діяльності людства — 

сільське господарство. У ньому й нині зайнята майже половина економічно активного 

населення Землі. Незважаючи на те, що у світі спостерігається загальна тенденція до 

скорочення кількості працюючих у сільському господарстві, його значення зростає через 

продовольчу проблему, яка загострюється із зростанням чисельності населення на 

планеті. 

Отже, чи зможе ця галузь виконати своє головне завдання — прогодувати 

багатомільярдне населення? Які головні чинники визначають розвиток сільського 

господарства світу? Де знаходяться райони — головні «годувальники» планети? Як буде 

розвиватися сільське господарство у майбутньому? Відповіді на ці запитання ви 

дізнаєтесь сьогодні на уроці. 

 

1. Значення сільського господарства та особливості його розвитку в 

сучасному світі 

Сільське господарство, як і раніше, відіграє провідну роль в забезпеченні населення 

продовольством, а окремі галузі промисловості — сировиною. Обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції у світі постійно зростає, однак відносно невисокими 

темпами. Тому частка аграрного сектору в світовій економіці зменшується. На початку 

ХХІ ст. його частка у вартості світової валової продукції складала всього декілька 

відсотків. 

Запитання. Поясніть, якими причинами обумовлена розбіжність у кількості зайнятих 

у сільському господарстві розвинених країн, та країн, що розвиваються. 

Такий різкий контраст зумовлений високою продуктивністю праці 

сільськогосподарського виробництва в розвинених країнах. Наприклад, у США один 

зайнятий у цій сфері працівник забезпечує продуктами майже 139 жителів країни, а в 

Україні — лише 12-13. 

Активне впровадження досягнень НТР допомагає одержати великий економічний 

ефект за менших витрат праці та енергії. Комплексна механізація всіх галузей, хімізація, 

застосування досягнень аграрної та біологічної науки призводять до високої ефективності 

сільськогосподарського виробництва. У розвинених країнах сільське господарство є 

складовою агропромислового комплексу (АПК) — системи взаємопов’язаних галузей 

сільського господарства, хімічної промисловості, машинобудування, транспортної та 

обслуговуючої інфраструктури, переробної промисловості, закладів науки, банків тощо. 

Незважаючи на високу частку працюючих в аграрному секторі, країни, що 

розвиваються, не спроможні забезпечити навіть власні потреби у продовольстві. Тому для 

людства залишається актуальною продовольча проблема, яку обґрунтувала Продовольча 

та сільськогосподарська організація (ФАО). 

2. Земельний фонд і аграрні відносини. 

Найбільшу цінність мають обробні землі, що дають 88 % необхідних людству 



продуктів харчування. Основна частина обробних площ Землі знаходиться у Північній 

півкулі. Більше половини їх розташовано в Європі й Азії та 15 % — у Північній Америці. 

У середньому на душу населення у світі припадає 0,25 га орних земель. Важливе значення 

мають і пасовища, що забезпечують 10 % продуктів харчування. 

Завдання 1. За картою «Земельні ресурси світу» в атласі визначте, які регіони світу 

найкраще забезпечені сільськогосподарськими угіддями. 

 

Форми і способи використання людством сільськогосподарських земель залежать від 

характеру аграрних відносин, рівня розвитку продуктивних сил, специфіки місцевих 

природних умов. 

Основним соціально-економічним чинником сільськогосподарського виробництва є 

аграрні відносини, що залежать від способу виробництва, форми земельної власності, 

характеру землекористування. 

В економічно розвинених країнах більша частина земельного фонду й основні 

продуктивні можливості сільськогосподарського виробництва зосереджені у фермерських 

господарствах. Основою організації виробництва є сімейна ферма (з мінімальним 

використанням найманої робочої сили). Частина землі належить державі (1/4-1/3 площі), а 

також великим монополіям агробізнесу і церкві. 

Для країн, що розвиваються, властиві різні форми землеволодіння: від дрібних 

общинних або сімейних землеволодінь до великих латифундій (у Латинській Америці) та 

феодальних володінь племінних вождів, шейхів, султанів (у країнах Азії та Африки). 

На етапі перебудови перебуває землеволодіння й агровироб-ництво 

постсоціалістичних країн перехідної економіки. Колишні колгоспи, радгоспи, комуни 

перетворюються на кооперативи та агрофірми різних типів, поступово розгортається 

фермерське господарство, особливо в країнах Центральної Європи. 

3. Галузевий склад сільського господарства. 

Співвідношення рослинництва і тваринництва залежить від рівня індустріалізації 

країни, природних умов, етнічних і релігійних особливостей тієї чи іншої країни. У 

цілому в економічно розвинених країнах Європи і Англо-Америки переважає 

тваринництво, що ведеться на передовій базі з використанням досягнень науки, а в кра-

їнах, що розвиваються, особливо в екваторіальній, субекваторіальній зоні та зоні 

мусонного клімату — рослинництво. 

4. Характеристика рослинництва. 

Рослинництво дає близько 30 % продукції, що безпосередньо використовується 

людиною, решта йде на забезпечення розвитку тваринництва та інших галузей. 

Завдання 2. Користуючись картами атласу, підручником, статистичними матеріалами 

складіть узагальнюючу таблицю «Географія основних рослинних культур». 

Розміри та структура світового  

земельного фонду,% 

Землі, що обробляються 11 

Луки та пасовища 24 

Ліси і чагарники 31 

Малопродуктивні та непродуктивні 

землі (болота, пустелі, льодовики тощо) 

3 

Населені пункти, об’єкти 

промисловості й транспорту 

31 



 

Зернові культури є головними продовольчими і фуражними рослинами. Вони 

займають більшу частину посівних площ земної кулі. Основні зернові культури світу — 

пшениця, рис, кукурудза, які називають «трьома хлібами людства». 

Світове виробництво зерна щороку становить понад 2 млрд т, у тому числі близько 

600 млн т пшениці. Експорт пшениці виявився сконцентрованим у руках порівняно 

невеликої групи країн — США (50 %), Канади, Франції, Австралії, Аргентини. Великими 

імпортерами зерна (більше 50 % світового імпорту) є країни, що розвиваються. Вони 

ввозять головним чином продовольче зерно. Наприклад, Єгипет завозить щороку близько 

10 млн т зерна, Бразілія — 5 млн т, Японія — 30 млн т, Росія — 27-35 млн т. До 

імпортерів належать також Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Китай. 

Рис культивують перш за все в країнах Південної, Східної та Південно-Східної Азії 

(90 % світового збору). Посіви рису є також у Центральній Азії, південних районах 

Європи, на півдні Північної Америки та в окремих регіонах Південної Америки. 

Найбільшими виробниками рису є Китай та Індія (дають понад половину світового 

врожаю), В’єтнам, Корея, Індонезія, Банґладеш, Таїланд, Бірма, Філіппіни, Бразілія, 

Мексика, Мадаґаскар, Японія, США, Італія, Іспанія. Але до числа найбільших експортерів 

вони входять не всі, що пояснюється великою кількістю населення у цих країнах. 

Основними експортерами рису є Таїланд, США, М’янма, Італія, а імпортерами — 

Індонезія, Іран, країни Європи. 

Кукурудза у більшості країн є кормовою культурою. Але в окремих країнах вона 

вживається як продовольче зерно. Майже половина кукурудзи, що виробляється у світі, 

припадає на США. Великими виробниками кукурудзи також є Китай, Франція, Південна 

Африка, Бразілія, Мексика, Аргентина, Україна, Росія, Румунія. Основні експортери 

кукурудзи: США, Аргентина, Франція, Таїланд, ПА. Головними імпортерами цього зерна 

є країни Європи та Японія. 

До технічних культур належать цукроносні, олійні, волокнисті культури та 

каучуконоси. До цукроносних культур відносяться цукрова тростина та цукровий буряк. 

Більше половини цукру виробляється з цукрової тростини. Її вирощують у США, 

Мексиці, 

Бразілії, Австралії, на Кубі, Філіппінах, у Пакистані, Аргентині, ПА, Перу, В’єтнамі, 

Китаї. Головні експортери тростинного цукру- сирцю: Куба, Бразілія, Мексика, Ямайка, 

Пуерто-Рико, Філіппіни, Маврикій, Австралія. Основними імпортерами є країни Європи, 

Японія, Канада. 

Цукровий буряк вирощують переважно у країнах Європи та Північної Америки. 

Головними виробниками цукру-сирцю з цукрових буряків є Франція, Німеччина, Україна, 

Італія, Росія, Великобританія, Іспанія, Польща, Чехія, Словаччина. Значним експортером 

бурякового цукру є Франція. Має всі умови стати великим експортером цього продукту 

Україна. Більшість країн Європи та США імпортують цукор, навіть якщо у них є власне 

виробництво. 

Олійні культури є сировиною для одержання жирів рослинного походження. 

Головною олійною культурою є соєві боби, з яких у світі отримують до 1/3 олії. Близько 

60 % збору соєвих бобів та 80 % виробництва припадає на США. Ця олія виробляється 
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культу
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Райони 

вирощу

вання 

Головні 
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ри 
    



також у Китаї, Кореї, Японії, Канаді, Бразілії, Індонезії. 

Арахіс вирощують у багатьох країнах субтропіків та тропіків. Він поширений в Індії, 

Ніґерії, країнах Західної Африки, Індонезії, Бразілії, Аргентині, США, Китаї. Основні 

експортери — країни Західної Африки, імпортери — країни Європи. 

Соняшник вирощується переважно в Росії, Україні, країнах південної Європи, США, 

Аргентині, Китаї. 

У країнах Південно-Східної Азії та Екваторіальної Африки поширені пальми, з 

плодів яких одержують пальмову та пальмово- ядрову олію, що використовується як у 

харчовій, так і у парфумерній промисловості. 

Значне місце серед продукції олії посідає маслична олія, що виробляється з маслин — 

плодів оливкового дерева. Основний регіон його вирощування — середземноморські 

країни. Перше місце належить Італії, друге — Іспанії, потім ідуть Портуґалія, Греція, Ту-

реччина, Кіпр, країни Північної Африки, Албанія, Болгарія. 

Волокнисті культури є сировиною для текстильної промисловості. Найважливішою 

волокнистою культурою є бавовник. 

Особливу групу в рослинництві становлять культури тропічного землеробства: чай, 

кава, какао. Найбільші виробники чаю: Індія, Шрі-Ланка, Китай, Японія, Індонезія. 

Розвиток чаївництва відбувається також у Кенії, Уґанді, Мозамбіку, Танзанії, Аргентині, 

Грузії, Росії та інших країнах. Головними постачальниками чаю на світовий ринок є Індія 

та Шрі-Ланка, а його споживачами — країни Європи, США, Канада. Кофейне дерево 

росте в Африці, Латинській Америці, Південній та Південно-Східній Азії. Виробники 

кави: Бразілія, Колумбія, Мексика, Сальвадор, Ґватемала, Уґанда, Кот д’Івуар, Ефіопія, 

Камерун, Анґола, Індія, Індонезія. Найбільші експортери кави: країни Латинської 

Америки. Дерево какао росте у Африці та Південній Америці. Головними виробниками 

какао-бобів є Ґана, Ніґерія, Кот д’Івуар, Камерун, Бразілія, Еквадор. Імпортерами кофе та 

какао-бобів є країни Північної Америки та Європи. 

5. Характеристика тваринництва. 

У високорозвинених країнах тваринництво високопродуктивне та має інтенсивний 

характер, у країнах, що розвиваються, — екстенсивне з меншою продуктивністю. 

Основними галузями тваринництва є скотарство, свинарство, вівчарство, 

птахівництво. 

Скотарство має м’ясний, молочний та м’ясо-молочний напрями. Найпродуктивнішу 

молочну худобу розводять у країнах Європи та Північної Америки. М’ясний напрям 

переважає на територіях з посушливим кліматом та великими площами пасовищ. 

Найбільшим у світі районом м’ясного скотарства є південноамериканська пампа. 

Аргентину називають «м’ясним цехом світу» через її провідне місце в експорті 

яловичини. Також крупними експортерами м’яса великої рогатої худоби — яловичини — 

є Туреччина, Уруґвай, Франція, Ірландія, Нова Зеландія, Австралія, Монголія. 

Свинарство розвинене у густонаселених районах світу, а також у районах 

виробництва зерна, картоплі, поруч із великими переробними підприємствами харчової 

промисловості. 

В економічно розвинених країнах переважає інтенсивне свинарство з переважанням 

беконних та м’ясо-сальних порід. Більше половини поголів’я свиней припадає на Азію, де 

виділяється Китай — більше  1/3 світового поголів’я. Ще третина поголів’я вирощується у 

країнах Європи, одна десята — у США. Експортери свинини: Бельґія, Данія, Нідерланди, 

Німеччина, Китай. Імпортери: Великобританія, Росія, інші країни Європи. 

Вівчарство переважає у тих регіонах, де інші види тваринництва не можуть набути 

достатнього розвитку, де є пасовища з низь- котравною рослинністю. Найбільше поголів’я 



овець розміщене в Австралії — приблизно 1/7 світового стада. Вівчарство є поста-

чальником не тільки м’яса, але й високоякісної вовни. 

Птахівництво — одна зі швидко зростаючих галузей тваринництва. У країнах 

Європи, США, Канаді птахівництво розвивається у складі птахопромислових комплексів, 

на яких виробляють бройлерне м’ясо. Найбільшими виробниками птахів та продуктів 

птахівництва — м’яса та яєць — є США, Китай, Італія, Франція, Великобританія, Росія, 

Україна, Іспанія, Нідерланди, Японія, Канада, Бразілія. Основні експортери бройлерів: 

США, Нідерланди, Бельґія, Данія, Франція, а яєць — США, Бельґія, Нідерланди. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення 

1) Чим сільське господарство розвинених країн відрізняється від сільського 

господарства країн, що розвиваються? 

2) Чим ви можете пояснити провідні місця азіатського регіону у багатьох галузях 

сільськогосподарського виробництва? 

3) Яка продукція сільського господарства України є конкурентоспроможною на 

світовому ринку? 

Підсумок заняття. 

• Сільське господарство — давня галузь діяльності людства. Незважаючи на те, що 

частка сільського господарства в структурі ВВП світу зменшується, в ньому задіяне 

близько половини економічно активного населення Землі. 

• На сучасний розвиток аграрного сектора великий вплив мали індустріалізація та 

НТР. Однак цей вплив є суттєвим переважно в розвинених країнах. У більшості країн, що 

розвиваються, рівень розвитку сільського господарства залишається низьким. 

• Головними галузями сільського господарства є рослинництво і тваринництво. 

Співвідношення галузей та їх географія залежить від багатьох чинників, -  як природних, 

так і соціально- економічних. 

Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Використовуючи карти атласу, підручник та статистичні матеріали, складіть 

узагальнюючу таблицю «Географія основних галузей тваринництва». 

3. Висловіть свої міркування у вигляді невеликого повідомлення в зошитах 

стосовно питання «Чи є сільське господарство перспективною галуззю для України?» 

4. Позначте на контурній карті країни, які спеціалізуються на вирощуванні 

пшениці, рису та кукурудзи. 

Випереджальне (окремим учням). Скласти повідомлення про розвиток основних 

видів транспорту. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 18 

Географія світового транспорту 

На думку відомого економгеографа В. Максаковського, «світовий транспорт й нині 

залишається основою світового розподілу праці». 

Завдання 1. Прокоментуйте цей вислів та висловіть свої міркування щодо значення 

транспорту у світовому розподілі праці і світовому господарстві. 

Транспорт забезпечує та стимулює розвиток виробничих зв’язків, сприяє 

спеціалізації та кооперуванню підприємств, галузей, районів, країн. Без транспорту 

неможливим було б подолання територіального розриву між виробництвом та 

споживанням товарів та послуг і спілкування людей. З розвитком виробничих сил і 

внаслідок суспільного поділу праці розвивались і вдосконалювались транспортні засоби. 

Виокремлення транспорту в особливу галузь виробництва почалось у XV-XVI ст. і 

завершилось з переходом від мануфактурного до великого машинного виробництва, тобто 

наприкінці XVIII ст. Великі географічні відкриття зробили значний внесок у створення 

світової транспортної мережі. Проте ця мережа остаточно сформувалася у XX ст. 

1. Загальна характеристика світової транспортної системи. 

Всі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності 

утворюють світову транспортну систему. У світовому транспорті зайнято понад 100 млн 

людей. Загальна протяжність транспортної мережі світу (без морських та авіатрас) 

складає 36 млн км. Щорічно всіма видами транспорту перевозиться понад 100 млрд т 

вантажів і понад 1 трлн пасажирів. 

Основними техніко-економічними показниками роботи транспорту є обсяг 

перевезень, вантажообіг, пасажирообіг, густота транспортної інфраструктури, 

собівартість перевезень, швидкість, залежність від погодних та сезонних змін, 

маневреність. Різні види транспорту мають свої переваги та недоліки, тому їх 

використовують залежно від конкретних умов. 

Завдання 2. Пригадайте переваги і недоліки основних видів транспорту та складіть 

схему в зошитах «Головні види транспорту». 

У структурі транспортних шляхів найбільшу питому вагу займають автомобільні: 

понад 70 %, 1/5 частина припадає на авіалінії й лише 5 % — на залізниці. Далі йдуть 

трубопровідний та внутрішній водний транспорт. 

2. Типи транспортних систем. 

Розрізняють транспортні системи економічно розвинених країн та країн, що 

розвиваються. 

Найбільш розвинена транспортна система країн Європи та Північної Америки, де 

зосереджено більше половини залізничних ліній, рухомого складу, шосейних доріг, 

автопарку тощо. У цих країнах досягнуто високого технічного рівня розвитку транспорту 

(великі швидкості, регулярність сполучення, відносна дешевизна, масові перевезення 

вантажів та пасажирів, відносна безпека, постійне оновлення засобів транспорту та ін.). 

Країнам, що розвиваються, властивий низький рівень розвитку видів транспорту: за-

старілий різнотипний склад, малопотужний парк локомотивів, вагонів, автомобілів, 

непридатне, примітивне обладнання. У багатьох країнах Азії, Африки та Латинської 

Америки користуються послугами таких архаїчних видів транспорту, як в’ючний та 

гужовий, працюють носильники та рикші. 

Поряд з поділом світової транспортної системи на два типи за рівнем розвитку, 

існують підрозділи регіональних транспортних систем: 

• європейського типу (Західна і Центральна Європа, Японія); 

• північноамериканського типу (США, Канада, Австралія); 



• латиноамериканського типу; 

• азіатського типу; 

• система країн СНД; 

• африканського типу. 

3. Характеристика основних видів транспорту. 

 Завдання 3. Прослухайте повідомлення учнів про розвиток різних видів транспорту, 

законспектуйте головне у вигляді розгорнутого плану. 

Залізничний транспорт 

Залізничний транспорт виник у першій половині XIX ст. у зв’язку з розвитком 

великої промисловості, зокрема кам’яновугільної і металургійної. 

Довжина сучасних залізниць світу становить приблизно 1,3 млн км. Більше половини 

експлуатаційної довжини припадає на розвинені країни і лише 1/5 — на ті, які 

розвиваються. Найбільш висока щільність доріг у Німеччині, Бельґії, Швейцарії: 4-18 

км/100 км2. У багатьох країнах цей показник не перевищує 0,1-0,5 км/100 км2. Є країни, 

які не мають залізниць: Кіпр, Лаос, Ніґер, Чад, Бурунді, Ісландія . 

Показники рівня технічної оснащеності найвищі у США та Західній Європі: там 

більша частина доріг укладена рейками важкого типу. На станціях широко 

застосовуються централізація управління та автоблокування, радіотелефони та 

телебачення. Рухомий склад — з потужних локомотивів та вагонів великої вантажності, 

пасажирських вагонів високої комфортності. На дорогах США та Західної Європи, Японії 

діють магістралі зі збільшеною швидкістю руху. У 1964 р. в Японії почали функціонувати 

швидкісні поїзди («шинксансен» — куля-поїзд), які розвивають швидкість 210 км/год. 

Згодом швидкісні залізниці були споруджені у Франції, а наприкінці XX ст. — у 

Німеччині. У світі з’явилися комутаторні поїзди, швидкотранзитні легкорейкові системи, 

потяги, що приводяться в рух стисненим повітрям тощо. 

Нині у більшості європейських країн довжина залізничної мережі скорочується. Це 

зумовлено конкуренцією автомобільного транспорту, який здатний виконувати 

перевезення за принципом «від дверей — до дверей». У великих за площею країнах, які 

освоюють свої території, багаті на природні ресурси, довжина залізничної мережі 

збільшується, зокрема у Китаї, Росії, Індії, Канаді. Китай щороку будує 1 тис. км 

залізниць. 

Автомобільний транспорт 

У світі налічується понад 600 млн автомобілів і щороку ця цифра збільшується. 

Близько 80 % їх кількості зосереджено у США, Японії та Західній Європі. 50 % жителів 

цих країн мають автомобілі. У країнах, що розвиваються, цей показник в середньому 

становить 1 %. Навіть у таких відносно розвинених країнах, як Мексика і Бразілія, він не 

перевищує 6 %. 

У розрахунку на 1000 жителів найбільша кількість автомобілів припадає на США, 

ФРН, Нову Зеландію, Канаду, Австралію, Швейцарію, Швецію, Італію, Францію. 

Сучасний автомобільний транспорт постійно технічно переоснащується і 

вдосконалюється, у результаті чого з’являються потужніші, швидкісніші, 

комфортабельніші й ефективніші автомобілі. 

Необхідною умовою розвитку автотранспорту є сучасні автошляхи. Нині загальна 

довжина світових автомобільних доріг з твердим покриттям становить понад 20 млн км, 

найгустіша їх мережа у Західній Європі. Найрозвиненішу мережу автошляхів мають ті 

країни, де розміщена значна частина автопарку світу: США, Західна Європа, Японія, 

Канада. Там споруджуються автобани — багатосмужні магістралі з високою пропускною 

здатністю. 



Трубопровідний транспорт 

Трубопровідний транспорт, як і залізничний, з’явився у XIX ст., його появі сприяв 

розвиток нафтової промисловості. Призначений здебільшого для транспортування газу 

(газопровід магістральний), нафти (нафтопровід), твердих матеріалів (гідравлічний і 

пневматичний). Зараз у світі нараховується більше 13 млн км трубопроводів, і щороку ця 

цифра зростає. 

Найбільш потужний розвиток трубопровідний транспорт одержав у нафто- й 

газодобувних країнах і країнах-споживачах нафти, нафтопродуктів та газу — США, Росії, 

Канаді, Китаї, ФРН, Франції, Італії, Саудівській Аравії, Мексиці. 

У Західній Європі напрямок нафтопроводів — від портів до великих промислових 

центрів, наприклад: Гавр — Париж, Кадіс — Сараґоса, Марсель — Кельн та ін. У країнах 

Близького Сходу таПівнічної Африки напрямок нафтопроводів — від родовищ до пор-

тових міст. 

Газопроводи експлуатуються переважно в країнах Європи та Північної Америки. 

Більше половини газопроводів світу зосереджено у США. Магістральні газопроводи є 

підземні, надземні, підводні. Тиск транспортного газу — до 75 атмосфер — підтримується 

газокомпресорними станціями, діаметр труб досягає 1420 мм. 

Водний транспорт 

Морський транспорт здійснює перевезення вантажів і пасажирів океанами, морями і 

морськими каналами. 

Людство з давніх-давен використовувало вітрильники. Нині на кораблях 

використовують дизельні, ядерні, теплові двигуни. Найінтенсивніші вантажопотоки йдуть 

через Атлантичний океан, на другому місці — Тихий, на третьому — Індійський океан. 

Велике значення для розвитку морського транспорту мають Суецький і Панамський 

канали. 

Морський транспорт служить переважно для зовнішньоекономічних зв’язків. Лише у 

деяких країнах, таких як Росія, США, Китай, Канада, Туреччина, Франція, він здійснює 

міжрайонні внутрішні перевезення. Цей транспорт перевозить понад 70 % зовніш-

ньоторговельних вантажів, завдяки своїй дешевизні. 

Морський флот зосереджений у десятьох найбільших судновласницьких країнах 

світу: США, Великобританії, Японії, Німеччині, Франції, Італії, Ліберії, Панамі, Греції, 

Норвеґії. На їхню частку припадає 70 % тоннажу світового флоту. До числа великих 

власників флоту належать також Швеція, Іспанія, Кіпр, Сінґапур, Індія, Данія, 

Нідерланди, Росія, Китай, Польща, Естонія, Болгарія, В’єтнам тощо. 

Судноплавні компанії багатьох країн реєструють свої судна під «зручним», або 

«підставним», прапором. Тому до великих судновласницьких країн належать Панама, 

Греція, Ліберія, Сінґапур, Кіпр. У цих країнах податки на прибуток у кілька разів нижчі, 

ніж у США, Німеччині, Японії, заробітна платня моряків значно менша, їхні права погано 

захищені, технічному стану суден приділяється менше уваги. 

У світі налічується понад 2000 морських портів різної величини. До найбільших 

належать порти з вантажообігом понад 100 млн т. Їх близько 20: Шанхай, Нінбо, 

Роттердам (найбільший у Європі), Сінґапур, Ґуанджоу, Марсель, Гавр, Антверпен, 

Гамбурґ, Ґенуя, Лондон, Аперпорт (група портів у гирлі річки Делавер), Новий Орлеан, 

Нью-Йорк, Гемптон, Ванкувер, Сан-Себастьян, Кобе, Йокогама, Наґоя, Кітакюсю, 

Кавасакі. 

Головні вантажі морського транспорту — нафта й нафтопродукти, залізна руда, 

зерно, кам’яне вугілля, сировина та напівфабрикати для алюмінієвої промисловості, 

фосфорити, ліс та лісоматеріали. 



Загальна протяжність ліній внутрішнього водного транспорту (на ріках, озерах, 

каналах) у світі перевищує 550 тис. км. Цей вид транспорту розвинений у США, Росії, 

Канаді, Німеччині, Нідерландах, Китаї. У багатьох країнах він практично відсутній з 

огляду на природні умови. У світі налічується близько двохсот міжнародних річок. Це, 

зокрема, Дунай, Рейн, Амазонка, Замбезі, Ніл, Конґо та ін. 

Десята частина внутрішніх водних шляхів припадає на поліпшені людиною ділянки. 

Це ріки зі шлюзами, а також канали (шлюзовані та каналізовані ріки). 

Найбільші порти внутрішніх водних шляхів зосереджені у гирлах річок: Гамбурґ, 

Бремен, Роттердам, Антверпен, Гавр, Архан- ґельськ, Астрахань, Херсон та ін. 

Країни, що розвиваються, мають потужні річкові системи: Амазонка, Меконґ, Тіґр, 

Ніґер, Конґо, Замбезі тощо. Проте у цих країнах немає мережі судноплавних каналів, і 

тому річки використовуються не повною мірою. 

Повітряний транспорт 

Основне призначення повітряного транспорту — швидкісне перевезення пасажирів, 

пошти, вантажів і багажу. 

Активний розвиток авіатранспорту спостерігається в економічно розвинених країнах. 

Найбільші міжнародні авіакомпанії сполучають Північну та Південну Америку з 

Європою, західноєвропейські країни — з Азією та Африкою, Південну та Південно-

Східну Азію — з Австралією. 

На відміну від залізничного транспорту, де власником у більшості країн виступає 

держава, в авіатранспорті значна частка відводиться приватним компаніям. У США майже 

весь авіатранспорт перебуває в руках приватних компаній, а у Великобританії, Франції, 

Нідерландах, ПА, Австралії, Канаді він цілком або частково одержавлений. 

Протяжність повітряних шляхів світу становить близько 8 млн км. Нині у країнах 

світу функціонує близько 600 міжнародних аеропортів. Окремі аеропорти справді 

велетенські (щодня обслуговують понад 1000 літаків). Аеропорти є великими 

підприємствами, на яких працюють тисячі людей. 

Зі 100 найбільших аеропортів світу (пасажирообіг понад 1 млн чол.) половина 

знаходиться у США: Чікаґо, Нью-Йорк, Вашинґтон, Лос-Анджелес, Сан-Франціско, 

Майамі, Гонолулу тощо. У країнах Західної Європи найбільшими аеропортами є: Париж, 

Лондон, Франкфурт-на-Майні, Рим, у Японії — Токіо. 

Подальший розвиток повітряного транспорту пов’язаний перш за все з технічним 

удосконаленням літаків та навігаційного обладнання. 

4. Проблеми та перспективи розвитку. 

Ідеї про створення нових видів транспорту з’явилися вже давно, проте на сучасній 

технічній основі реалізуються вони лише зараз. До таких видів транспорту належать 

системи, які відрізняються від традиційних принципом дії, конструкцією двигуна: 

пневмоконтейнерний транспорт, трубопровідний гідротранспорт, монорельсові шляхи, 

судна на повітряній подушці, поїзди на магнітному підвісі та інші. 

В епоху НТР світова транспортна система постійно удосконалюється не тільки 

технічно, але й організаційно. У країнах з розвиненою транспортною системою окремі 

види тісно взаємопов’язані між собою. Завдяки цьому успіхом користуються нові форми 

співпраці та кооперації різних видів транспорту, у деяких країнах створено об’єднані 

міністерства транспорту. 

Однією з найважливіших тенденцій у розвитку світового вантажного транспорту є 

формування контейнерної системи. У контейнерах перевозиться близько 40 % 

генеральних вантажів. Складаються трансконтинентальні контейнерні «мости» — 

комбінація морського транспорту, маршрутних залізничних складів і автопоїздів-



контейнеровозів. Найбільшими контейнерними портами світу є Сінґапур і Сянґан (Китай). 

У Європі ведеться робота зі створення транс’європейської транспортно-енергетичної 

мережі, концепція якої з’явилась ще у 1990 році. Сутність концепції — у відпрацюванні 

чіткого механізму координації роботи різних видів транспорту, зокрема в організації 

комбінованих (змішаних) перевезень. Розроблено 10 схем доставки вантажів 

комбінованими перевезеннями. 

Завдання 4. Сформулюйте головні проблеми транспорту в сучасному світі. 

Головними проблемами світової транспортної системи є: 

- нерівномірність розвитку транспортних систем окремих країн та регіонів, що 

знижує ефективність використання природних, матеріальних та людських ресурсів; 

- залежність видів транспорту від природних умов. Однак в епоху НТР актуальність 

цієї проблеми поступово знижується; 

- негативний вплив транспорту на навколишнє середовище. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Питання для обговорення 

1) Чим обумовлено формування різних типів регіональних транспортних систем 

у світі? Яка різниця між північноамериканською та західноєвропейською транспортними 

системами? Між транспортною системою країн СНД та західноєвропейською 

транспортною системою? 

2) До якої транспортної системи належить транспортна система України? Чому 

транспортну систему країн СНГ виділяють окремо? 

Підсумок заняття. 

• Транспорт об’єднує світове господарство і є матеріальною основою територіального 

поділу праці. 

• Транспортна мережа на земній кулі розвинена нерівномірно. Рівень і характер 

розвитку транспорту окремих країн залежить від рівня розвитку продуктивних сил, 

розмірів території тощо. 

• За об’ємом і структурою транспортних перевезень визначають рівень розвитку й 

особливості структури господарства країни або регіону, а за конфігурацією транспортної 

мережі — особливості розміщення господарської діяльності. 

• Розвиток світової транспортної системи характеризується збільшенням шляхів 

сполучення і вантажних та пасажирських перевезень. При цьому темпи зростання 

перевезень перевищують темпи збільшення довжини транспортної мережі. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. Назвіть 3-4 морських портів світового значення та поясніть мотиви їх 

розміщення. 

3. Позначте на контурній карті найбільш інтенсивні морські шляхи міжнародних 

перевезень. Спробуйте приблизно підрахувати, у скільки разів скорочується довжина 

водного шляху між Лондоном і Токіо при використанні Суецького каналу. 

4. Випереджальне. Розпочати підготовку до ділової гри за темою «Розширене 

засідання ООН з питань глобальних проблем людства»; об’єднатися в групи, розподілити 

теми, розпочати пошук матеріалів, підготовку питань тощо. 

5. Випереджальне (окремим учням). Підготувати мультимедійні презентації (5-7 

хв.) на теми «Найбільш популярні туристичні об’єкти Європи»; «Найбільш популярні 

туристичні об’єкти США та Канади». 
 

 



ЛЕКЦІЯ 19 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм 

 

Бесіда 

• Який вид транспорту відіграв вирішальну роль у формуванні 

світового господарства? 

• Чи існує залежність між рівнем економічного розвитку країни 

та особливостями організації її транспортної системи? Під- 

твердьте свою думку конкретними прикладами. 

Сучасне світове господарство не може існувати без різноманітних форм міжнародних 

економічних зв’язків. Головними з них є: зовнішня торгівля товарами, кредитно-

фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг та міжнародний туризм. 

Вони охоплюють велику кількість міжнародних операцій, в яких беруть участь практично 

всі країни. Розглянемо та охарактеризуємо сучасні тенденції розвитку головних форм 

міжнародних відносин. 

1. Зовнішня торгівля товарами 

Зовнішня торгівля товарами — найстаріша форма міжнародних економічних 

відносин. Незважаючи на відносне зменшення її значення, вона продовжує відігравати 

важливу роль у розвитку господарства всіх країн світу. 

Обсяг світового експорту товарів на початку ХХІ ст. перевищив 12 трлн дол. США та 

продовжує щорічно збільшуватися. В епоху НТР суттєво змінилася товарна структура 

торгівлі. У структурі експорту спостерігається зниження часток сільськогосподарської 

продукції та мінеральної сировини. 

Завдання 1. Ознайомтеся з частками регіонів у зовнішній торгівлі світу та поясніть, 

чому їх розподіл відбувається саме в такий спосіб. 

Розподіл зовнішньої торгівлі за регіонами світу 

Регіон Частка у зовнішній торгівлі 

Західна Європа 45 % 

Країни Азії (без Японії) 20 % 

США та Канада 16 % 

Японія 9 % 

Інші країни світу 10 % 

 

Більша частина обороту загальносвітової зовнішньої торгівлі товарами — це 

результат взаємних торговельних зв’язків між економічно розвиненими країнами. 

Останніми десятиріччями стрімко зростає частка Китаю. 

Завдання 2. Порівняйте показники експорту та імпорту провідних країн та визначте, 

які країни мають додатне торгівельне сальдо, а які — від’ємне. 



 

Завдання 3. Наведіть декілька прикладів товарів, які експортують або імпортують 

провідні країни. 

2. Кредитно-фінансові відносини. 

Кредитно-фінансові відносини (міжнародна міграція капіталу) полягають у вивезенні 

капіталу, що відбувається у різних формах: 

• міжнародні займи і кредити (вивезення позикового капіталу); 

• прямі закордонні інвестиції (капіталовкладення, що передбачають створення 

власного виробництва за кордоном, або придбання контрольного пакета акцій місцевих 

кампаній). 

Вагомий вплив на всю світову економіку справляють прямі інвестиції, які мають 

тенденцію до стрімкого зростання. Так, якщо на початку 80-х років їх загальний обсяг у 

світі становив 450 млрд дол., то наприкінці 90-х років — понад 3 трлн дол., а на початку 

ХХІ ст. — 3,5 трлн дол. Активну роль у нарощуванні прямого зарубіжного інвестування 

відіграють ТНК, котрим належить основна його частина. 

На сучасному етапі практично всі країни є як експортерами, так і імпортерами 

прямих інвестицій, хоча їх розподіл на терені світового господарства досить 

нерівномірний. Нині у світі сформувалась триполюсна структура прямих іноземних 

інвестицій: США, Європейський Союз, Японія. На них припадає 4/5 загального обсягу 

міжнародних інвестицій. Для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 

найбільшим регіоном розміщення іноземного капіталу є Південно-Східна Азія, в тому 

числі й Китай, який домінує в азіатському інвестиційному бумі. 

Важливими регуляторами міжнародного руху капіталу є Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку(МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

3. Надання послуг 

Світовий ринок послуг — це система міжнародних відносин, що існує на основі 

міжнародного поділу праці, де основним товарним об’єктом виступають різноманітні 

види послуг. Охоплює науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм, тран-

спортні послуги. 

Науково-технічне співробітництво є важливою формою міжнародних економічних 

зв’язків, яка обумовлена НТР та поглибленням міжнародної спеціалізації не лише у 

виробництві, а й у галузі наукових досліджень. Вона проявляється в міжнародному обміні 

науково-технічними знаннями, а також у здійсненні спільних наукових розробок і 

проектів. 

Провідні країни у світовій зовнішній торгівлі (2006 р.) 
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Найбільш раціональними й ефективними формами цього співробітництва є: 

• створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для 

використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових 

досліджень і техніко-економічних розрахунків; 

• спільні експерименти в галузі вдосконалення діючої техніки і технології з метою 

поліпшення техніко-економічних показників роботи; 

• спільні дослідження та вивчення закордонного досвіду в галузі організації 

виробництва і праці; 

• поточна координація та консультації з питань науково-технічної політики; 

• організація підготовки кваліфікованого дослідницького персоналу. 

Завдання 4. Наведіть приклади галузей науково-технічного співробітництва, в яких 

Україна може брати участь як повноправний партнер. 

4. Міжнародний туризм. 

Міжнародний туризм є однією з найбільш поширених форм обміну послугами. 

Основою для розвитку туризму є різноманітні рекреаційні ресурси як природного, так і 

антропогенного походження. Однак наявність таких ресурсів є лише передумовою для 

розвитку туристичної галузі. Міжнародний туризм базується на потужній туристичній 

інфраструктурі. 

За цілями розрізняють п’ять основних напрямків туризму: рекреаційний 

(оздоровчий), екскурсійний (пізнавальний), науковий, діловий, релігійний. 

Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом ХХІ ст., тому що він є 

одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. 

Про це свідчать доходи від туризму, що складають 8 % світового експорту і 30 % міжна-

родної торгівлі послугами та щорічне зростання світових туристичних потоків на 4-5 %. 

Так, за даними Всесвітньої організації туризму (ВОТ) в 1950 р. кількість туристів у 

всьому світі складала 25 млн, а обіг туріндустрії — 2,1 млрд дол., у 1995 р. відповідно — 

400 млн і 372,6 млрд дол., у 2008 р. — 922 млн та 944 млрд. За прогнозами ВОТ 

найближчим часом кількість туристів перевищить 1 млрд, а доходи від туризму в 2010 

склали 1550 млрд дол., а в 2020 р. — до 2000 млрд дол. 

В окремих країнах туризм дає чималі прибутки у загальній економічній діяльності, 

випереджаючи іноді промисловість та сільське господарство. Навіть у США землі, зайняті 

під рекреаційний комплекс (хоч і в 10 разів менші за площею, ніж сільськогосподарські), 

дають утричі більший щорічний прибуток. У деяких країнах внесок від туризму у валовий 

національний дохід становить 15-35 %. До них належать Угорщина, Чехія, Австрія, 

Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Портуґалія. 

Завдання 5. Проаналізуйте карту атласа «Міжнародний туризм» та визначте: 

а) напрямки основних туристичних потоків; 

б) країни, в яких прибутки від туризму перевищують видатки на туризм; 

поясніть причини цього явища; 

в) країни, в яких видатки на туризм перевищують прибутки від туризму; 

поясніть причини цього явища. 

Завдання 6. Проаналізуйте дані таблиць та визначте, які регіони світу є найбільш 

популярними серед туристів, які регіони отримують найбільші доходи від туристичного 

бізнесу. Поясніть, чому Європа посідає ключові позиції у міжнародному туризмі. 



 

 

Ситуація в туризмі дуже динамічна, і цей динамізм засвідчують щорічні зміни у 

десятці провідних держав. 

Виступи учнів, які підготували мультимедійні презентації 

Запитання. Яке значення для економіки України має розвиток туризму? 

Розвиток туризму в Україні дозволить створити тисячі робочих місць, що має 

особливе значення з огляду на наслідки економічної кризи. Потужним поштовхом для 

розвитку галузі стало проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу 

ЄВРО- 2012. Наразі в Україні туристична діяльність перебуває у стадії реформування та 

Країни, які мають найбільші доходи від надання 

туристичних послуг іноземним туристам (2007 р.) 

Місце Країна Доходи, млрд 

дол. 1 США 96,7 

2 Китай 65,7 

3 Іспанія 57,8 

4 Франція 54,2 

5 Італія 42,7 

6 Велика  

Британія 

37,6 

7 Німеччина 36,0 

8 Австралія 22,2 

9 Австрія 18,9 

10 Туреччина 18,5 

Країни, які приймають найбільшу кількість 

іноземних туристів (2007 р.) 

Місце Країна Кількість 

туристів, млн 

осіб 1 Франція 82 

2 США 50 

3 Іспанія 35 

4 Італія 32 

5 Китай 47 

6 Велика  

Британія 

22 

7 Канада 21 

8 Мексика 20 

9 Туреччина 20 

10 Австрія 19 



розвитку. 

Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

Завдання 7 (робота в парах). Запропонуйте власний план заходів, які необхідно 

вжити в Україні для збільшення кількості іноземних туристів. 

Завдання 8. Визначте позитивні та негативні наслідки розвитку туризму в будь-якій 

країні світу. 

Підсумок заняття. 

• Існує багато форм міжнародних економічних відносин, на географію яких впливає 

міжнародний географічний поділ праці. 

• Найбільш розвиненою формою міжнародних економічних зв’язків є зовнішня 

торгівля. 

• 3/4 всієї світової торгівлі припадає на економічно розвинені країни. 

• Стійка тенденція зростання вивезення капіталу поглиблює міжнародний 

географічний поділ праці, сприяє розвитку продуктивних сил за умов НТР. 

• Міжнародне науково-технічне співробітництво сприяє об’єднанню зусиль світового 

співтовариства для впровадження глобальних наукових проектів та розв’язання 

глобальних проблем. 

• На початку ХХІ ст. туризм перетворюється у потужну галузь світової економіки, яка 

за обсягами надходжень поступається лише обсягам торгівлі нафтою та автомобілями. 

Домашнє завдання. 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. За текстом параграфа підготувати 10 тестових запитань закритого типу. 

Продовжити підготовку до ділової гри за темою «Розширене засідання ООН з питань 

глобальних проблем людства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ  20 

Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх 

розв’язанні 

 

Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли 

виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією природою планети. НТР 

привела, з одного боку, до формування у людства всеохоплюючої системи знань і 

технологій, з другого — до збільшення антропогенного впливу на природу. Сформува-

лися складні господарські системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат — 

зростає взаємозв’язок і взаємозалежність господарського та політичного життя країн і 

народів світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, тобто 

проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють усі аспекти відносин між 

державами світового співтовариства, між суспільством і природою, формування умов 

життєдіяльності людства. 

Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна 

вважати глобальними. Їх можна поділити на політичні, економічні, демографічні, 

соціальні та екологічні. 

 

Сьогодні на розширеному засіданні ООН з метою обговорення та розв’язання 

глобальних проблем людства зібралися не лише офіційні представники комітетів і 

комісій, а й представники масс- медіа, які будуть ставити питання та зможуть донести 

широким верствам населення результати роботи засідання. 

Приклади виступів груп, полеміки 

1. Проблема збереження миру. 

Проблема збереження миру на Землі — найважливіша, оскільки під час виникнення 

глобального військового конфлікту у світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними 

технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс. Неможливість обмеженого 

впливу ядерного інциденту на довкілля яскраво продемонструвала катастрофа на 

Чорнобильській АЕС (1986 р.). 

У сучасну епоху старі підходи до розуміння війни піддаються критиці на тій підставі, 

що в ядерну епоху в разі застосування атомної зброї не буде ні переможців, ні 

переможених. Проте, окрім ядерної війни, у світі ведуться звичні війни. В епоху 

 



глобалізації необхідне чітке усвідомлення того, що будь-яка війна (тим більше світова) 

може мати катастрофічні наслідки для майбутнього всієї людської цивілізації. 

Жорстока реальність полягає в тому, що ще ніколи в історії людства не 

накопичувалася така кількість смертоносної зброї, її достатньо, щоб кілька разів знищити 

все живе на Землі або навіть саму планету. 

На початку 90-х років країни світу витрачали на військові потреби понад 1 трлн дол. 

на рік. Це дорівнювало обсягу роботи всього світового ринку послуг або ж величині, що 

співмірна з третиною обороту світової зовнішньої торгівлі. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и .  Назвіть, будь ласка, країни світу, які лідирують за 

обсягом військових витрат. 

— Майже половину коштів на військові потреби у світі витрачають дві країни — 

США та Росія. У деяких державах військові витрати перевищують 1/10 їх ВВП (КНДР, 

Пакистан, Ірак, Грузія). Чимало небагатих за доходами на душу населення країн світу 

вкладають у військову сферу коштів більше, ніж у соціальну (Пакистан, Іран, Ірак, Сірія, 

Куба, В’єтнам та ін.). На задоволення попиту на воєнні товари та послуги, за оцінкою 

ЮНЕСКО, працює 50 млн чоловік, в розробках військового характеру беруть участь 

півміль- йона вчених та конструкторів, або 1/5 науковців світу. 

Офіційно у світі існує 5 країн, які на своїй території мають право утримувати ядерну 

зброю — це так звані держави «ядерного клубу»: США, Росія, Великобританія, Франція, 

Китай. Останнім часом «неофіційними членами ядерного клубу» стали ще й Індія, 

Пакистан, Ізраїль, Південна Корея. Існують також порогові держави, які володіють 

технологіями виробництва цієї зброї і можуть її створити у найкоротший час. Серед них -  

Іран, Ірак, Південна Африка, Бразілія, Аргентина, Японія. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и . Чи можна розраховувати на подібні кроки? Чи можете 

ви навести приклади позитивних змін на шляху до вирішення проблеми? 

— На щастя, наприкінці XX ст. міжнародна обстановка у світі поступово 

змінювалися від конфронтації до взаєморозуміння і співробітництва. У 1988 р. між США 

та СРСР була укладена угода про ліквідацію ракет середнього радіусу дії. У 1994 р. 

Україна першою серед країн світу відмовилася від ядерної зброї (на час проведення цієї 

акції вона мала третій за потужністю у світі ядерний арсенал). Ядерна зброя була виведена 

також з Казахстану і Білорусі. У 1994 р. країни НАТО схвалили програму «Партнерство 

заради миру», до якої приєдналися 24 держави, в тому числі нейтральні Фінляндія, 

Швеція, а також Україна та ряд інших країн. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и  . Ви стверджуєте, що проблема наближається до 

розв’язання? 

— На жаль, ні, на планеті все ще зберігаються точки потенційних міжнародних 

або міжнаціональних конфліктів. Тільки від закінчення Другої світової війни до початку 

ХХІ ст. відбулося понад 38 міжнародних та близько 100 внутрішньодержавних 

конфліктів, в яких загинули десятки мільйонів людей. Вони мають міжетнічний характер 

(Афганістан, Індія, Банґладеш, Ніґерія, Чечня в Росії, Косово в Сербії, Південна Осетія та 

Абхазія в Грузії, Палестина та Ізраїль) або прикордонний (між Індією та Пакистаном 

тощо). 

Регіональні конфлікти часто породжують ще одну сучасну проблему — міжнародний 

тероризм. Події 11 вересня 2001 р. в США показали, що тероризм перетворюється на 

такий потужний фактор загрози поступальному розвитку світового співтовариства, як й 

інші глобальні проблеми сучасності. 

Отже, проблема збереження миру на Землі залишається гострою, і його досягнення 

можливе за умови взаємопорозуміння і всебічного співробітництва. 



2. Демографічна проблема та проблема. 

подолання відсталості країн, що розвиваються 

Вона зумовлена, з одного боку, «демографічним вибухом» в країнах, що 

розвиваються, з іншого — депопуляцією в розвинених країнах. 

Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються (4,7 млрд 

осіб). За прогнозами демографів, до 2025 р. населення цих країн зросте ще на 3 млрд осіб, 

що становитиме 95 % приросту населення світу. Прогнозні розрахунки ООН свідчать, що 

за сучасних темпів приросту населення у країнах Південної Азії і Африки їх частка в 

населенні світу до кінця XXI ст. перевищить 60 %. 

У країнах Азії, Африки, Латинської Америки швидке зростання кількості населення 

(подвоєння через кожних 20-30 років) призводить до загострення важливих соціально-

економічних проблем: значного переважання темпів приросту населення над темпами 

економічного росту і до ще більшого відставання від аналогічних показників розвинених 

країн; швидкі темпи урбанізації, збільшення числа безробітних і осіб, що не знаходять 

застосування своєї праці (30 % працездатного населення світу), зростання чисельності 

неграмотних поряд з ростом частки грамотного населення у світі (85 % наприкінці 

століття). 

Потенційна загроза розвитку сучасної демографічної ситуації полягає в тому, що 

населення світу розпочало XXI ст. з 1 млрд безробітних, 1 млрд голодуючих, 1 млрд 

неграмотних, 2 млрд, що живуть в умовах відносного або абсолютного перенаселення, 1,5 

млрд знедолених, що знаходяться за «межею бідності». 

Глобальність проблеми народонаселення в тому, що вона не може бути локалізована 

в якомусь певному регіоні, і нерівномірне зростання чисельності населення в окремих 

країнах може викликати помітні зміни на геополітичній карті світу. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и  .  Чи не перебільшуєте ви суть демографічної проблеми, 

адже проблема перенаселення досить успішно розв’язується у ряді азіатських країн, 

таких, як Південна Корея, Китай? 

— Як показує досвід цілого ряду країн, зниження темпів росту населення 

залежить від багатьох факторів. До таких факторів належать забезпечення всього 

населення житлом належної якості, повна зайнятість, вільний доступ до освіти і 

медичного обслуговування. Останнє ж неможливе без розвитку національної економіки 

на основі індустріалізації і модернізації с/г, без розвитку освіти, рішення соціальних 

питання. Дослідження, проведені в останні роки у деяких країнах Азії та Латинської 

Америки, показують, що там, де рівень економічного і соціального розвитку більш 

низький, де більшість населення безграмотне, народжуваність дуже висока, хоча у 

багатьох з них проводиться політика з регулювання народжуваності, і навпаки — при 

прогресивних економічних перетвореннях відбувається зниження народжуваності. Тому 

рішення проблеми перенаселення пов’язане з проблемою подолання відсталості країн, що 

розвиваються. 

Забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу — одна з 

важливих проблем, що стоїть перед людством. Розрив у рівнях прибутків на душу 

населення між економічно розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, 

залишається значним, незважаючи на те, що за останні півстоліття багато країн, що 

розвиваються, досягли значного прогресу: зросли їх прибутки, розпочалася 

індустріалізація, досягнуто успіхів у галузях охорони здоров’я та освіти. Проте пересічні 

економічні показники ВВП на душу населення в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються, відрізняються в 100 разів! При цьому в деяких країнах останнім часом 

відставання навіть збільшилося. Світовий прогрес все ще оминає четверту частину 



людства. Ситуація є особливо драматичною з огляду на те, що, за розрахунками, на межі 

ХХ-ХХІ ст.ст. понад 9/10 приросту робочої сили припадає на країни, що 

розвиваються. Наприкінці XX ст. глобальна проблема винайдення шляхів пропорційного 

економічного розвитку також стала актуальною для постсоціалістичних країн з 

перехідною економікою (в тому числі й для України). 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и .  Чи можливе подолання диспропорцій у рівнях 

розвитку світового господарства? 

— Розв’язати проблему відставання країн можна за умов надання їм допомоги 

сильними високорозвиненими державами. Прикладом допомоги може слугувати надання 

вигідних кредитів для розвитку галузей промисловості, таких як енергетика, 

машинобудування, хімічна промисловість, або за певних умов для розвитку індустрії 

туризму. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и  .  Чи потрібна, на вашу думку, така допомога 

пострадянським країнам, наприклад Україні? 

— Україна — держава, яка має потужний природний, матеріальний, науковий та 

людський потенціал. Тому такі держави спроможні самостійно розв’язувати свої 

проблеми. Завдання України, як і інших пострадянських країн, пов’язані з реформуванням 

законодавства, економіки, створенням власної конкурентоспроможної продукції на 

світовому ринку. 

3. Економічні проблеми. 

До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу. 

Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Зумовлені вони 

передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже 

нераціональним їх використанням. Основним шляхом вирішення сировинно-енергетичної 

кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного 

використання сировини, створення маловідходного і безвідходного виробництв. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и .  Чи можете ви навести прилади конкретних заходів, які 

запроваджують для розв’язання сировинно-енергетичної проблеми? 

— До зменшення використання сировини повинна привести заміна багатьох 

видів природних матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть створюватися із наперед 

заданими властивостями. 

Значна економія сировини досягається за рахунок використання вторинних 

матеріалів: металобрухту, макулатури, пластмас. 

Приклади високоефективного використання вторинної сировини показують «малі» 

високорозвинені країни Західної Європи. Тут використовується 80-90 % щорічного 

надходження металобрухту, 50-70 % макулатури і багатьох видів пластмас, до 75 % 

побутового сміття спалюється з метою виробництва енергії. 

Розв’язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і вдосконалення 

існуючої теплової енергетики на принципово нових технологічних засадах (наприклад, 

спалювання вугілля у «киплячому шарі»), передбачає широке використання альтерна-

тивних джерел енергії, передусім сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі. 

Якщо тенденції впровадження альтернативних джерел та зберігаючих технологій 

розвиватимуться, розв’язання сировинно- енергетичної проблеми можливе вже у ХХІ ст. 

Набагато складніша ситуація з продовольчою проблемою, яка визначається 

спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети. 

Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), нині 

на планеті голодують понад 500 млн осіб, а ще 1 млрд осіб постійно недоїдають. 

Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської 



Америки і загрожує поширитися на інші території. Найбільш критичне становище 

склалося у 20 країнах «зони голоду», що розташована в сухих саванах і напівпустелях. 

Тут темпи приросту населення у два рази перевищують виробництво продовольства. 

Середньодобова забезпеченість їжею оцінюється у цих країнах на 80-85 % від 

рекомендованих ФАО норм. 

Причиною голоду є неспроможність країн, що розвиваються, через власні низькі 

доходи закуповувати на світовому ринку продукти харчування. У структурі сімейного 

бюджету частка продовольчих затрат у них перевищує 60 %, тоді як у Німеччині -  17 %. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и .  Які рекомендації ви можете надати країнам, що 

зіткнулися із продовольчою проблемою? 

— Компенсувати втрати можна за рахунок підвищення продуктивності 

оброблювальних земель, поєднавши апробовані форми землеробства із сучасними 

досягненнями біотехнології. Допускається, що таким шляхом можна збільшити 

врожайність, наприклад, кукурудзи і пшениці у країнах, то розвиваються, у 2-3 рази. 

Цього було б достатньо для задоволення потреб населення цих країн у зернових 

культурах. 

Для продовольчого забезпечення людства суттєве значення мають біологічні ресурси 

Світового океану. Адже в ньому видобувається близько 20 % харчових білків тваринного 

походження. 

4. Екологічна проблема. 

Сучасна екологічна ситуація характеризується надзвичайною напруженістю, оскільки 

суть екологічних проблем полягає в конфлікті між зростаючою 

природоперетворювальною діяльністю людини і процесами, які регулюють динамічну 

рівновагу в біосфері. 

Безумовно, саме лише використання техніки в процесі «обміну речовиною і 

енергією» між людиною і природою призводить до порушення балансу природних сил і 

ресурсів. Однак загроза екологічної кризи стала реальною через те, що індустріальний 

розвиток цивілізації тривалий час відбувався за принципом вседозволеності. 

Тепер екологічні проблеми можна розглядати у кількох аспектах. 

1) Для атмосфери найбільш гострими є проблеми «парникового ефекту», 

«озонових дір», кислотних дощів, пилового забруднення. 

2) Практично непридатною є вода, в якій навіть у невеликих кількостях 

розчинені отруйні або агресивні хімічні елементи. Найбільш забрудненими у гідросфері є 

річкові і озерні води. Просторам відкритого океану найбільшої шкоди завдає забруднення 

нафтопродуктами. Широке використання в господарстві і побуті виробів із пластичних 

синтетичних волокон, які легші за воду і майже не розчиняються за природних умов, 

призвело до їх значного нагромадження у водах Світового океану, особливо в 

Атлантичному океані. 

3) Щороку з активного використання вилучаються мільйони гектарів земель. 

Деградацію земель спричиняє багато факторів: гірничі розробки, посилення водної і 

вітрової ерозії, хімічне забруднення ґрунтів міндобривами та отрутохімікатами тощо. 

4) Нині темпи знищення вологих екваторіальних лісів планети у багато разів 

перевищують швидкість їх відновлення. Протягом 1990-2005 рр. планета втратила понад 

125 млн га лісу. Одночасно із вирубкою лісів триває процес опустелювання. 

Таким чином, внаслідок людської діяльності відбувається деградація всіх природних 

комплексів. Ми перебуваємо в ситуації екологічної кризи. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и . Що потрібно робити, для того щоб ця екологічна криза 

не переросла в глобальну екологічну катастрофу? 



— Серед основних шляхів розв’язання екологічних проблем є такі: 

1) перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, а в перспективі — до 

замкнутих циклів використання ресурсів, що дасть змогу перейти до маловідходного 

виробництва; 

2) використання нагромадженого за тисячоліття людської діяльності досвіду 

раціонального природокористування. Розробка регіональних схем використання ресурсів 

залежно від природних, економічних та соціальних особливостей території; 

3) розширення природно-заповідних територій, особливо в районах з 

нестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі екваторіальні ліси); 

4) екологічна освіта й виховання населення. 

5. Соціальні проблеми. 

Численні глобальні проблеми існують у галузі взаємовідносин між людиною і 

суспільством. Це проблеми охорони здоров’я, освіти, культури, злочинності та ін. 

Можливості розв’язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного 

розвитку країн, тому особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах 

світу. 

Незважаючи на ліквідацію багатьох масових епідемій (віспа, чума, холера), стан 

охорони здоров’я людей у багатьох країнах викликає тривогу. Багато сучасних хвороб 

(серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, 

малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих 

виникають нові епідемії, найбільш загрозливою серед яких є СНІД. Щодня в світі понад 6 

800 осіб стає ВІЛ-інфікованими, а більше 5700 помирає від СНІДу. Кількість людей, 

носіїв ВІЛ-інфекції досягла майже 34 млн осіб. Найвищий рівень захворюваності на СНІД 

зафіксовано у Свазіленді, Ботсвані, Лесото, Південній Африці, Зімбабве, Намібії, Замбії, 

Мозамбіку, Малаві, Кенії. 

У країнах, що розвиваються, важливою причиною смертності залишаються 

інфекційні хвороби. У третини населення Землі, переважно в країнах, що розвиваються, 

діагностовано туберкульоз. У промислово розвинених країнах більшість людей помирає 

від серцево-судинних і онкологічних захворювань. 

Щороку майже 10 млн дітей помирають, не досягнувши п’ятирічного віку. 

Переважна більшість цих дітей вижила б за умов поєднання таких факторів, як дбайливий 

догляд, достатнє харчування та елементарне медичне обслуговування. Таким чином, ди-

тяча смертність тісно пов’язана з бідністю. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и .  Тобто ви стверджуєте, що головною передумовою 

подолання багатьох хвороб є подолання бідності? 

— Так. Крім того, основними умовами розв’язання проблем охорони здоров’я є 

перехід до здорового способу життя, забезпечення повноцінного харчування, поліпшення 

екологічних умов проживання і, звичайно, розвиток медицини, пропаганда здорового 

способу життя. 

Щоб бути конкурентоспроможними в умовах сучасної економіки з її науковими 

технологіями та мінливими ринками, країнам потрібна на тільки здорова, а й 

кваліфікована робоча сила, що володіє знаннями та вміє їх застосовувати на практиці. 

Такі трудові резерви мають розвинені та постсоціалістичні країни. Водночас, за даними 

ЮНЕСКО, понад 75 млн дітей молодшого шкільного віку не відвідують школу. 

«Лідерами» в цьому показнику виступають найбідніші країни Африки. 

На жаль, розв’язати цю проблему буде неможливо, якщо не будуть усунуті всі 

чинники, що змушують дітей працювати і не дають можливості бідним родинам віддати 

їх до школи. За даними ЮНІСЕФ, у світі понад 300 млн дітей — 16 % населення віком від 



5 до 17 років — зайнято певним видом трудової діяльності. 

К о р е с п о н д е н т  г а з е т и  . Якщо проблема бідності буде вирішена, то й зникнуть 

всі соціальні проблеми? 

— Складна соціально-економічна ситуація в багатьох країнах світу, всесвітня 

криза духовної культури сприяла переростанню такого негативного явища у проблему 

глобального масштабу, як злочинність. Інтернаціоналізація злочинності у багатьох 

випадках значно випереджує темпи світової інтеграції в економічній, соціальній і 

культурній сферах. Особливо після того, як вона набула організованих форм, сформувала 

й постійно розширює світовий ринок наркотиків і зброї. 

Глобальні проблеми вимагають і глобальних рішень. Для цього необхідне широке 

міжнародне співробітництво і координація зусиль усього людства в різних сферах: 

політичній, економічній, науковій, освітянській тощо. 

  Підсумок заняття. 

Учитель та учні аналізують найбільш вдалі доповіді і питання, труднощі, що виникли 

в ході ділової гри, проводять оцінювання та самооцінювання. 

Домашнє завдання 

1. ______________ Підручник, опрацювати § . 

2. «Кореспондентам» підготувати статті про глобальні проблеми (кожен про 1-2 

проблеми). 

Повторити теми: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», 

«Глобальні проблеми людства». 
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