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Дорогі старшокласники!
Перед вами новий підручник з географії. Це перший український підручник,
адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки
ви ознайомитеся з сучасною географією, з її складовою частиною – соціальноекономічною географією світу, яка нині є дуже потрібною інтегрованою
наукою.
Нагадуємо вам, що економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства в країні, регіоні, світі, пояснює особливості розселення людей
та використання ними природних умов і ресурсів. Соціальна географія досліджує умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток і розміщення галузей
сфери обслуговування в країні, регіоні, світі. Оскільки економічні й соціальні
питання тісно пов’язані між собою, то і вивчаються вони разом, доповнюючи
одне одного.
Пропонований підручник складається з вступної частини і двох розділів –
загальна й регіональна соціально-економічна характеристика світу.
Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку
з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної
діяльності, соціокультурного надбання регіонів, що сприятиме формуванню
наукової картини сучасного світу. У підручнику широко використовуються
напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо.
На сторінках підручника ви знайдете рубрику «Практикум», де наведено
перелік практичних робіт, запланованих навчальною програмою. Виконання
цих робіт сприятиме формуванню й розвитку необхідних і важливих умінь та
навичок.
Рубрика «Доведіть чи спростуйте» акцентує вашу увагу на певному
твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене
твердження, й аргументовано довести або спростувати його.
Додатковий цікавий матеріал розміщено в рубриці «Це цікаво». Рубрика
«Обговорімо…» радить вам обговорити твердження з однокласниками,
ровесниками, друзями.
Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і
мудрого Вченого-географа, який все знає про природу, господарство, життя
людей нашої планети і розповідає про це Гостю.
Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з
географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними
технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, матеріалами преси
та іншими джерелами інформації.
Під час вивчення матеріалу підручника користуйтеся наведеними в кінці
кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.
Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.
Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і
цікавому шляху пізнання!
Бажаємо успіхів!
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Ви дізнаєтеся про:
структуру і тенденції розвитку географічної науки;
місце і роль географії в житті суспільства;
предмет і завдання сучасної економічної і соціальної географії;
світових і вітчизняних економіко-географів.
Ви навчитеся:
вирішувати життєві проблеми, які потребують відбору географічної інформації;
користуватися різноманітними методами географічних досліджень;
визначати місце економічної і соціальної географії в системі географічних наук і її зв’язок з іншими науками;
пояснювати актуальність і необхідність вивчення даного курсу.

§ 1. Що вивчає географія. Зародження
і розвиток географії
Географія як наука. В окрему галузь людських знань географія виділилася після того, як люди накопичили знання про навколишній світ, у
якому вони жили й працювали, який активно досліджували. Термін «географія» (грец. geographia, від gео – Земля, grapho – пишу) вперше застосував
давньогрецький учений Ератосфен ще у ІІІ ст. до н.е.
Нині географія – це комплекс наук про Землю, які вивчають її надра,
рельєф, клімат, океани і моря, ґрунти, закономірності поширення рослинного і тваринного світу, розміщення населення і розвиток господарства нашої планети. Географію поділяють на фізичну і соціально-економічну.
Фізична географія – наука про географічну оболонку земної кулі як сферу взаємного проникнення і взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери,
біосфери. Фізичну географію поділяють на землезнавство, що досліджує загальні властивості географічної оболонки та її компонентів, і ландшафтознавство, яке вивчає природні комплекси різних рангів, їхні антропогенні зміни.
Економічна і соціальна географія є багатогалузевою наукою (мал. 1), що
вивчає територіальне розміщення і розвиток господарства й населення земної
кулі, окремих її районів і країн; досліджує природно-територіальні й виробничотериторіальні комплекси та їхні складники, географічДоведіть чи спростуйте ні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної
системи. З’являються нові галузі сучасної географії:
Виникнення нових
політична, інфраструктури, військова, спорту, туризгалузей географічму, геоінформатика, геопрогнозування тощо. Наскрізної науки зумовлене
ною географічною наукою є картографія, завдяки якій
потраплянням до
було створено специфічну і дуже виразливу мову геосфери її інтересів нографії, що втілилася в географічних картах.
вих явищ суспільного
Протягом багатьох віків географія прагнула
життя, появою зловідповісти на запитання: де? і що?, а нині — дає
боденних проблем,
відповідь на запитання: як? і чому? Отже, вона
що змушують ученихподолала шлях від спостереження до висвітлення,
географів діставатися
від конкретики до узагальнення, від аналізу до кондо їхньої суті.
цептуалізації. Нині географічні науки об’єднують
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Мал. 1. Структура науки «Економічна і соціальна географія»

свої зусилля для вирішення важливих проблем – збереження природи, раціонального використання її багатств.
Етапи розвитку географічних наук. У давнину люди уявляли навколишній світ таким, яким їм давали змогу його уявляти їхні знання, досвід,
релігійні вірування. Із часом знання людей розширювалися, збагачувався їхній
життєвий досвід, розпочалася торгівля, подорожі, мандрівки.
Одними з перших мореплавців були фінікійці, які плавали Середземним
морем близько 3 тис. років тому. У 300 р. до н.е. давньогрецький мореплавець
Піфей вийшов в Атлантичний океан, а в 1000 р. норвежець Лейф Ерікссон
дістався берегів Північної Америки. Людство багато в чому завдячує відкриттям
учених Давньої Греції. Античні вчені, зокрема Арістотель, Ератосфен, Піфагор,
Птолемей, Платон, Геродот, Страбон, залишили нам достовірні знання про
форму Землі, цілісність Світового океану, існування Південного материка,
розподіл рослин і тварин на земній кулі, залежність людини від природних умов.
Геродот досліджував південні райони України, описав їх у своїй книзі «Скіфія».
У середні віки (V–ХV ст.) знання про природу Землі розширили араби,
які торгували з країнами Сходу, Середземномор’я і Африки. Вони вивчали
клімат, форми земної поверхні, астрономію і астрологію. Одним з найвидатніших мандрівників того часу був Ібн Батута. Китайські та арабські землепрохідці здійснювали подорожі суходолом. У 138 р. до н.е. дипломат Чжан
Цянь став першим китайцем, який досліджував Центральну Азію. Згодом
європейці проклали Великий шовковий шлях до Китаю. Італієць Марко
Поло в 1271–1295 рр. подорожував Східною Азією і описав її у «Книзі».
Період ХV–ХVІІ ст. називають епохою Великих географічних відкриттів.
У цей час з’явилися надійні кораблі, точні прилади і карти. У 1488 р. Бартоломео Діаш дістався південного краю Африки, а в 1497–1499 рр. Васко да Гама
вперше обійшов материк з півдня і прибув до Індії. У 1492–1493 рр. Христофор
Колумб здійснив своє історичне плавання з Іспанії до берегів Америки.
У 1519–1521 рр. португалець Фернан Магеллан здійснив першу навколосвітню подорож, яка підтвердила, що Земля куляста.
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З ХVІІІ ст. почався новий етап розвитку географічної науки – пошук законів розміщення географічних об’єктів у просторі і закономірностей територіальної організації господарства і суспільства. У цьому велику роль
відігравали вчені-географи, які досліджували і описували нові території,
місцевих мешканців, їхнє господарство, культуру, побут, складали карти
щойно вивчених територій. Період територіальних відкриттів тривав до
середини ХХ ст., коли були досліджені останні «білі плями» – високогір’я
Гімалаїв, Антарктида, Океанія тощо.
У другій половині ХХ ст. розпочалися широкомасштабні міжнародні географічні дослідження. Вони дають змогу одержувати найповнішу картину
природи Землі. Особливу увагу приділяють дослідженням Антарктиди,
Світового океану, космосу. Космічні знімки надають інформацію про процеси, що відбуваються на поверхні Землі та в її надрах, про зміни клімату,
про поведінку річок, наступ пустель тощо.
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Виокремте основні етапи розвитку географічної науки, підкресліть особливості кожного з них.
2. Проаналізуйте галузевий склад сучасної економічної і соціальної географії.
3. Назвіть основні напрямки дослідження сучасної географічної науки.
4. Підберіть матеріал для проведення телемосту на тему «Роль географії у
створенні візитної картки країни».

Обговорімо ...
Поясніть слова М.В. Ломоносова: «Скільки користі дає географія роду
людському, про те всяк тямущий розсудити може…».

§ 2. Географічний простір і час.
Методологія географічної науки
Географічний простір і час. Нині географічні науки розширили сферу
свого пізнання і діяльності аж до навколоземного простору. Етноси і цивілізації, природні й антропогенні трагедії, глобальні зміни в кліматі, взаємозв’язок
між природними і соціальними явищами, демографічний вибух, політичні
конфлікти, економічні кризи – все опинилося серед інтересів географії.
Учений І. Кант визначив географію як самостійну дисципліну і запропонував таку класифікацію наук: сутнісні предметні науки – математика, фізика; тимчасові, хронологічні – історія; просторові, хорологічні – географія.
Учений підкреслював важливість у географії саме просторової складової.

!

Географічний простір – земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі й охоплює всі сфери географічної оболонки Землі:
атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу і соціосферу (ноосферу).

Перші спроби створити концепцію географічного простору трапляються
у працях К.Ріттера (ХІХ ст.) і А.Геттнера (початок ХХ ст.). У середині ХХ ст.
Р. Хартшорн істотно розвинув ідею про простір і ввів поняття часу. Усі події відбуваються в географічному просторі–часі, тобто існує тісний зв’язок
просторового аспекту з часовим, що дає змогу говорити про комплексну
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просторово-часову структуру. Прикладом такої структури є географічний
поділ праці, геополітика, геостратегія, диференціація, інтеграція тощо.
Простір у географії є не лише оболонкою, де відбуваються всі природні
та суспільні процеси, а й активним чинником, що впливає на характер усіх
об’єктів – господарських, природних, суспільних, демографічних тощо. Він
є найдинамічнішим і поєднує просторово-часове сполучення суспільних
об’єктів, явищ і процесів у сукупності з природним оточенням.
Географічний час – це форма реального буття географічної оболонки Землі.

Зазвичай ми розуміємо його як фізичний час, своєрідну метрику (фізичний вимір часу, який проходить між епохами розвитку Землі), або як загальний знаменник усіх значень часу стосовно геологічного життя Землі.
Нині географи під географічним простором і часом розуміють ту частину
фізичного простору Землі і ту частину фізичного часового інтервалу її розвитку, у яких можливе існування географічних тіл і проявів, що пов’язані з
цими тілами і географічними процесами. Географічні властивості простору
при цьому є не формою існування географічних об’єктів і процесів, а умовою їхнього буття. Вивчаючи ці властивості, потрібно керуватися географічними методами дослідження.
Предмет і об’єкт дослідження географії. Об’єктом дослідження географії є географічна оболонка Землі (геосфера), територіальні відмінності
та просторові поєднання природи, населення, господарства. Усі географічні
науки вивчають розміщення в просторі та його закони. Закони розміщення
є головними законами географії.
Предметом дослідження географії є причинно-наслідкові зв’язки й залежності між географічними процесами і явищами, що відбуваються в
географічній оболонці, закономірності формування територіальних форм
організації продуктивних сил суспільства, проблеми взаємодії природних
і суспільних територіальних систем на рівні світу, регіону, конкретної місцевості.
Методи географічних досліджень. Це певна система послідовних підходів і прийомів, яких дотримуються, коли вивчають географічні об’єкти,
будь-які географічні явища чи процеси, а також особливі способи пізнання
світу і методики дослідження (мал. 2). За об’єктом дослідження в географії
розрізняють фізико-географічні методи, що досліджують природні умови і
ресурси, та економіко-географічні методи, спрямовані на вивчення господарства і населення.
індукції, дедукції,
системний, порівняльний
Загальнонаукові

історичний, математичний, аерокосмічний,
статистичний, комп’ютерних технологій
Міждисциплінарні

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкретно-наукові (спеціальні)
картографічний, районування, польових досліджень, моделювання, спостережень,
палеогеографічний, геохімічний, геофізичний

Мал. 2. Методи географічних досліджень
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Тривалий час (до кінця ХVІІІ ст.) основним методом географічних досліджень був експедиційний. Епоха теоретичних відкриттів розпочалася
на початку ХІХ ст., коли були виявлені перші глобальні закони – закон широтної зональності і висотної поясності (А. Гумбольдт, В. Докучаєв) і закон розміщення господарської діяльності у просторі – модель розміщення
Доведіть чи спростуйте сільськогосподарських зон різної інтенсивності навколо єдиного ринкового центру (І. Тюнен). Метод
моделювання дає змогу досліднику вийти за рамки
Карта — альфа і омега
реального, спростити дійсність, відкинути малогеографії, початковий і
значущі риси. Найголовнішою моделлю в географії
кінцевий момент геограє географічна карта. За допомогою карт виявляютьфічного дослідження.
ся закономірності, які неможливо помітити, дослі(М.М. Баранський)
джуючи іншим способом.
Традиційними методами географічних досліджень є спостереження,
експедиції, польові дослідження, статистичний, математичний, картографічний, порівняльно-географічний, історичний, метод районування тощо.
А до сучасних методів дослідження в географії відносять космічний, геоінформаційний, геофізичний, геохімічний, геобіологічний, моделювання,
комп’ютерних технологій тощо.
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Що таке географічний простір?
2. Проаналізуйте вислів: «Сучасна географія – простір, час і взаємодія».
3. Поясніть поняття «предмет» і «об’єкт» дослідження географії. Чим відмінні ці поняття?
4. Які методи дослідження в географії відносять до сучасних?

§ 3. Джерела і система географічних знань
Джерела географічних знань. Географія послуговується найрізноманітнішими джерелами знань. Це перелік складників, які несуть географічну інформацію, допомагають створити цілісне уявлення про географічні
об’єкти і явища, ознайомлюють з особливостями природи Землі, з населенням і господарством, їхньою територіальною організацією (мал. 3).
Радіо-,
телепередачі
Шкільні підручники
і посібники

Художня
література

Інтернет
Настінні карти,
атласи
ДЖЕРЕЛА
ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

Науково-популярні
фільми

Довідники, словники,
енциклопедії
Журнали,
газети

Мал. 3. Основні джерела географічних знань
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Система географічних знань. Географічна освіта передбачає знання
просторово-часових закономірностей розподілу і розвитку географічних
явищ і об’єктів, їхніх властивостей, структури, історії розвитку і закономірностей функціонування. Крім того, потрібно оволодіти методами вивчення
географічних явищ і об’єктів, знати способи раціонального використання
природних ресурсів, розуміти роль географічного середовища, географічних комплексів у житті суспільства. Здобувати географічну освіту допомагають численні факти, людська уява, розуміння основних понять, міцні
теоретичні знання і різноманітні способи діяльності, уміння інтегрувати
зміст географічних знань і оцінювати їхнє соціокультурне значення.
Теоретичні знання є найскладнішою і
Концепція
найрозвинутішою формою наукових знань
(закони, закономірності, класифікація, тиТеорія
Термін
пологія тощо). Це достовірні знання, система
логічних понять і уявлень про загальні, сутТЕОРЕТИЧНІ
ЗНАННЯ
нісні й необхідні внутрішні зв’язки певної
Факт
Закон
предметної галузі знань. Теоретичні знання
складаються з різних фактів, понять, терПоняття
Гіпотеза
мінів, теорій, гіпотез (мал. 4). Наприклад,
Закономірність
географи послуговуються гіпотезою про походження Землі, теорією літосферних плит,
Мал. 4. Структура теотеорією походження материків, використоретичних знань
вують такі терміни, як «карст», «озеро», «трудові ресурси», «національний дохід» та ін.
Географічне пізнання починається з констатації фактів. Факт – це
знання чи результат, достовірність яких доведена. Це судження, яке фіксує події, що відбуваються об’єктивно, незалежно від свідомості. Поява в
географії нових фактів є поштовхом до розвитку географічної теорії. Нині як
факт ми сприймаємо розміри Землі, стан клімату, розселення народів світу,
сучасну ситуацію на політичній карті світу тощо.
У здобутті географічної освіти важливе значення має уява. Це здатність
людини створювати в думках, у свідомості нові образи на основі попереднього досвіду. Завдяки уяві ми можемо відтворити чуттєво-наочний образ раніше сприйнятих географічних об’єктів чи явищ дійсності. Так, ми
можемо уявити контури фізичної карти півкуль, політичної карти світу або
сходження лавин, виверження вулкана тощо.
Поняття відображають загальні істотні властивості предметів і явищ
об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної
сукупності ознак. Утворення понять – складний процес, у якому застосовують порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, ідеалізацію, узагальнення
і висновки. Ознаки, що характеризують поняття, становлять його зміст. Наприклад, поняття «картографічні проекції» тлумачиться як «математичні
способи зображення всієї поверхні Землі або будь-якої її частини на площині». Ми розуміємо, що в об’єктивній дійсності карти існують як витвір
людини, проте без математичних способів неможливо зобразити всю поверхню Землі на невеличкому за розмірами аркуші паперу, тому, щоб виготовити карту, використовують масштаб, генералізацію, математичне проектування тощо.
Науковці створюють теоретичні концепції – системи поглядів, об’єднаних
певною основною науковою ідеєю. Концепція є основоположною ідеєю
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теорії. Загальний її задум викладений у конструктивно прийнятній для
практики формі. Прикладом можуть бути такі концепції: єдності системи
географічних наук, системного підходу в географії тощо. Панівну на певний час концепцію називають парадигмою. Прикладом таких концепцій
(парадигм) можуть бути синергетична (вчення про самоорганізацію і нелінійний розвиток відкритих систем) у ландшафтознавстві та геоморфології;
інвайронментології (вчення про навколишнє природне середовище і людину в ньому) у фізичній географії; стійкого розвитку в суспільній географії
тощо.
Гіпотеза є формою ймовірного наукового знання, що ґрунтується на
припущенні про суть речей і явищ або причини, які їх зумовлюють. Ядром
теоретичного знання є науковий закон, що відображає загальні, істотні й
необхідні для предметної сфери знання, об’єктивні процеси і зв’язки між
явищами дійсності. Географія послуговується законами руху Землі, зміни пір року та доби, всесвітнього тяжіння, збереження енергії, природної
зональності тощо. З категорією закону тісно пов’язана категорія закономірності, яка виражає сукупну дію багатьох спеціальних законів, тобто
відображає цілу систему загальних, стійких і необхідних зв’язків, кожний
з яких є окремим законом. Закономірностями в географії є розподіл на земній поверхні температури повітря, кількості опадів, зміна температури з висотою, цілісність географічної оболонки, колообіг речовин і енергії, ритмічність, широтна зональність і висотна поясність тощо.
Крім теоретичних знань, кожній людині потрібні знання про способи діяльності, адже діяльність – це один зі способів буття людини в світі, її здатність вносити в реальну дійсність певні зміни. Основними компонентами діяльності є суб’єкт з його потребами, мета, на яку спрямовується діяльність,
засоби реалізації мети і результат діяльності (продукт).
Доведіть чи спростуйте
Здобуття географічної освіти неможливе без
уміння інтегрувати географічні знання. ІнтеНині географія – одна
грація знань – це виявлення однотипних заз наук, що бере на
кономірностей в елементах змісту навчання і
себе відповідальність
встановлення їхньої системної цілісності. Геограза вирішення проблем,
фія – наука інтегрована. Вона поєднує і викориспов’язаних зі взаємодією
товує знання з багатьох природничих і гуманілюдини і природи.
тарних наук, тісно переплітаючись з ними, утворює міжпредметні зв’язки і взаємозалежності.
Так, географія вивчає взаємопов’язані глобальні й локальні проблеми на
Землі (екологічні, демографічні, інформаційні), які потребують інтегративних підходів. Соціокультурні знання в географії містять інформацію
щодо досвіду людини в усіх сферах життєдіяльності, щодо особливостей
господарства і культури, характерних для народу, який проживає в певних природно-географічних умовах і перебуває на певному соціальноекономічному рівні розвитку.
У сучасній географічній науці простежуються такі тенденції розвитку:
— вплив на географію інших наук, які відтворюють етапи її суспільного
розвитку – гуманізацію, соціологізацію, екологізацію, інформатизацію;
— активний розвиток методології, теоретичної бази і практичного їх застосування;
— переважання інтересів географії на різних просторово-часових рівнях –
глобальному, регіональному, локальному.
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Розвиток економічної і соціальної географії у світі

Запитання і завдання для самоперевірки
1. Перелічіть основні сучасні джерела географічних знань. Зазначте, якими з них ви найчастіше користуєтеся.
2. Розкрийте суть поняття «факт» у географії. Наведіть приклади географічних фактів.
3. Проаналізуйте структуру теоретичних знань у сучасній географічній науці.
4. Назвіть основні тенденції розвитку сучасної географічної науки.
5. Поясніть значення географічних знань для людей різних спеціальностей (лікар, художник, музикант, листоноша, програміст, журналіст, провізор, агроном, пілот, працівник Державної автоінспекції). Заповніть таблицю.

№
п/п

Професія (спеціальність)

?

Географічні знання

Обговорімо ...
Поясніть слова відомого вченого І.М. Гладицина, який ще на початку ХХ ст. говорив: «Географія змушує людину дивитися на світ не через вузьку шпарину своєї
спеціальності, а з висоти пташиного лету».

§ 4. Розвиток економічної і соціальної
географії у світі
Зародження економіко-географічних знань. Воно пов’язане з появою перших античних цивілізацій (середина IV тис. до н.е.). Завдяки працям Геродота, Арістотеля, Страбона, Птолемея географія досягла розквіту,
хоча ще була описовою, але містила певні елементи економічної географії та
ідеї районування.
Перші теоретичні дослідження започаткував голландець Бернхардус Вареніус (Варен) (1622–1650). У своїй праці «Всесвітня географія» вперше поділив географію на загальну (систематичну) і регіональну, яку ще називав порівняльною, що розглядає особливості однієї місцевості порівняно з іншою.
Розвиткові економічної географії і перетворенню її на самостійну науку
сприяли комплексні загальногеографічні дослідження XVIII ст., метою
яких було освоєння нових територій, цілісне пізнання території країни. На
цей час припадають перші спроби економічного районування. У XVIII ст.
сформувалися перші національні економіко-географічні наукові школи, зокрема німецька, французька, російська.
Економіко-географічні наукові школи. Німецька школа описового
державознавства (камеральної статистики) зародилася в XVII – XVIII ст. у
німецьких університетах. Визначне місце в розвитку тогочасної світової географії належить Александру Гумбольдту (1769–1859) (мал. 5, 1). Головним
об’єктом його досліджень були Центральна і Південна Америка, природа
Уралу, Алтаю, Каспійського моря. Ученого вважають одним з фундаторів
наукового країнознавства, автором порівняльного методу в географії. Його
сучасник і співвітчизник Карл Ріттер (1779–1859) (мал. 5, 2) стверджував,
що історія народів залежить від розвитку природного середовища, прагнув
кількісно оцінити просторові відносини і географічне положення, конфігу-
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Мал. 5. Александр Гумбольдт (1), Карл Ріттер (2), Відаль де ла Блаш (3)

рації країн, природних областей Землі тощо. Відомий німецький економіст
і соціолог Альфред Вебер (1868–1958) вивчав розміщення промисловості.
Його теорія щодо розміщення промислових підприємств біля джерел сировини і ринку робочої сили (трудових ресурсів) була однією з перших в економічній географії і принесла вченому всесвітню славу.
Французька школа географії мала країнознавчу спрямованість. Її засновник – Відаль де ла Блаш (1845–1918) (мал. 5, 3). У французькому країнознавстві не було твердої та обґрунтованої схеми характеристики території,
матеріал викладали так, щоб можна було відчути місцевий колорит. Представники цієї школи володіли неабияким мистецтвом опису. Вони вивчали
насамперед зовнішнє відображення діяльності людини в ландшафті, тому
в їхніх дослідженнях переважали сфери, де людина найтісніше пов’язана
з природою.
Російська школа економічної географії формувалася насамперед з країноі краєзнавством, що було зумовлено величезними просторами імперії, слабкою вивченістю її території. Багато уваги проблемам економічної географії
приділяв Михайло Ломоносов (1711–1765), який вважав, що ця наука має вивчати господарське освоєння земель, природних ресурсів, розміри поселень,
виробництво тощо. Василь Татищев (1688–1750) виокремлював регіональну
і країнознавчу географію, запровадив класифікацію географічних дисциплін «за якістю» – математична (геодезія і картографія), фізична і політична географія. Костянтин Арсеньєв (1789–1865) – один з перших російських
економіко-географів, статистик, історик – багато зробив для розвитку районного напрямку в економічній географії. У своїй роботі «Нариси статистики
Російської держави» (1819 р.) учений створив одне з перших районувань країни, комплексно використавши дані про природу і господарство регіону.
У другій половині ХІХ ст. склалася нова географічна школа, яку очолив Петро Семенов-Тян-Шанський (1827–1914) (мал. 6, 1). Вона налічувала
кілька тисяч дослідників, серед яких М. Пржевальський, В. Обручев,
М. Миклухо-Маклай.
Наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. розвивається ціле сузір’я географічних наукових шкіл, які очолювали такі вчені: Д.Анучин, В. Докучаєв,
В. Вернадський, А. Краснов, К. Воблий, А. Ферсман, А. Воєйков та ін.
Упродовж ХХ ст. було здійснено чимало досліджень, присвячених вивченню окремих регіонів і країн світу. До видатних вчених економіко-географів
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Розвиток економічної і соціальної географії у світі

ХХ ст. належать М. Баранський, І. Вітвер, М. Колосовський, М. Цвєтков,
Ю. Саушкін, А. Преображенський, М. Паламарчук. Значний внесок у розвиток країнознавства зробили В. Покшишевський, Ю. Дмітревський, І. Маєргойз, Б. Семевський, О. Мінц та багато інших. Значною подією в розвитку вітчизняного країнознавства стало видання 20-томної серії «Країни і народи»
(1970–1985).
Розвиток соціально-економічного країнознавства в Україні. Економіко- географічні дослідження території України відображені у працях Геродота, Страбона, Птолемея та інших античних вчених. Деякі аспекти
економіко-географічного опису України висвітлили літописці Київської Русі.
Протягом XVIII–XIX ст. основним напрямком розвитку економічної і
соціальної географії в Україні була антропогеографія, яка досліджувала
географію людини стосовно всіх географічних явищ, просторові відносини
держав і народів, їхні зв’язки з природним середовищем. Один з провідних
тогочасних географів Василь Григорович-Барський (1701–1747) досліджував
історію, господарство і культуру деяких країн Західної Європи і Близького
Сходу. Павло Чубинський (1839–1884) (мал. 6, 2) здійснював етнографічностатистичні дослідження території України, Білорусі й Молдови.
Антін Синявський (1866–1951) (мал. 6, 3) був одним з перших національних
геополітиків, адже він досліджував геопросторові інтереси України на Близькому Сході (Єгипет, Сирія) і безпосередньо біля її кордонів (Польща, Румунія).
Учений розробляв теорію і методологію української економічної географії,
теорію економічного районування, вивчав світове господарство, яке вважав не
просто сумою національних господарств країн, а взаємопов’язаною єдністю,
вираженою через систему обміну в глобальному масштабі.
Економіст, демограф, економіко-географ Валентин Садовський (1886–
1947) у працях з проблем економічної географії України і світу розкрив
зв’язок між світовим і національним господарством як поєднання цілого і
частини. Завданням економічної географії вважав дослідження господарства держав і окремих територій.
Після Першої світової війни насамперед вивчали природу й господарство
України. Так, академік, засновник кафедри економічної географії Київського університету Костянтин Воблий (1876–1947) вивчав проблеми промисловості України, міграції населення, розвитку продуктивних сил, розробив
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Мал. 6. Петро Семенов-Тян-Шанський (1), Павло Чубинський (2),
Антін Синявський (3)
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наукову схему економічного районування України. Економіко-географ
Олексій Діброва (1904–1973) досліджував Київську, Житомирську та Чернігівську області, розробив одну з перших схем економічних районів України.
Після проголошення незалежності України почався новий етап у розвитку вітчизняної економічної і соціальної географії. Більшість її досліджень
зорієнтована на вивчення продуктивних сил, соціально-географічних та
економіко-географічних особливостей України, розроблення теорії економічного районування території України. Відповідно зріс і дещо послаблений на початку 90-х років ХХ ст. інтерес до проблем економічної і соціальної географії зарубіжних країн та регіонів світу.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте початок розвитку економічної і соціальної географії.
2. Які перші наукові школи з’явилися у світовій регіональній економіці і соціальній географії?
3. Проаналізуйте досягнення однієї з наукових шкіл економічної і соціальної географії світу.
4. Розкрийте напрямки розвитку економічної і соціальної географії та країнознавства в ХХ ст.
5. Чим зумовлені особливості розвитку країнознавчих досліджень у сучасній Україні?

Обговорімо ...
Інтегрування України у світове співтовариство потребує від українських політиків, громадських діячів, науковців розуміння ролі й місця нашої держави у світовій цивілізації, економіці, знання економічної, соціо- й етнокультурної мозаїки
світу.

ПРАКТИКУМ
1. Проведення круглого столу на тему
«Нові напрямки досліджень сучасної географії».
2. Проведення телемосту на тему
«Роль географії у формуванні візитної картки країни».
3. Підготовка і написання реферату на тему
«Географічні інформаційні системи».
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Тема 1. Політична карта світу
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Тема 6. Світове господарство
Тема 7. Глобалізація світового
господарства
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господарства
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РОЗДІЛ 1

ТЕМА 1.
ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
Ви дізнаєтеся про:
— багатогранність сучасного світу і типи країн;
— новий етап міжнародних відносин і його відображення на сучасній
політичній карті;
— механізм соціально-економічного об’єднання країн світу;
— політичну географію і геополітику.
Ви навчитеся:
— застосовувати основні положення географічної науки для опису й
аналізу сучасного світу;
— характеризувати різні типи країн і територій;
— використовувати різноманітні джерела географічної інформації
для порівняння різних країн і територій;
— аналізувати економічні й політичні світові процеси й давати критичну оцінку висвітленню їх у ЗМІ.

§ 5. Суть і складові політичної карти світу

!
!
!

У сучасному світі налічують понад 250 країн і територій. З них суверенними державами є близько 80 % країн. За XX ст. кількість незалежних
держав значно збільшилася, адже якщо на початку минулого століття на
політичній карті світу існувало лише 55 суверенних держав, то на 2009 р.
їхня кількість зросла до 193 держав. Політична карта світу, ніби строката
мозаїка, складена з територій держав і країн, розділених між собою політичними кордонами. На ній також показано столиці та найбільші міста держав,
адміністративно-територіальний устрій країн тощо.
Політична карта світу. Це предмет, який досліджує політична географія як складова частина економічної і соціальної географії. Політична географія вивчає питання політико-географічного положення держав і їхніх
кордонів, державного ладу й адміністративно-територіального устрою,
політичної структури суспільства, проблеми міжнародних відносин.
Політична карта світу – географічна карта, яка дає територіально-політичну
характеристику світу, материків або великих географічних регіонів.

Головними об’єктами, що показані на політичній карті, є країни й держави.
Важливо чітко розрізняти ці поняття, адже між ними є суттєва різниця.
Країна – територія з визначеними кордонами, заселена певним народом, яка
в політико-географічному аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною.

Якщо країна набуває суверенітету і стає повністю незалежною, то вона набуває політичного змісту держави.
Держава – суверенне політичне утворення, яке здійснює свої повноваження
на певній території через діяльність особливої системи органів і організацій.

Кожна держава охоплює певну територію, що є частиною географічного
простору і включає все його різноманіття: форми рельєфу, річки, озера, береги
морів, ландшафти, сільськогосподарські угіддя, гірничопромислові виробки,
міста і багато іншого.
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Територія держави – це частина земної кулі з притаманними їй природними,
а також створеними в результаті людської діяльності властивостями і ресурсами,
що перебувають під суверенітетом певної країни.

У межах державної території держава є
вищою щодо всіх осіб і організацій владою,
яка забезпечується системою державних
органів (законодавчих, виконавчих і судових). Найважливішою і загальноприйнятою нормою міжнародного права, на якій
ґрунтується мирне співіснування, є принцип недоторканності і цілісності державної
території, згідно з яким територія будьякої держави є недоторканною від зазіхань
з боку інших держав шляхом застосування
військової сили або загрози силою. Цей
принцип було вперше запроваджено директивами ООН у 1945 р.
До складу державної території відносять
Мал. 7. Сан-Марино — один з
три основні складові: суходіл з його наднайменших анклавів у світі
рами; акваторію (до неї належать зазвичай
внутрішні й територіальні води); повітряний простір над суходолом і водами.
Юридично до державної території за міжнародними угодами також прирівнюються морські судна, що належать державі й офіційно перебувають на певний момент за її межами, літаки, засоби зв’язку, посольства даної держави
за кордоном тощо.
У світі існує кілька країн, що з усіх боків оточені територією іншої держави.
Такі країни мають назву анклавів. Наприклад, анклавами є Сан-Марино, оточене
територією Італії (мал. 7); Ватикан, який розташований всередині Італії, та ще й
всередині її столиці – Риму; Лесото з усіх боків оточене територією Республіки
Південна Африка.
Окрім суверенних держав, на політичній карті Доведіть чи спростуйте
світу залишилося понад 60 залежних територій, або,
Міжнародне право забояк ще й досі їх часто називають, колоній. Вони трароняє насильницьки задиційно утворювалися в місцях зосередження родохоплювати території інших
вищ корисних копалин, родючих земель, людських
держав, порушувати дерресурсів (рабство) або через геостратегічне значенжавні кордони, використоня території (Гібралтар). Зазвичай колонія управвувати території держав
ляється представниками колоніальної державибез погодження з ними.
метрополії, а офіційною мовою є мова колонізаторів
і зрідка мова корінного населення колонії.
Колонія – країна або територія, що перебуває під владою іноземної держави
(метрополії), не має політичної й економічної самостійності і керується на основі
спеціального режиму.

Нині колоніальний статус мають території площею близько 135,4 тис. км2,
з населенням понад 12 млн осіб. Колоніальними державами є Велика Британія
(Чагос, Бермудські, Віргінські, Кайманові, спірні з Аргентиною Фолклендські
(Мальвінські) о-ви, Гібралтар, о-ви Вознесіння тощо); США (Маріанські о-ви,
о. Пуерто-Рико тощо), Франція (о-ви Гваделупа, Європа, Кергелен, Нова
Каледонія, Французька Полінезія), Австралія (о-ви Кокосові, Різдва) та ін.
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РОЗДІЛ 1
Державні кордони та їхні функції. Політичну карту світу дуже часто
порівнюють зі строкатою мозаїкою, складеною з територій держав і країн, розділених між собою політичними кордонами.

!

Державний кордон – лінія на поверхні землі (суходолу або водного простору)
і уявна вертикальна поверхня, яка проходить через неї в повітряному просторі та
в надрах землі, що визначає межу території держави і відокремлює її від інших
держав і відкритих морів.

Існують два етапи встановлення державного кордону — делімітація і демаркація. Делімітація – визначення за угодою загального напрямку проходження
державного кордону і нанесення його на географічну карту. Демаркація –
оформлення державного кордону на місцевості і позначення його відповідними прикордонними знаками.
У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від берега в море чи океан. Тоді йдеться про кордони територіальних вод,
які встановлюють на відстані 12 морських миль (1 морська миля – 1852 м)
від узбережжя. Проте у світі є країни (наприклад, Бразилія, Перу, Уругвай,
Еквадор), які в односторонньому порядку оголосили своїми територіальними
водами значно ширші смуги (до 200 миль).
У середині XX ст. країни Латинської Америки ініціювали створення економічних зон на морі, або морських
економічних зон. Це райони завширшки 200 морських
миль поза межами територіальних вод, у яких приморські
держави мають суверенні права на розвідування й розробку біологічних і мінеральних ресурсів моря. На морські
економічні зони припадає 40 % площі Світового океану.
У сучасному світі однією з найважливіших і найскладніших характеристик державних кордонів є їхні функції –
розділювальна і з’єднувальна. Розділювальна функція
державного кордону полягає переважно в обмеженні умов
виникнення і проходження потоків між країнами. У цьому випадку для обмеження або припинення пересування
людей, наприклад, вводять заборони або важкоподоланні
Мал. 8. Кордон
формальності, запроваджують високі державні збори на
у Євросоюзі
візи, створюють перешкоди для маятникових міграцій
через кордон. З’єднувальна (контактна) функція державного кордону пов’язана
з об’єктивними процесами інтернаціоналізації господарського життя, різносторонніми зв’язками між державами. Посилення контактної функції кордонів –
поки лише тенденція, що виявляється переважно в Європі і Північній Америці
(мал. 8). В інших регіонах світу панує перша функція – розділювальна.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Порівняйте політичну карту світу з фізичною. Визначте спільні та відмінні
риси.
2. З’ясуйте, коли потрібно вживати поняття «країна», «держава», «державна територія», «колонія».
3. Назвіть етапи встановлення державних кордонів. Які функції виконують
сучасні державні кордони?
4. Поясніть, які функції виконують державні кордони України.
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§ 6. Етапи формування політичної карти світу
Формування сучасної політичної карти – дуже тривалий історичний процес, протягом якого людство подолало шлях від первісного суспільства до епохи ЕОМ і атомної енергії. У розвитку політичної карти світу виділяють чотири
періоди.
Давній період (від виникнення перших форм держави до V ст. н.е.).
Охоплює епоху рабовласницького ладу. У ці часи розширювався видобуток
корисних копалин, розпочалося будівництво вітрильних суден, іригаційних систем тощо. Стрімко зростала чисельність населення Землі, що на початку нашої
ери досягла 250–300 млн осіб. Виникли міста – спочатку як центри зосередження ремісницького виробництва, а потім і торгівлі.
Перші держави виникли в найдавніших землеробських осередках. Чимало з
них були дуже великими. Так, населення Римської імперії становило понад 50 млн
осіб, в Індії і Китаї — понад 40–50 млн мешканців. Разом з першими державами
виникли дві основні форми державного ладу: монархія (Давній Єгипет, Вавилон,
Ассирія, Персія, Римська імперія) і республіка (міста-держави Фінікії, Греції,
Давній Рим). Основним способом поділу територій у цей період були війни.
Середньовічний період (V–XV ст.). Припав на епоху феодалізму. У цей
період утворився внутрішній ринок держав, а головною галуззю економіки в
усіх країнах залишалося сільське господарство. Особливо швидко зростало виробництво в Європі сукна, металовиробів, зброї, а в Азії – бавовняних і шовкових тканин, килимів, паперу, порцеляни. Значних успіхів досягло мореплавство.
Були зроблені важливі географічні відкриття. Політична карта характеризувалася роздробленістю і нестійкістю (через майже безперервні війни). Проте внаслідок зміцнення внутрішнього ринку, посилення етнічної консолідації стали
утворюватися і великі централізовані держави (Франція, Англія, Іспанія, Київська Русь, Індія, Китай і ін.). Панівною формою державного устрою протягом
усієї феодальної епохи залишалася монархія, причому зазвичай абсолютна.
Новий період (кінець XV ст. – кінець Першої світової війни в XX ст.).
Це епоха зародження, розвитку і встановлення капіталістичних відносин. Технічний прогрес охопив усі галузі промисловості, активно розвивалися торгівля й транспорт,
зміцнилися внутрішні ринки. Розвивалися
природничі науки, зокрема й географія.
На формування політичної карти світу
значно вплинули Великі географічні відкриття (мал. 9), завдяки яким виникли три перші
колоніальні імперії: Іспанська (в Америці),
Португальська і Голландська (в Азії). Період
промислових переворотів (середина XVII –
кінець XIX ст.) позначився буржуазними революціями. У цей період абсолютні монархії
стали поступатися місцем республікам (напри- Мал. 9. Відкриття Х. Колумбом
клад, у Франції) або конституційним монархіям
Нового Світу
(Англія, Нідерланди).
Колоніальні загарбання призводили до зміни і форми залежності країн. Якщо
спочатку території анексували і перетворювали їх на колонії, то наприкінці
XIX – на початку XX ст. поширилися гнучкіші форми колоніальної залежності,
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наприклад протекторати. Переселенські колонії у складі Британської імперії
одержали статус домініонів (Канада, Австралія, Південно-Африканський Союз).
Новітній період (після Першої світової війни і дотепер). У його
нетривалій історії можна виділити три основні етапи.
Таблиця 1. Найважливіші зміни на політичній карті світу
у кінці ХХ – на початку XXI ст.
Територія

Країна

Рік

Зміни

Європа

НДР і ФРН

1991

Об’єднання Німеччини

Радянський Союз
Югославія

1991

Розпад Югославії й утворення незалежних
держав: Хорватії, Словенії, Союзу Сербії та
Чорногорії, Македонії, Боснії і Герцеговини

Чехословаччина

1993

Поділ на дві незалежні держави: Чехію і
Словаччину

Союз Сербії та
Чорногорії

2006

Вихід Чорногорії з конфедерації і утворення
суверенних держав – Республіки Сербія та
Чорногорії

Сербія

2008

Проголошення незалежності Косова (колишній
автономний край Сербії)

Камбоджа

1993

Зміна республіканської форми правління на
монархічну

Сянган (Гонконг)

1997

Перейшов під суверенітет Китаю від Великої
Британії

Східний Тімор

2002

Отримав незалежність від Індонезії

Непал

2008

Заміна монархічної форми правління на
республіканську

Намібія

1990

Проголошення незалежності

Ефіопія

1993

Відокремлення від неї Еритреї і проголошення її
незалежності

Заїр

1997

Перейменування в Демократичну Республіку
Конго (ДРК)

Федеративні Штати
Мікронезії, Республіка
Маршаллові Острови

1991

Отримали незалежність від США

Республіка Палау

1994

Вийшла зі складу Мікронезії і отримала
незалежність

Азія

Африка

Океанія

1991 Розпад СРСР і утворення 15 незалежних держав

Перший етап (1918–1945 рр.) почався з утворення першої соціалістичної
держави – Радянського Союзу і позначився помітними територіальними
змінами на політичній карті. Після поразки в Першій світовій війні на основі Версальських мирних угод Німеччина позбавилася частини своєї території у Європі і всіх своїх колоній. Утворилися нові суверенні держави: Польща,
Фінляндія, Королівство сербів, хорватів і словенців. Австро-Угорщина розпалася на дві самостійні держави. Припинила існування давня Османська імперія.
Другий етап розпочався після Другої світової війни і тривав до початку
1990-х років. Політична карта цих часів зазнала суттєвих змін. Розгром фашизму
в 1945 р. і соціалістичні революції в ряді країн сприяли утворенню соціалістичного табору в Європі (Польща, НДР, Болгарія, Угорщина, Чехословаччина,
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Югославія, Румунія, Албанія) та Азії (Китай, Монголія, В’єтнам, КНДР,
Лаос), а згодом і на Кубі. У жовтні 1945 р. у Сан-Франциско було створено
Організацію Об’єднаних Націй (ООН), до якої тоді ввійшла 51 держава світу.
Період 50–70-х років ХХ ст. характеризується розпадом колоніальної системи.
Якщо 1955 р. в Африці існувало всього чотири незалежні держави (Єгипет, Ліберія,
Ефіопія, Лівія), то з 1960 р. африканські країни почали масово здобувати незалежність. Суверенізація торкнулася Латинської Америки (одержали незалежність
Ямайка, Тринідад і Тобаго, Гайана, Гренада тощо), Океанії (Західне Самоа, Тонга,
Папуа-Нова Гвінея, Фіджі й ін.) і навіть Європи (у 1964 р. стала незалежною
Мальта). Отже, замість колишніх колоній утворилося близько ста нових держав.
Третій етап розпочався з початку 90-х років XX ст. і триває дотепер. Він
характеризується великими змінами на політичній карті Східної Європи і позначився розпадом світового соціалістичного табору, на теренах якого утворилися 15 нових незалежних держав колишнього СРСР і шість – Югославії, та
об’єднанням ФРН і НДР у єдину державу тощо (табл. 1).
Отож політичній карті властива висока динамічність. Вона фіксує основні
політико-географічні процеси, позначені кількісними і якісними змінами (табл. 2).
Таблиця 2. Зміни на політичній карті світу
Кількісні зміни
приєднання щойно відкритих земель (на земній кулі нині практично не залишилося «білих плям»,
які б були невідомі людству);
територіальні здобутки або втрати внаслідок війн (такі території в
подальшому є предметом суперечок між країнами);
об’єднання або розпад держав
(на початку XX ст. розпалися
Австро-Угорщина, Російська імперія, Османська імперія, наприкінці – Радянський Союз, Югославія, Чехословаччина, Ефіопія
тощо);
добровільні поступки або обмін
між країнами ділянками суходолу
(передача всіх суверенних прав
над певною територією однією
державою іншій за угодою);
нарощування суходільної частини
території країни (Японія, Нідерланди).

Якісні зміни

історична або різка зміна суспільно-економічної
формації (встановлення капіталістичних відносин
на території ряду колоній Великої Британії);
отримання країнами політичного суверенітету
(набуття суверенітету десятками колишніх колоніальних країн (без змін кордонів) в Африці, Азії,
Латинській Америці);
введення нових форм державного устрою та
правління (Бельгія в 1993 р. з унітарної держави
стала федеративною, Непал у 2008 р. скасував
монархію і став федеративною республікою);
утворення чи розпад міждержавних політичних
спілок і організацій (розпад Ради Економічної
Взаємодопомоги в 1991 р., утворення в 1997 р.
ГУАМ та ін.);
поява і зникнення на планеті «гарячих точок» – осередків міждержавних і внутрішньодержавних конфліктів (Північна Ірландія, Ірак, Палестина, Сомалі,
Шрі-Ланка, Ліберія, Абхазія, Придністров’я тощо);
зміна назв країн та їхніх столиць (колись – Бірма, а
тепер – М’янма, колись – Берег Слонової Кістки, а
тепер – Кот-д’Івуар, колись – Делі, а тепер – НьюДелі тощо).

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте давній період формування політичної карти світу.
2. Вкажіть особливості формування політичної карти світу в середньовічний період.
3. Проаналізуйте зміни політичної карти світу за новий період.
4. Які особливості новітнього періоду формування політичної карти світу?
5. Проаналізуйте таблиці 1 і 2. Які висновки можна зробити із цих таблиць?
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§ 7. Збройні конфлікти у світі
Збройні конфлікти і війни – потужна світова проблема. Сотні тисяч
людей в усьому світі щороку стають учасниками й очевидцями збройних конфліктів, роками живуть у зонах бойових дій або на територіях, що не контролюються законною владою, в обстановці боротьби і стресу.

!

Збройний конфлікт – це протиборство між державами або соціальними
спільнотами всередині окремих держав, що мають за мету вирішення економічних, політичних, національно-етнічних та інших протиріч через обмежене застосування військової сили.

З повоєнних часів і дотепер у світі сталося вже понад 230 збройних конфліктів (мал. 10). Хоча територіально більшість цих конфліктів припала на країни,
що розвиваються, за кількістю міжнародних конфліктів, у яких брала участь
та чи інша країна, лідирують розвинуті держави. Найбільш «войовничими»
виявилися Велика Британія і Франція (брали участь у 21 і 19 конфліктах відповідно), а також США, колишній СРСР (нині Росія), Австралія, Нідерланди,
Ізраїль, Єгипет, Китай тощо. За кількістю років, упродовж яких країна була
залучена в збройний конфлікт, абсолютним світовим лідером є Ізраїль.
«Гарячі точки» на карті Європи. Найкровопролитнішою за останні
20 років в Європі була Югославська війна (1991–1995, 1998–1999 рр.). Вона
пов’язана з руйнуванням югославської державАфрика
74
ності (до середини 1992 р. федеральні органи
влади втратили контроль над ситуацією) і сталася
Азія
через конфлікт між федеративними республіка68
ми й різними етнічними групами, через намаганБлизький
ня політичних «верхів» переглянути існуючі кор32
Схід
дони між колишніми республіками Югославії.
У конфлікт були залучені війська НАТО, що стало
Європа
32
першою в історії наземною операцією, здійсненою під проводом НАТО за межами зони його
Північна і
відповідальності. У результаті натівських бомЛатинська
26
Америки
бардувань загинуло понад 2 тис. мирних жителів,
0
20
40
60
80 більше 7 тис. було поранено, понад 750 тис. мешканців Югославії стали біженцями, без необхідних
Мал. 10. Кількість збройних конумов для життя залишилися 2,5 млн осіб (мал. 11).
фліктів за регіонами
Конфлікт завершився повним розпадом Югосла(1949–2007 рр.)
вії на шість незалежних республік, а в лютому
2008 р. у колишньому автономному краї Косово
місцевий парламент прийняв Декларацію про
проголошення його незалежності від Сербії і про
формування суверенної держави Республіка Косово.
Найдавнішим конфліктом у Європі є ольстерський. Ольстер – одна із чотирьох історичних
провінцій Ірландії, яка підпорядкована Великій
Британії. Ще на початку XX ст. шість ірландських графств після тривалих зіткнень увійшли
до складу Великої Британії, а 26 графств утвоМал. 11. Зруйнована будівля
рили незалежну Ірландію. Населення Ольстера
у Белграді
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чітко поділене не лише за етнічною ознакою, тобто ірландці – англійці, а й за
релігійною: католики – протестанти. Між ними і відбуваються постійні сутички, жертвами яких стало вже понад 4 тис. осіб. Католицькі і протестантські
квартали розділені цегляними «стінами миру».
Воєнні конфлікти і політична нестабільність в Азії. Кровопролитною
була ірано-іракська війна (1980–1988 рр.), яка закінчилася безрезультатно.
Уже понад 50 років триває арабо-ізраїльський конфлікт. Періодично набирають сили індійсько-пакистанський конфлікт і християнсько-мусульманське
протистояння в Лівані. Після виведення радянських військ з Афганістану в цій
країні так і не було досягнуто миру й досі триває громадянська війна.
У 2003 р. розпочалася американо-англійська інтервенція до Іраку з метою
впровадження демократичних свобод тощо.
Найкровопролитнішим і найдовшим конфліктом в азіатському регіоні стало
арабо-ізраїльське протистояння. Це конфлікт між рядом арабських країн, а також
арабськими воєнізованими радикальними угрупованнями, які підтримує частина корінного арабського населення на території Ізраїлю, з одного боку, та Ізраїлем – з іншого. Після 1948 р. (утворення
держави Ізраїль) причиною конфлікту
прийнято вважати створення єврейської
держави на частині території, невід’ємні
права на яку, на думку арабської сторони,
належать лише її корінному, переважно
арабському, населенню. Конфлікт між
євреями-сіоністами і корінним арабським
населенням Палестини зводиться не лише
до територіальних претензій обох сторін
на територію Палестини, а з другої чверті XX ст. до них додалися ще релігійна і
культурна причини, що посилюють міжнаціональну ворожнечу (мал. 12).
Арабо-ізраїльський конфлікт забрав багато тисяч життів з обох боків. З’явилися
мільйони біженців і в Палестині, і в Ізра- Мал. 12. Бомбардування палестинських територій
їлі. Ці країни зазнали чималих економічних, фізичних і моральних втрат. Упродовж багатьох років проблему цього конфлікту намагалися вирішити Рада
Безпеки ООН, Євросоюз, її обговорювали навіть на самітах Великої вісімки.
Однак знайти будь-який консенсус поки що не вдалося через явне небажання різних груп країн до найшвидшого вирішення цього кровопролитного конфлікту.
Політична нестабільність і збройні конфлікти в Африці. За останні
40 років в Африці сталося майже 18 громадянських війн, понад 100 військових
переворотів, зареєстровано більше 10 випадків геноциду і масового політичного терору. І нині збройні конфлікти тривають у понад десяти країнах континенту.
Становлення державності в африканських країнах дуже ускладнювалося абсолютною штучністю державних кордонів, які дісталися їм як спадок від колоніального минулого. Кордони визначали під час поділу континенту на сфери
впливу, не взявши при цьому до уваги етнічні межі. Близько половини кордонів (45 %) проведені вздовж меридіанів і паралелей, ще 30 % — вздовж прямих
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і дугоподібних ліній. Такі кордони вже давно перетворилися на джерело етнічних конфліктів і переміщень мільйонів біженців.
Лише за останні десятиліття XX ст. у шести африканських країнах (Судані,
Ефіопії, Мозамбіку, Анголі, Уганді й Сомалі) під час війн загинули, за різними
оцінками, до 4 млн осіб (переважно мирне населення). Африка стала континентом, де зосереджено більше половини всіх біженців і переміщених осіб і де
налічують близько 35 з 50 найбідніших країн світу.
Доведіть чи спростуйте Останнім часом епіцентр міждержавних конфліктів перемістився до району африканських Великих
озер, охопивши Сомалі, Судан, Руанду, ДРК та ін.
Збройних конфліктів не
позбавлена жодна частина
З кінця ХХ ст. відбуваються локальні війни в Чаді,
світу, навіть у таких благоЕфіопії, Сомалі, Еритреї, які спричинили зубополучних регіонах, як Євжіння, голод, хвороби, неписьменність населення
ропа і Північна Америка є
цілого регіону, загальмували подальший розвиток
певні «гарячі точки».
цих країн. Так, громадянська війна в Судані, спричинена міжетнічними і релігійними протиріччями,
коштує державній скарбниці близько 1 млн дол. на
день. За кількості населення 41 млн осіб у цій країні щонайменше 10 млн осіб
перебувають на межі голодної смерті.
Подоланню міжетнічних протиріч і конфліктів у більшості африканських держав за останні роки сприяло повалення авторитарних військоводиктаторських режимів, проведення загальнонаціональних референдумів і виборів у законодавчі органи, прийняття нових конституцій, розширення прав і
свобод людини тощо.
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Поясніть, чому виникають конфлікти між країнами світу. Які протиріччя
штовхають країни до протиборства?
2. Нанесіть на контурну карту основні «гарячі точки» у світі.
3. Запропонуйте способи поліпшення стосунків між країнами, що конфліктують.
4. Проаналізуйте конфліктну ситуацію будь-якого регіону (за вибором).

§ 8. Столиці та їхня роль у житті країн
Столичні міста та їхні функції. Столиці відіграють важливу роль у житті країн, виконуючи як політичні (державне управління), так і економічні, соціальні, культурні, наукові, воєнно-стратегічні функції.

!

Столиця – головне місто держави, у якому зазвичай перебувають вищі органи
влади й управління (глави держави, парламент, уряд, вища судова влада тощо).

Столиці можуть виконувати як суто столичні функції (політичні, адміністративні), так і нестоличні (економічні, культурні, науково-освітні та ін.).
У столиці зазвичай розташовують вищі органи державної влади й управління,
виконавчі, судові, військові та інші установи. Вони мають широкі міжнародні
зв’язки, у них розміщуються дипломатичні представництва іноземних держав,
у деяких випадках – світових і регіональних міжнародних організацій. Отже,
столиця є головним центром державного управління країною. Утім столицею
може бути будь-яке місто, що має вигідне політико-географічне або економікогеографічне положення, місто із центральним розташуванням, найбільший
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1
Мал. 13. Санкт-Петербург – «культурна» столиця Росії (1);
Шанхай – «економічна» столиця Китаю (2)

економічний центр країни, головний культурний або інтелектуальний центр
країни, історичне місто – символ нації або навіть місто, яке спеціально було
збудоване під столицю.
Столиці виконують не лише головну політичну Доведіть чи спростуйте
роль, а й часто керують економічним життям у краСтолицею може стати
їні. Тому більшість з них мають високорозвинену
будь-яке місто країни
державного рівня інфраструктуру. Для забезпеченабо й кілька її міст.
ня внутрішніх потреб управління державою столиці потрібні оптимальний транспортний доступ до
всіх територій країни, посилені комунікації ліній зв’язку, підвищений рівень
управлінської інфраструктури, різних готелів, об’єктів сервісу, розвинуті системи комунально-побутового обслуговування. Особлива увага приділяється розвитку транспортної інфраструктури (наявність високоякісних доріг,
міжнародних аеропортів), електронних засобів комунікацій, високоякісного
зв’язку тощо.
Окрім політичних столиць, у багатьох країнах світу є й неформальні столиці, представлені головними економічними або культурними центрами держав. Їх часто називають «економічними» або «культурними» столицями. Це,
наприклад, Нью-Йорк у США, Санкт-Петербург в Росії (мал. 13,1), Шанхай
у Китаї (мал. 13,2), Колката в Індії, Стамбул у Туреччині, Ріо-де-Жанейро
в Бразилії, Йоганнесбург у ПАР.
Є чимало країн, де столичні функції розподілені між кількома містами,
тому тут існують фактично два, а іноді й три столичні міста. Наприклад, у
Нідерландах столиця за конституцією перебуває в Амстердамі, а резиденції
монарха, уряду, парламенту, верховного суду – в Гаазі. В Ізраїлі резиденції
парламенту й уряду розташовані в Єрусалимі, а іноземні посольства і кілька
міністерств – у Тель-Авіві. Офіційною адміністративною столицею ПАР є
Преторія, законодавчої влади – Кейптаун, судової – Блумфонтейн. Така сама
ситуація характерна для ФРН, Танзанії, Кот-д’Івуару, Шрі-Ланки, Малайзії,
Болівії, Чилі, Бутану та ін.
Зазвичай столичні міста є найбільшими економічними, адміністративними, культурно-історичними центрами країн (табл. 1). Великих столиць,
де в міських межах мешкає понад 2 млн осіб, налічують вже близько 50.
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Таблиця 1. Найбільші столиці світу
Населення (млн осіб)

Густота населення (осіб/км2)

Мехіко

18,7

5950

Пекін

17,0

10 119

Токіо

12,7

5847

Делі

11,9

11 463

Джакарта

8,5

11 315

Місто

Багато столичних міст сформували навколо себе величезні за площею і людністю столичні міські агломерації, які настільки зрослися зі столицею, що фактично перетворилися на єдину міську територію. Тому чимало столиць за своєю
людністю відносно невеликі, але разом зі своєю агломерацією є найбільшими
економічними і культурними ядрами своїх країн. Такі столичні агломерації
сформувалися навколо Токіо (34 млн осіб), Сеула (23 млн), Мехіко (22 млн),
Делі (21 млн), Каїра (16 млн), Москви (16 млн), Джакарти (15 млн) тощо.
Перенесення столиць. З другої половини XX ст. у деяких країнах намітилася тенденція до передачі столичних функцій від одного міста до іншого,
тобто перенесення столиць. Потреба в цьому виникає зазвичай через перенаселеність міста, через гіпертрофоване домінування існуючої столиці над
рештою країни, для вирішення суперечок між містами, що водночас претендують на столичний статус, через пряму військову загрозу існуючій столиці, або
через її невдале географічне й геополітичне положення, або для прискорення
розвитку тих територій, де створюється нова столиця. За останні 100 років таких нових столиць налічують понад 20 (табл. 2).
Таблиця 2. Перенесення столиць країн світу в XX–XXI ст.
Країна

Рік перенесення

Стара столиця

Нова столиця

Росія

1917

Санкт-Петербург

Москва

Австралія

1913–1927

Мельбурн

Канберра

Туреччина

1923

Стамбул

Анкара

Україна

1934

Харків

Київ

Бразилія

1960

Ріо-де-Жанейро

Бразиліа

Пакистан

1967

Карачі

Ісламабад

Нігерія

1976–1991

Лагос

Абуджа

Шрі-Ланка

1982

Коломбо

Шрі-Джаяварденепура-Котте

Німеччина

1990

Бонн

Берлін

Казахстан

1997–1998

Алмати

Астана

М’янма

2005

Янгон

Найпьідо

Малайзія

2005

Куала-Лумпур

Путраджая

Місце для нової столиці обирають дуже ретельно. Враховують і географічне положення, і транспортну доступність, і кліматичні умови, і навіть те, наскільки місто буде захищене на випадок нападу зовнішніх ворогів. Зазвичай
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обирають центр країни – Бразиліа (мал. 14),
Астана, Анкара, Абуджа, Нью-Делі. Лише Канберра розташована на березі океану, між двома
найбільшими містами країни – Мельбурном і
Сіднеєм, адже центр країни охоплений величезними пустелями.
Нині ведеться активна підготовка до перенесення столиці в Південній Кореї, Монголії,
Ірані, Аргентині, Болівії, широко обговорюються доцільність і можливі варіанти перенесення
столиць у Грузії, Азербайджані, Франції, Великій
Британії, Іспанії, Японії, Мексиці та ін.

Мал. 14. Місто Бразиліа

Це цікаво

 У Бразилії вважали, що перенесення столиці з Ріо-деЖанейро в глиб країни сприятиме розвитку величезних внутрішніх областей
держави. Нову бразильську столицю 1957 р. доручили будувати відомому
архітектору Оскару Німейеру. І нині місто Бразиліа з висоти пташиного лету
схоже на літак, а кількість будинків у кожному кварталі строго визначена.
 Канберра в Австралії стала столицею в результаті компромісу між Сіднеєм і
Мельбурном, які тривалий час конфліктували за право бути столицею країни.
 Нова столиця Нігерії Абуджа розташована в самому центрі країни, в економічно слаборозвинутому й етнічно нейтральному районі. Влада, вибираючи нову
столицю, намагалася створити місто, у якому не домінувала б жодна етнічна,
соціальна чи релігійна група.
 У Малайзії спеціально збудували нову столицю Путраджаю в 20 км від старої
з метою перенесення головного міста країни в екологічно чисте і з військовостратегічної точки зору безпечне місце.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте функції столиці в одній з держав.
2. Поясніть наявність у багатьох країнах світу неформальних столиць.
3. Розкрийте причини перенесення столиць у різних державах.
4. Нанесіть на контурну карту столиці країн Європи.
5. Порівняйте соціокультурну роль столиць двох країн світу.

?

§ 9. Типологія держав світу за формою правління
і за формою державного устрою
Кожна країна світу має свої неповторні особливості. Проте серед строкатого
різноманіття країн можна виявити країни зі спорідненими рисами, тобто виділити певні типи країн.
Типологія країн за формою правління. Державний лад будь-якої
країни характеризується насамперед формою правління. Вона визначає спосіб організації верховної державної влади, принципи взаємин її органів, ступінь участі населення в їхньому формуванні. За формою правління країни
поділяють на чотири типи.
Республіка – форма правління, за якої суверенні права на владу належать
або всім дієздатним громадянам, або їхній більшості. Республіканська форма
правління виникла ще в стародавні часи (Афінська демократична республіка,
Спартанська й Римська аристократичні республіки, міста-республіки: Флоренція,

27

РОЗДІЛ 1
1

2

Мал. 15. Засідання Римського сенату (1) і сенату Конгресу США (2)

Венеція, Генуя – в Італії, Новгород і Псков – у Росії й ін.), проте найбільше
поширення здобула в періоди Нової й Новітньої історії (мал. 15).
На сучасній політичній карті з майже 190 держав понад 145 є республіками.
У них від імені народу управління здійснюють представницькі органи, які обираються або прямим голосуванням, або на основі визначених процедур непрямого
народного волевиявлення (через довірених осіб, вибірників тощо). Цю форму
правління вважають найпрогресивнішою і найдемократичнішою. Республіками
є більшість країн Європи, Латинської Америки, Азії, 49 із 52 країн Африки та ін.
Традиційно визначають три типи республік:
 парламентська – верховенство влади має парламент, перед яким уряд несе
колективну відповідальність за свої дії; роль президента в державному
управлінні зменшена. Уряд на чолі з прем’єр-міністром формується із членів партій, що мають більшість голосів у парламенті. Такий тип республіки існує в країнах з високорозвинутою економікою (ФРН, Італія, Греція,
Туреччина тощо);
 президентська – у руках президента поєднані повноваження голови держави
і голови уряду (США, більшість країн Латинської Америки й Африки);
 президентсько-парламентська або парламентсько-президентська – роль
президента і парламенту фактично врівноважена. Парламент має право винести вотум недовіри уряду, який сформував президент, а президент має
право розпустити парламент і призначити позачергові вибори парламенту
(Франція, Україна, Росія, Португалія, Словаччина та ін.).
Монархія – така форма правління, за якої верховна державна влада цілком
або частково зосереджена в руках одноосібного керівника держави – монарха. У різних країнах монарх має різний титул: султан (Бруней, Оман), папа
(Ватикан), емір (Кувейт, Бахрейн), герцог (Люксембург), імператор (Японія),
король (у більшості монархій), князь (Монако, Ліхтенштейн).
Нині у світі існує 29 монархій (табл. 1). Вони відрізняються за своєю
формою і бувають трьох видів. В абсолютній (необмеженій) монархії глава
держави – монарх є головним джерелом законодавчої і виконавчої влади, а
парламенту взагалі немає або він є дорадчим органом. Таких монархій у світі
чотири: Бруней, Катар, ОАЕ, Оман.
У конституційній (обмеженій) монархії влада монарха обмежена конституцією, законодавчі функції передані парламенту, а виконавчі – уряду. Монарх
юридично є верховним главою виконавчої влади, формально призначає уряд,
замінює міністрів, розпоряджається військами, може скасувати прийняті
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парламентом закони і розпустити парламент, але фак- Доведіть чи спростуйте
тично ці повноваження належать уряду. Таких монархій
у світі – 23, зокрема Бельгія, Велика Британія (мал. 16), Монархія нині є найІспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Йорданія, Ма- демократичнішою
формою державного
лайзія, Таїланд, Японія, Марокко та ін.
правління.
У теократичній монархії вся політична й духовна
влада перебуває в руках церкви. При цьому панівна
релігія є обов’язковим атрибутом і частиною суспільства, а норми релігії є
головним законом. До них належать Ватикан (папа є головою всіх католиків
світу) і Саудівська Аравія (король є водночас головою релігійної громади
мусульман-сунітів).
Таблиця 1. Країни світу з монархічною формою правління
Територія

Монархії

Європа

Андорра, Бельгія, Ватикан, Велика Британія, Данія, Іспанія,
Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Норвегія, Швеція

Азія

Бахрейн, Бруней, Бутан, Йорданія, Камбоджа, Катар, Кувейт,
Малайзія, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Таїланд, Японія

Африка

Лесото, Марокко, Свазіленд

Океанія

Тонга

Ще одна специфічна форма правління визначає держави у складі Співдружності, до яких належать 14 країн, що раніше були колоніями Великої
Британії. Проте і нині згідно з традиціями формальним главою держави в них є
британський монарх, представлений генерал-губернатором. У цих країнах є свій
парламент і уряд, вони проводять незалежну зовнішню й внутрішню політику,
їхні мешканці є громадянами своїх держав, а не підданими Британської корони,
але об’єднує їх те, що всі вони як верховну владу визнають владу монархів Великої Британії. Така форма правління панує в Канаді, Австралії, Новій Зеландії,
Папуа-Новій Гвінеї, Багамах, на Ямайці та ін.
Особливою формою народовладдя є джамахірія (з арабської – «держава
мас»), де влада безпосередньо належить народу. Джамахірією у 1977 р. проголошена Лівія. Тут ліквідовані політичні партії, уряд і парламент у його
класичній формі. Країна керується первинними народними зборами, які наділені законодавчою і виконавчою владою.

Мал. 16. Королівська династія у Великій Британії
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Типологія за формою державного устрою. Під формою державного
устрою розуміють територіально-організаційну структуру держави, що встановлює порядок розподілу країни на частини і взаємовідносини центральних і
місцевих органів влади. До її основних функцій належать ступінчасте розміщення органів влади і державного управління, забезпечення збору податків і
інформації, контроль центру над місцями, здійснення гнучкої економічної, соціальної та регіональної політики, проведення виборчих кампаній тощо.
Традиційно в світі склалися три форми державного устрою.
Унітарна держава – форма державного устрою, за якої її частини є
адміністративно-територіальними одиницями і не мають статусу державного
утворення. Для таких держав характерні єдині для всієї країни вищі органи
державної влади, єдине громадянство, єдина конституція, єдина правова система. Нині 159 суверенних держав світу є унітарними, серед них у Європі – Велика
Британія, Франція, Іспанія, Італія, Україна тощо, в Азії – Японія, Китай,
Саудівська Аравія, Туреччина та інші, в Америці – Колумбія, Куба, Чилі тощо,
в Африці – переважна більшість країн.
За федеративного устрою кілька державних утворень, що юридично мають визначену самостійність, утворюють єдину союзну державу. Територія
федерації складається з територій окремих її суб’єктів (штатів, кантонів, земель, республік тощо); суб’єкти федерації зазвичай наділені власною законодавчою, виконавчою і судовою владою, мають власну конституцію. У більшості федерацій парламенти складаються з двох палат, і в них існує єдине союзне
громадянство і громадянство союзних одиниць. Нині в світі налічують 25 федерацій, що створені переважно на основі етнічно-національних розходжень
(Бельгія, Індія, Росія, Нігерія тощо) або з урахуванням історико-географічних
особливостей становлення державності (Австралія, Аргентина, Бразилія, США,
Канада та ін.).
Конфедеративна держава – постійний союз суверенних держав, створений
для досягнення політичних або військових цілей. У конфедерації немає єдиної
території і громадянства, єдиної податкової і правової системи. Правова основа конфедерації – союзний договір, а федерації – конституція. Нині в світі
формально існує одна Швейцарська Конфедерація, яка фактично є федерацією,
хоча багато століть (XIII–XIX ст.) дійсно була конфедерацією.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Перелічіть типи країн у світі. Яку типологію ви використали?
2. Проаналізуйте типи форм правління в країнах світу. Зробіть висновок
про те, яку з форм правління ви визначили б як найдемократичнішу.
3. Вкажіть найхарактерніші риси республіки. Назвіть типи республік і вкажіть, чим вони відрізняються.
4. Які форми державного устрою існують нині у світі? Наведіть приклади
країн з різними формами державного устрою.
5. Чи можуть нині країни світу мати єдину форму державного устрою?

Обговорімо ...
Форма правління впливає на суспільно-політичне життя країн, традиції, інколи
менталітет населення. Проте вона не визначає ні рівень соціально-економічного
розвитку, ні особливості внутрішньополітичного стану країн, адже часто буває,
що монархії демократичніші, ніж деякі республіки.
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§ 10
10. Класифікація країн за рівнем
соціально-економічного розвитку
Загальні підходи до класифікації країн за економічним розвитком.
Така класифікація дає змогу згрупувати країни за рівнем їхньої економічної
потужності, виявити їхні характерні риси, визначити їхнє місце у світовому
господарстві й міжнародному географічному поділі праці. Існують різні підходи до такої класифікації. Згідно з традиційним підходом, який запропонував
Всесвітній банк, економічний розвиток країни визначають за рівнем ВВП країни на душу населення.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) – ринкова вартість товарів і послуг, вироблених за рік в усіх галузях економіки на території держави для споживання,
експорту і накопичення, незалежно від національної приналежності використаних чинників виробництва.

Експерти Всесвітнього банку визначили такі граничні значення річного
ВВП на душу населення:
• країни з низьким рівнем прибутків – не більше 875 дол. на душу населення.
Нині до таких країн належать 13 найменш розвинутих країн світу (мал. 17);
• країни із середнім рівнем прибутків – від 876 дол. до 10 725 дол. на душу населення. До них належить переважна більшість держав світу (понад 100), у
тому числі й Індія (2800 дол.), Грузія (4700 дол.), Єгипет (5400 дол.), Китай
(6000 дол.), Україна (6900 дол.), Таїланд (8500 дол.), ПАР (10 000 дол.) та ін.;
• країни з високим рівнем прибутків – більше 10 726 дол. на душу населення.
Це зазвичай промислово розвинуті країни з ринковою економікою (мал.18 ).
До них належить понад 75 країн.
Проте показник ВВП на душу населення як критерій рівня економічного
розвитку країни не є достатнім, адже він не враховує продукцію натурального
господарства, розподіл прибутків, рівень і якість життя населення. Тому таким
критерієм оцінки рівня розвитку країни, що враховує не лише суто економічний потенціал країни, а й різні аспекти розвитку соціальної і духовної сфери
життя суспільства, є індекс розвитку людського потенціалу, який запропонували експерти ООН у 1990 р.
Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) – індекс для порівняльної
оцінки бідності, грамотності, освітнього рівня, середньої тривалості життя та інших показників країни.

ІРЛП – це загальний показник розвитку соціально-економічної сфери в різних країнах світу, що містить у своєму складі ряд показників, зокрема трива-

Мал. 17. Найменш розвинуті країни світу за
рівнем ВВП на душу населення

Мал. 18. Найбільш розвинуті країни світу
за рівнем ВВП на душу населення
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Мал. 19. Світова карта показника ІРЛП членів ООН (на 2008 р.)

лість життя, рівень писемності дорослого населення, кількість осіб з вищою
освітою, реальний ВВП на душу населення. Значення ІРЛП можуть варіювати
від 0 до 1 (одиницю в даній системі оцінки взято як еталон) (мал. 19). Загалом
для світу ІРЛП у 2008 р. становив 0,727.
Типологія країн відповідно до місця в системі світової економіки і
міжнародних відносин. На відміну від класифікацій, що ґрунтуються переважно на кількісних показниках, широко застосовують типологію країн, що
враховує також і важливі якісні ознаки будь-якої країни, зокрема її політичну
орієнтацію, ступінь демократизації влади, місце у світовому господарстві тощо.
Ще до початку 90-х років XX ст. усі країни світу поділяли на три типи: соціалістичні, капіталістичні й ті, що розвиваються.
Нині ж відповідно до місця в системі світової економіки і міжнародних відносин існуючі незалежні держави поділяють на чотири основні групи.
1. Економічно високорозвинуті країни. Вони мають високий рівень
економічного й соціального розвитку, володіють великим запасом виробленого
капіталу. Тут мешкає близько 10 % населення світу, яке зайняте переважно у високоспеціалізованих видах діяльності. Однак всередині групи країни дещо неоднорідні, а тому їх можна поділити на три підгрупи.
Високорозвинуті країни, або держави Великої сімДоведіть чи спростуйте
ки. Це США, Японія, Німеччина, Франція, Велика
Британія, Італія й Канада. За масштабами еконоКраїни Великої сімки формічної й політичної діяльності ці країни – світові
мують три головні економічлідери. Їхня частка становить понад 50 % світовоні «полюси» світу – західного ВНП і промислового виробництва, понад 25 %
європейський із центром у
аграрної продукції.
Німеччині, американський
Економічно високорозвинуті невеликі країни Заіз центром у США та азійхідної Європи. Це Бельгія, Нідерланди, Люксембург,
ський із центром у Японії.
Швейцарія, Австрія, Швеція, Норвегія, Фінляндія,
Данія, Іспанія, Греція, Ірландія та ін. Усі країни політично стабільні, з високою якістю життя, мають значний рівень прибутків на душу населення (Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Нідерланди, які за цим показником обігнали
навіть країни Великої сімки). Їхня високотехнологічна промисловість працює
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переважно на імпортній сировині, більша частка виробленої продукції експортується, а сфера послуг має яскраво виражену міжнародну спрямованість.
Країни переселенського капіталізму. Це Австралія, Нова Зеландія, ПАР та
Ізраїль. Спільність історичного розвитку цих країн полягає в тому, що в різний
час вони утворилися як переселенські колонії вихідців переважно з Великої
Британії. Тому тут і досі зберігаються риси державної і політичної системи,
культурні традиції, соціально-економічний устрій, закладені Великою Британією в колоніальні часи. В Ізраїлі населення сформувалося внаслідок імміграції євреїв після Другої світової війни.
2. К р аїн и з перех і дн о ю еко н о мі ко ю ( п о с т с о ц іа л іс т и ч ні) . Це
держави, які з 80–90-х років ХХ ст. здійснюють перехід від адміністративнокомандної (соціалістичної) економіки до ринкової (тому їх ще часто називають постсоціалістичними). Це 13 країн Східної і Південно-Східної Європи
(Албанія, Болгарія, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Угорщина, Хорватія, Чехія та ін.), 15 країн – колишніх республік Радянського Союзу (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Латвія, Литва, Росія, Узбекистан,
Україна й ін.) та в Азії – Монголія. Ці країни виробляють лише понад 5 %
світового ВВП і дуже неоднакові за рівнем економічного розвитку. Останніми
роками завдяки ринковим реформам значних успіхів в економічному розвитку
досягли Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія.
3. К р аїн и со ці алі ст ичн о ї і н дуст рі аліз а ц ії. До них нині належать
усього чотири держави – Китай, Північна Корея, Куба і В’єтнам. Тут діє монопольна влада комуністичної партії, практикуються методи командної економіки і будується соціалістичне суспільство. Серед цих країн особливо виділяється Китай, адже в державі сполучається модель-симбіоз ринкових відносин і
планово-регульованої економіки, так званий соціалістичний ринок з елементами вільного підприємництва, але під керівництвом комуністичної партії. Нині
в Китаї спостерігаються дуже високі темпи економічного зростання.
4. К р аїн и, що ро з виваю т ься . Це держави з відносно ринковою економікою і низьким або дуже низьким економічним розвитком, їх ще називають
«третім світом».Група налічує майже 120 держав Азії, Африки й Латинської
Америки. Тут мешкає близько 75 % населення Землі, але споживають вони
всього 20 % ресурсів. Країни, що розвиваються, дуже неоднорідні й відрізняються одна від одної не тільки економічно-господарською структурою, а й умовами соціального розвитку, а тому їх поділяють на певні підтипи.
Ключові країни. Це Мексика, Індія, Бразилія й Аргентина. Вони мають величезний природний, людський і економічний потенціал і є країнами – лідерами
«третього світу». Ці чотири країни виробляють майже стільки само промислової продукції, скільки решта країн, що розвиваються. Вони володіють непоганим науковим потенціалом, усі ведуть космічні дослідження, а Індія навіть
входить до світового ядерного клубу. Проте ВВП на душу населення в них ще
порівняно низький.
Нові індустріальні країни (НІК) – це понад 10 держав, у яких за останні
десятиліття стався якісний стрибок соціально-економічних показників і чия
довгострокова економічна стратегія націлена на побудову західної моделі розвитку. Нині виділяють кілька типів НІК. НІК «першої хвилі» – Південна Корея, Сінгапур (мал. 20), Тайвань, Сянган (колишній Гонконг), їх ще називають
«азіатські тигри» або «азіатські дракони». НІК «другої хвилі» – Чилі, Уругвай,
деякі відносять сюди Аргентину, Бразилію й Мексику. НІК «третьої хвилі» –
Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Туреччина, Туніс.
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Для НІК характерні такі особливості: високі темпи економічного розвитку
(особливо в «азіатських драконів»), провідною галуззю є обробна промисловість, економіка має експортоорієнтований напрямок, широке використання
високих технологій, основна промислова спеціалізація – виробництво побутової техніки, комп’ютерів, одягу і взуття.
Нафтовидобувні країни. До них належать більше 10 країн, в експорті яких
нафтопродукти перевищують 50 %. Це переважно країни Перської затоки (Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Оман, Іран), а також
Лівія, Нігерія, Алжир, Бруней, Венесуела та ін. Нафтодолари дали змогу збудувати в пустелі сучасні міста, готелі,
палаци, міжнародні аеропорти, автомагістралі, системи
енерго- і водопостачання, поліпшити національну систему
освіти й охорони здоров’я. Однак соціальне життя у цих
державах майже не зазнало трансформації, як і багато століть тому, саме іслам визначає соціальні й економічні відносини в більшості з них.
«Держави-квартироздавачі» є невеликими за розміМал. 20. Державаром острівними і приморськими країнами, розташованимісто Сінгапур
ми на перехресті важливих міжнародних транспортних
шляхів. Деякі з них стали країнами приписки суден флотів з багатьох держав світу (Кіпр, Панама, Багамські Острови, Ліберія). Мальта, Кіпр, Барбадос, Трінідад і Тобаго
є світовими центрами туристичного бізнесу.
Країни, що відстають у своєму розвитку. Це країни, у
яких ВВП на душу населення сягає менше 3000 дол. на
рік і переважає доволі відстала багатоукладна економіка
із сильними феодальними пережитками. Найбільше таких країн в Африці (Камерун, Судан, Кот-д’Івуар тощо), проМал. 21. Ефіопське село
те є вони і в Азії (Ємен, Камбоджа, Непал), і в Латинській
Америці (Нікарагуа, Сальвадор, Гондурас, Беліз, Гайана тощо).
Найменш розвинуті країни налічують майже 40 країн із загальною кількістю
населення понад 650 млн осіб. У цих країнах ВВП на душу населення сягає
не більше 1500 дол. (ДРК, Ліберія, Сомалі, Еритрея, Нігер, Ефіопія (мал. 21),
Афганістан, Мозамбік, М’янма, Гана тощо). Іноді їх ще звуть «четвертим світом». Тут панує споживче сільське господарство, не розвинена обробна промисловість, понад 60 % дорослого населення неписьменне.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Вкажіть, які існують підходи до класифікації країн за рівнем соціальноекономічного розвитку.
2. На які основні групи поділяють держави залежно від їхнього місця в системі світової економіки і міжнародних відносин?
3. Нанесіть на контурну карту групи країн за рівнем соціально-економічного розвитку.
4. Вкажіть найсуттєвіші ознаки країни, що входить до Великої сімки. Назвіть країни Великої сімки.
5. На які підтипи і чому поділяють країни, що розвиваються? Наведіть приклади країн кожного підтипу.
6. Які риси вирізняють нові індустріальні країни (НІК) з-поміж решти країн,
що розвиваються?
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§ 11.
11. Міжнародні організації
Види міжнародних організацій. Міждержавні організації існували ще
в XVII–XVIII ст. переважно як військові або торговельні союзи. Нині їх створюють, щоб об’єднати зусилля держав для вирішення проблем у найрізноманітніших сферах життя (економічній, політичній, культурній тощо).
Міжнародні організації – постійні об’єднання міжурядового або неурядового
характеру, що створені на основі міжнародних угод з метою сприяння вирішенню
обговорених в угоді міжнародних проблем.

!

За напрямками діяльності можна відзначити такі провідні міжнародні організації: організації економічного характеру, що охоплюють сферу фінансів, торгівлі (Світова організація торгівлі – СОТ, Міжнародний валютний фонд –
МВФ, Міжнародний банк реконструкції і розвитку – МБРР тощо), організації
у сфері діяльності окремих галузей світового господарства (Міжнародне агентство з атомної енергії – МАГАТЕ, Організація країн–експортерів нафти –
ОПЕК тощо), професійні організації (Міжнародна організація журналістів –
МОЖ, Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол тощо), демографічні організації (Всесвітня асамблея молоді – ВАМ), організації в галузі
культури, освіти і спорту (Міжнародний олімпійський
комітет – МОК, Організація Об’єднаних Націй з питань Доведіть чи спростуйте
освіти, науки і культури – ЮНЕСКО), військові органіУ сучасному світі
зації (НАТО), екологічні організації (Грінпіс), організації на
міжнародні організапідтримку миру й солідарності (Всесвітня Рада Миру –
ції є основним оргаВРМ) та багато інших.
нізатором співпраці
Нині у світі існує величезна кількість різноманітних
між державами.
блоків і союзів країн як світового, так і регіонального
масштабу. Універсальні міжнародні організації об’єднують більшість країн світу і регулюють конкретні форми міжнародних відносин, а регіональні – об’єднують певні групи країн для вирішення визначених
регіональних проблем.
Універсальні міжнародні організації. Найвпливовіша з них – Організація Об’єднаних Націй (ООН), створена 24 жовтня 1945 р., із штаб-квартирою
у Нью-Йорку (США). Її завдання, визначені Статутом ООН, – підтримка і
зміцнення міжнародної безпеки; розвиток відносин між націями на основі поваги принципів рівноправності і самовизначення; міжнародне співробітництво
з вирішення світових проблем політичного, економічного, соціального, культурного характеру; заохочення поваги до прав людини тощо. До первісних членів ООН належали 50 держав, а нині вона налічує 192 держави світу. Офіційні
мови ООН – англійська, арабська, іспанська, китайська, російська й французька.
Відповідно до Статуту в ООН діють шість основних підрозділів.
Генеральна Асамблея (ГА) – головний орган ООН, що об’єднує всіх її членів
за принципом: одна держава – один голос. Вона розглядає принципи співробітництва з гарантування миру й безпеки у світі; обирає непостійних членів
Ради Безпеки ООН; призначає Генерального секретаря ООН; координує міжнародне співробітництво в економічній, соціальній, культурній і гуманітарній
сферах. Сесії ГА проходять щорічно.
Рада безпеки (РБ) – єдиний орган ООН, що може приймати рішення,
обов’язкові для членів ООН. Складається з 15 членів: 5 постійних (Росія,
США, Велика Британія, Франція, Китай), які мають право «вето», і 10 непостійних членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки.
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Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) відповідає за економічне і соціальне
співробітництво і вирішує завдання, покладені на неї у зв’язку з реалізацією
рекомендацій Генеральної Асамблеї. Координує діяльність спеціалізованих
установ ООН. Складається з 54 виборних країн.
Міжнародний суд – головний судовий і юридичний орган ООН, створений
1945 р. До його складу входять 15 суддів, яких обирає Генеральна Асамблея і
Рада Безпеки на дев’ять років. Суд вирішує правові суперечки тільки між державами. Розташований у Гаазі (Нідерланди).
Секретаріат ООН складається з Генерального секретаря (головна посадова
особа ООН, обрана на 5 років) і персоналу, що відповідає за виконання поточної роботи ООН.
Під егідою ООН працює ціла мережа міжурядових спеціалізованих установ
і міжнародних неурядових агентств, як-от: Міжнародне агентство з атомної
енергетики (МАГАТЕ) зі штаб-квартирою у Відні; Всесвітня метеорологічна
організація (ВМО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня
організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародна організація праці
(МОП) – усі зі штаб-квартирою в Женеві; Міжнародний банк реконструкції і
розвитку (МБРР) у складі 184 членів, що сприяє реконструкції і розвитку територій держав-членів через заохочення капіталовкладень на виробничі цілі,
має штаб-квартиру у Вашингтоні; Міжнародний валютний фонд (МВФ), що налічує 185 держав-членів і заохочує до співробітництва в галузі валютної політики, сприяє зростанню світової торгівлі та підтримує стабільність валют світу, зі
штаб-квартирою у Вашингтоні; Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки й культури (ЮНЕСКО) має штаб-квартиру в Парижі, Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) зі штаб-квартирою в Римі та ін.
Авторитетною економічною організацією світового рівня є Світова організація торгівлі (СОТ), створена 1995 р. на базі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГУТТ), зі штаб-квартирою у Женеві (Швейцарія). СОТ відповідає за розробку і впровадження нових торговельних угод, а також стежить за дотриманням
членами організації всіх угод, підписаних більшістю країн світу. Нині її членами
є 153 країни (Україна була прийнята у травні 2008 р.), кожна з яких зобов’язана
надавати іншим членам СОТ режим найбільшого сприяння в торгівлі (мал. 22).
Регіональні міжнародні організації. Останнім часом велику роль у вирішенні політичних і соціально-економічних питань на континентах і в регіонах світу відіграють регіональні міжнародні організації.
У Європі найбільшим регіональним міжнародним утворенням став Європейський Союз (ЄС) зі штаб-квартирою у Брюсселі (Бельгія). Офіційно ЄС
налічує 27 європейських держав, заяви з проханням про вступ до ЄС подали
також Хорватія, Македонія, Туреччина, Чорногорія, Албанія, Сербія, Ісландія.
Головними цілями і сферою діяльності ЄС є спільна аграрна, торговельна,
зовнішня політика і політика безпеки, координація найважливіших напрямків
економічної політики держав-членів, співробітництво в галузі правосуддя i внутрішніх справ, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо.
ЄС володіє унікальною системою інститутів, як-от: Європейська Рада у
складі голів держав і урядів країн–членів ЄС, що приймає рішення з ключових
питань інтеграційної стратегії ЄС та обирає Президента ЄС; Рада Міністрів
ЄС – орган прийняття рішень з питань поточної економічної політики і виконує законодавчі функції; Європейська комісія – головний виконавчий орган
ЄС, що забезпечує повсякденну діяльність Союзу; Європейський парламент –
представницький орган у складі 785 депутатів від країн–членів ЄС, основною
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Представлені
товари та / або
послуги.
Прийнято прект
доповіді Робочої
групи
Спостерігач, щоб
почати переговори

Стан співробітництва в рамках СОТ
Активні члени (в тому
числі подвійного представництва в європейських співтовариствах)

Укладено меморандум про зовнішньоторговельний режим

Призупинена
взаємодія протягом
останніх 3 років

Немає будь-якої
офіційної взаємодії
з СОТ

Мал. 22. Форми співробітництва країн у рамках Світової організації торгівлі

функцією якого є затвердження бюджету ЄС і контроль за діяльністю Комісії,
розташований у Страсбурзі (Франція); Європейський суд, що регулює розбіжності між державами-членами, між інститутами ЄС, між ЄС і фізичними або
юридичними особами, зі штаб-квартирою в Люксембурзі; Європейський центробанк, заснований 1998 р. для вироблення і здійснення спільної валютної
політики зони євро, зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні.
Також впливовим військово-політичним блоком на теренах Європи стала
Організація Північноатлантичного договору (НАТО, North Atlantic Treaty
Organization), утворена 1949 р. Нині вона налічує 28 держав не лише Європи,
а й Північної Америки. Свої офіційні заявки на вступ до НАТО подали Боснія
та Герцеговина, Македонія, Чорногорія тощо.
Головна мета цього блоку – гарантування свободи й безпеки всіх її членів
у Європі та Північній Америці відповідно до принципів Статуту ООН. Для
досягнення цієї мети НАТО використовує свій політичний вплив і потужний
військовий потенціал. Сили НАТО з кінця 90-х років XX ст. брали участь
у миротворчих операціях у кількох країнах світу, у тому числі спостерігають за
безпекою в Боснії та Герцеговині, Косові, Афганістані та Іраку. Штаб-квартира
розташована в Брюсселі (Бельгія).
Міждержавне євразійське політико-економічне об’єднання Співдружність
Незалежних Держав (СНД) утворили колишні 12 радянських республік
(Азербайджан, Вірменія, Грузія – вийшла в 2008 р., Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна). Вищим
органом СНД є Рада глав держав, головний виконавчий орган – Виконавчий секретаріат зі штаб-квартирою в Мінську (Білорусь). СНД засновано 1991 р. на засадах суверенної рівності всіх її членів. Це об’єднання не є державою і не має наднаціональних повноважень. Основні цілі організації – формування умов стабільного розвитку країн з метою підвищення життєвого рівня населення, поетапне
створення єдиного економічного простору на базі ринкових відносин, політичне,
військове, економічне і культурне співробітництво країн-учасниць.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найвпливовішим економічним об’єднанням
стало Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС), до якого
входять 19 країн: Австралія, Індонезія, Канада, Китай, Малайзія, Мексика, Перу,
Південна Корея, Росія, Сінгапур, США, Таїланд, Філіппіни, Чилі, Японія та ін.

37

РОЗДІЛ 1
На це утворення припадає понад 60 % світового ВВП і 47 % обсягу світової торгівлі. Головна його мета – забезпечити режим вільної відкритої торгівлі та зміцнити
регіональне співробітництво.
Країни Північної Америки – США, Канада й Мексика – у 1994 р. утворили
Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА), мета якої –
усунення митних і паспортних бар’єрів, стимулювання руху товарів і послуг
між країнами – учасницями угоди.
Держави Північної і Латинської Америки (окрім Куби) з 1948 р. є членами
військово-політичного союзу Організація американських держав (ОАД) зі
штаб-квартирою у Вашингтоні. Основні цілі союзу – підтримка миру і безпеки в Америці, запобігання і мирне врегулювання конфліктів між державамичленами, організація спільних дій для відсічі агресії, координація зусиль для
вирішення політичних, економічних, юридичних проблем тощо.
Найбільшою міжнародною організацією в Африці є створений 1963 р. Африканський Союз – правонаступник Організації африканської єдності (ОАЄ), що
об’єднує 53 країни. Об’єктивними причинами його утворення були сприяння єдності і солідарності між країнами Африки, інтенсифікація і координація зусиль щодо
підвищення рівня життя, узгодження співробітництва у сфері політики, оборони і
безпеки, економіки, освіти, охорони здоров’я і культури африканських країн.
Це цікаво

 Історія ЄС починається 1957 р., коли на базі Європейського об’єднання вугілля i сталі та Євроатому було створено Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС) у складі шести країн: ФРН, Франції, Італії, Бельгії,
Нідерландів і Люксембургу. Пізніше, 1973 р., до ЄЕС увійшли Велика Британія,
Данія, Ірландія, 1981 р. – Іспанія й Португалія, 1986 р. – Греція, 1995 р. – Швеція, Фінляндія, Австрія. Безпрецедентне розширення ЄС відбулося 2004 р.,
коли його членами стали відразу 10 країн: Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія. У 2007 р. до ЄС вступили
Болгарія і Румунія.

?

Запитання і завдання для самоперевірки
1. Визначте роль міжнародних організацій у сучасному світі.
2. Проаналізуйте роль ООН, її основні функції та структуру.
3. Розкрийте значення Світової організації торгівлі (СОТ) у нинішніх умовах.
4. Підкресліть унікальність роботи Європейського Союзу (ЄС).

§ 12. Геополітика
Суть поняття «геополітика». Вже сама назва «геополітика» (грец.
«гео» — земля і «політикос» — державні чи громадські справи) містить вказівку на синтетичний характер цього наукового й філософського напрямку,
тобто геополітика є результатом синтезу географії й політології.

!

Геополітика традиційно означає вплив географічних чинників на державну
політику (насамперед зовнішню). Проте в ширшому розумінні цей термін вживають для окреслення політики держави, що свідомо здійснюється або спонтанно
формується під впливом географічних або територіальних чинників.

Нині геополітика є одним з найвпливовіших інтелектуальних напрямків
ХХ–XXI ст., що визначає характер досліджень у таких галузях, як зовнішньо-
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політична й військова стратегія держав, національні інтереси, аналіз і прогнозування локальних і глобальних міжнародних конфліктів.
Огляд існуючих геополітичних концепцій. Ще Геродот, Гіппократ,
Арістотель, Н. Макіавеллі висловлювали думку про те, що життя людей і суспільств, звичаї народів, спосіб правління зумовлені саме географічним середовищем. Засновником сучасної геополітики вважають німецького географа й
етнолога Ф. Ратцеля, який у своїй праці «Політична географія» сформулював
основи «просторового підходу» до вивчення політики. Він розумів державу як
одну з форм життя на Землі, а для стійкого життя й розвитку держави їй необхідний «життєвий простір». Тому експансію держави, розширення її території
Ратцель вважав природними й неминучими процесами, під час яких найсильніші держави змагаються за своє панування.
Термін «геополітика», або «географічна політика», уперше застосував шведський соціолог і політолог Р. Челлен, який розвинув ідеї Ф. Ратцеля. У своїй
праці «Великі держави» він запропонував концепцію геополітики як наукової
дисципліни в системі політичних наук, що вивчає «державу як географічний
організм у просторі». За Челленом, геополітика має досліджувати тиск на державу з боку її зовнішнього оточення, геометричну форму державної території та її
зручність, а також склад території держави, її природні ресурси та ін. Геополітичні
чинники водночас із господарськими й демографічними та формою державного
правління є найважливішими у формуванні потужності держави, без якої вона
приречена на загибель. Р. Челлен розробив концепцію «великих держав», які він
поділяв на просто великі й світові держави, кожна з яких володіє великою міццю і
має переваги й недоліки свого геополітичного положення.
Ще одна важлива закономірність сучасної геополітики пов’язана з ім’ям видатного німецького географа й політолога К. Хаусхофера, одного із засновників німецької школи геополітики. Він 1931 р. сформулював свою знамениту
панрегіональну модель світового устрою, якою пропонував для запобігання
кровопролитним конфліктам поділити світ між великими державами на кілька
зон впливу (так звані панрегіони). При цьому кожна така держава має отримати
власну сферу впливу — територіально, економічно й політично самодостатню
систему, здатну задовольнити свої потреби власними ресурсами. Лише так, на
думку Хаусхофера, можна звести до мінімуму ймовірність війн, головною причиною яких є боротьба за нові території та природні ресурси. Згідно з таким
варіантом поділу «світового пирога», США мають дістатися Північна і
Південна Америка, Німеччині – більша частина Європи і вся Африка, Японії –
Австралія та Океанія. Деякі із цих ідей Хаусхофера використали теоретики
нацизму у фашистській Німеччині (1933–1945 рр.).
Якщо німецькі вчені досліджували здебільшого процеси становлення і розвитку держав, то представники англо-американської геополітики зосереджували увагу на основних засобах боротьби за світове панування. Особливістю
цієї боротьби в усі часи було протистояння континентальної (євразійської) і
морської (прибережної) цивілізацій, протистояння континентальної й морської потужності. Саме це завжди визначало характер міжнародних відносин.
Після Другої світової війни у зв’язку з бурхливим розвитком авіації й космонавтики і з появою ядерної зброї були зроблені спроби модернізувати традиційні погляди класиків геополітики. У ці часи набули популярності ідеї про те, що
в ядерний вік технологія змінює географію як основний чинник геополітики,
а в боротьбі за військову перевагу значення природних особливостей планети
змінюється разом зі зростанням технологічних можливостей людини.
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Мал. 23. Зони впливу двох супердержав – СРСР і США – протягом 1946–1991 рр.

Тенденції в сучасній геополітиці. Сучасні глобалізаційні процеси суттєво змінюють традиційні уявлення про політику, а також про контроль над
простором. Зміцнення взаємозалежності в галузі економіки й фінансів, тенденції економічної інтеграції неминуче спричинюють зміни й у сфері політики
і культури. Беззаперечним є те, що посилюється якісний вплив засобів масової
інформації (ЗМІ). Нині геополітичні погляди значної частини суспільства
формують ЗМІ, у тому числі й мережа Інтернет. Телевізійний репортаж із
будь-якої «гарячої точки» за допомогою вдало підібраного відеоряду і влучних
акцентів формує в населення певний образ регіону, народу чи країни.
На думку багатьох учених і геополітиків, нині настає ера багатополярного
світу, хоча нещодавно в ньому панувала біполярність (двополюсність). Біполярність передбачає розподіл світу на сфери впливу між двома полюсами сили,
створення військово-політичних блоків, іноді – будівництво ідеологічного, релігійного і культурного бар’єрів. Найвідомішим прикладом біполярного світового устрою була «холодна війна» між Радянським Союзом і США протягом
1946—1991 рр. Друга половина XX ст. стала єдиним періодом в історії людства,
коли на два табори був поділений майже увесь світ, за винятком невеликих і
малозначних зі стратегічної точки зору держав (мал. 23).
Поступово на зміну біполярному устрою приходить багатополярний. Багатополярність — система світового устрою, за якої безліч (хоча б не менше трьох)
держав мають приблизно рівний економічний і військовий потенціал.
Нині нарощування економічної й військової могутності Китаю, постійне нагадування ісламського світу про свої світові претензії, сприятливі прогнози економічного зростання Індії, наявність Європейського Союзу, Японії та Росії – все це дає змогу
говорити про те, що світ неухильно рухається в бік багатополярності і поступового
переділу сфери політичного, економічного, територіального й військового впливу
(мал. 24). Тим часом США як поки панівна в сучасному
Доведіть чи спростуйте світі держава вважають невдалою і навіть шкідливою ідею
багатополярного світу, стверджуючи, що вона призведе до
Hаявність багатополярвідродження суперництва між великими державами, яке існого світу є запорукою
нувало в період «холодної війни». Замість багатополярності
збереження балансу поСША пропонують іншим країнам об’єднати свої зусилля
літичних, економічних,
на засадах спільних інтересів і цінностей для вирішення закультурних та інших інгальних проблем, у тому числі і для відвернення глобальних
тересів держав і народів.
загроз і врегулювання регіональних конфліктів.
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Мал. 24. Існуючі варіанти ареалів багатополярності світу

Людство влаштовано таким чином, що існування єдиного світового стандарту, диктату способу життя, ідеології та інших інтересів суперечить національним устремлінням держав і народів, що їх населяють. Прагнення до багатополярності світового устрою є одним з основних принципів зовнішньої політики
багатьох держав, оскільки кожна країна має право самостійно обирати свій
шлях розвитку без втручання з боку інших держав.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте суть поняття «геополітика». Хто з учених увів це поняття
в географічну науку?

2. Назвіть основні концепції сучасної геополітики.
3. Охарактеризуйте вплив сучасних глобалізаційних процесів на геополітику.
4. На яких засадах ґрунтується сучасна геополітика?

?

Обговорімо ...
У сучасному суспільстві мас-медіа відіграють вже не допоміжну роль, як це було
раніше, а стають самостійним геополітичним чинником, що здатний істотно впливати на історичні долі народів.

ПРАКТИКУМ
1. Практична робота на тему
«Аналіз політичної карти регіону» (за вибором).
2. Проект на тему «Я – миротворець».
3. Семінарське заняття на тему
«Зони етнічних конфліктів. Проблеми врегулювання».
4. Практична робота на тему
«Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх
аналіз».
5. Практична робота на тему
«Характеристика політико-географічного положення регіону» (за вибором).
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ТЕМА 2.
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ
Ви дізнаєтеся про:
– основні риси розміщення світових природних ресурсів і ступінь забезпеченості ними людства;
– розмір і характер забруднення навколишнього середовища;
– сутність природоохоронної діяльності та екологічної політики.
Ви навчитеся:
– оцінювати природні ресурси світу і регіонів;
– характеризувати розміщення основних видів природних ресурсів;
– порівнювати забезпеченість окремих регіонів природними ресурсами і робити відповідні розрахунки;
– визначати основні шляхи вирішення природоохоронних проблем;
– наводити приклади раціонального і нераціонального природокористування.

§ 13. Світові природні ресурси. Їхня класифікація
Природні ресурси та їхня класифікація. Природа є цінним джерелом
природних ресурсів, а отже, і важливою основою розвитку суспільства.

!

Природні ресурси – це всі елементи, властивості або результати функціонування природних систем, які людина використовує або які може використати в
майбутньому для одержання сировини, палива, енергії, продовольства тощо.

Природні ресурси суттєво впливають на спеціалізацію економіки регіону.
Їх класифікують як за місцем у природних системах, так і за особливостями
господарського використання (мал. 25).
Насамперед усі природні ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні. Вичерпні природні ресурси – це ресурси, які після видобутку і використання не
відтворюються природою або відновлюються в терміни, значно більші порівняно зі швидкістю їх використання. Вони своєю чергою діляться на віднов-

Мал. 25. Класифікація природних ресурсів
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лювані і невідновлювані. До відновлюваних ресурсів належать ґрунти, рослинність, тваринний світ, а також деякі мінеральні ресурси, наприклад солі, що
осідають в озерах і морських лагунах. Вони можуть відтворюватися в природних процесах і підтримуватися в деякій постійній кількості, визначеній рівнем
їх щорічного відтворення і споживання. До невідновлюваних ресурсів належать
багатства надр (мінеральні ресурси). Ці ресурси можна використати лише один
раз, що неминуче призводить до виснаження їхніх запасів. Поповнюються вони
дуже повільно або поповнення цих ресурсів взагалі неможливе, оскільки немає
умов, за яких вони утворилися багато мільйонів років тому.
Природні ресурси, існування яких необмежене часом, називають невичерпними. За будь-якого інтенсивного споживання їхня кількість не зменшується
або зменшується настільки мало, що цю величину практично ігнорують. До невичерпних природних ресурсів відносять кліматичні й гідрологічні (сонячну
енергію, опади, кінетичну енергію вітру і морського прибою, потенційну енергію
рік і морських припливів, воду як речовину і засіб транспортування).
Природна класифікація ґрунтується на належності природних ресурсів до
певних сфер географічної оболонки (за генетичним типом): мінеральні, кліматичні, земельні, водні, біологічні.
За господарським використанням усі природні ресурси можна поділити на ресурси для виробничої (промисловість, сільське господарство) і невиробничої сфери.
Для освоєння природних ресурсів дуже важливо дати їм комплексну оцінку,
яка передбачає визначення величини запасів і якісного складу, вивчення умов
експлуатації і можливості комплексного використання різних видів ресурсів,
врахування освоєності території, на якій їх виявили. Досі не розроблені єдині підходи і критерії до оцінки природних ресурсів, проте загальновизнано, що
вона має бути насамперед економічна, тобто здійснюватись у вартісних (грошових) показниках. Це дає змогу оцінити не лише окремі види природних ресурсів,
а й обчислити сумарний природно-ресурсний потенціал (ПРП) території.
Природно-ресурсний потенціал території – це сукупна продуктивність
природних ресурсів території як засобів виробництва і предметів споживання,
що виражається через їхню споживчу вартість.

Ресурсозабезпеченість і природокористування. Географічна оболонка Землі багата на різноманітні природні ресурси. Запаси різних їхніх видів
неоднакові, та й поширені вони вкрай нерівномірно. Лише кілька держав (наприклад, Росія, США, Китай) володіють практично всіма природними ресурсами – мінеральними, лісовими, водними, земельними тощо. Є держави, які
володіють запасами світового значення одного чи кількох видів ресурсів. Так,
країни Близького Сходу багаті на нафту й газ; Чилі і Замбія – на мідь. Проте економічні ресурси кожної країни вимірюються не тільки кількістю наявної нафти,
газу чи родючих ґрунтів. Велике значення також мають людські ресурси, працездатність населення, наявність у країні науково-технічних ідей і капіталу. Як приклад, можна назвати насамперед Японію, що досягла блискучих економічних результатів, маючи вкрай обмежену природно-ресурсну базу. Отже, окремі райони,
країни, регіони і навіть материки мають різну ресурсозабезпеченість.
Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між величиною природних ресурсів та їхнім використанням.

Ресурсозабезпеченість розраховують за кількістю років, на які має вистачити
даного ресурсу, або за його запасами з розрахунку на душу населення. На цей показник насамперед впливає багатство або бідність території на природні ресурси.
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За розрахунками вчених, світові загальногеологічні запаси мінерального
палива перевищують 5,5 трлн т умовного палива. Це означає, що за сучасного рівня видобування їх може вистачити більше ніж на 350–400 років. Проте
якщо враховувати запаси, доступні для видобутку, а також постійне зростання
споживання, забезпеченість скоротиться в кілька разів.
З ХХ ст. триває якісно новий етап у взаємодії природи і суспільства, що характеризується двома рисами, зокрема посиленням тиску на природу з боку
суспільства і прискоренням процесу перетворення природних ландшафтів на
антропогенні, які нині охоплюють 60 % суходолу, а 20 % суходолу змінено докорінно. Сучасне суспільство вилучає з природи дедалі більше ресурсів і водночас повертає в природу численні відходи своєї діяльності. Ось чому нині
гостро постала проблема раціонального використання природних ресурсів і
забруднення навколишнього середовища.
Природокористування – сукупність усіх форм використання природних ресурсів для задоволення економічних, екологічних, культурно-оздоровчих й інших
потреб населення.

Природокористування може бути раціональним, що
передбачає ощадливе освоєння природних ресурсів
і запобігання можливим шкідливим наслідкам людДехто стверджує, що існує
ської діяльності, підтримання і підвищення продукпевний зв’язок між наявтивності і привабливості природоохоронних компністю великих запасів природних ресурсів і військолексів та охорони природних об’єктів. Складовими
вими конфліктами на тераціонального природокористування є охорона, осворенах їхнього поширення,
єння і перетворення природи.
проте насправді між ними
Нераціональне природокористування призводить
ніякого зв’язку немає.
до порушення відтворювальної функції природи і
рівноваги біологічних систем, до погіршення естетичних і оздоровчих функцій природних об’єктів, спричинює вичерпування
неорганічних ресурсів тощо. За нераціонального природокористування стан
довкілля з кожним роком погіршується, що зумовлює локальні, регіональні і
загальносвітові екологічні проблеми.
Доведіть чи спростуйте

Це цікаво

 Душовий показник забезпеченості земельними ресурсами найвищий в Австралії (30 га на одну людину). За нею йдуть країни СНД
(8,0), Південна Америка (5,3), Північна Америка (4,5), Африка (1,25), Західна
Європа (0,9 га). Серед окремих країн найвищий рівень землезабезпеченості в
Росії (11,4 га на одну людину).

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Знайдіть визначення понять «географічне середовище» і «природне середовище». Поясніть їх.
2. Наведіть приклади компонентів природи, які можуть бути і ресурсами, і
природними умовами.
3. Наведіть приклади раціонального і нераціонального природокористування.
4. Назвіть відомі вам класифікації природних ресурсів. Зазначте, до яких
груп ви віднесете перелічені природні ресурси: енергія хвиль, опади,
ґрунти, сірка, геотермальна енергія, вугілля, селітра, сіль, енергія течій,
ресурси для відпочинку, риба, мінеральні води.
5. Знайдено велике родовище високоякісної нафти. Поясніть, за яких
умов можна розпочинати його експлуатацію.
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§ 14. Мінеральні природні ресурси
Мінеральні ресурси: структура і класифікація. Мінеральні ресурси є
головним джерелом матеріального виробництва суспільства. У світі їх налічують понад 250 видів. Ще в давнину люди навчилися використовувати деякі з
них, що відображено в назвах історичних періодів розвитку людської цивілізації. Найактивніше людство почало використовувати мінеральні ресурси з другої половини ХХ ст. і дотепер.

!

Корисні копалини – гірські породи та мінерали, що їх люди використовують
чи будуть використовувати в господарській діяльності. Запаси корисних копалин – це кількість мінеральної сировини, що виявлена за допомогою геологічної
розвідки.

Залежно від особливостей складу й характеру використання в господарстві
корисні копалини поділяють на такі групи: 1) паливні, або енергетичні (вугілля, горючі сланці, нафта, природний газ, торф); 2) рудні, або металеві (руди
чорних, кольорових, рідкісних, благородних і радіоактивних металів); 3) нерудні, або неметалеві, у складі будівельних матеріалів (природне будівельне
каміння, цементна сировина, будівельні глини); індустріальної мінеральної сировини (слюда, азбест, графіт, корунд, магнезит, скляні піски); хімічної сировини (калійна і кам’яна сіль, фосфорити, апатити, сірка, селітра); коштовного й
напівкоштовного каміння (алмаз, сапфір, смарагд, топаз,
аметист, яшма тощо).
Доведіть чи спростуйте
Визначаючи господарську придатність родовищ коМіж забезпеченістю
рисних копалин, беруть до уваги кількісні показники,
країнами мінеральтобто родовища мають містити економічно вигідну кільною сировиною і рівкість сировини чи палива, а також враховують і якісні
нем її економічного
показники – склад корисних компонентів, умови і глирозвитку існує пряма
бину залягання, потужність шарів, особливості покривзалежність.
них шарів тощо. Наприклад, руди мають містити щонайменше 25–27 % заліза, 20–25 % марганцю, 40 % хрому, до
5 % алюмінію, міді, свинцю, нікелю; 1 % сурми, олова. Окремі копалини містять
кілька компонентів (наприклад, поліметалеві руди), що потребує організації
комплексного використання сировини.
Сучасне розміщення корисних копалин світу – це результат геологічного
розвитку нашої планети. У літосфері сформувалися геологічно окремі території, що містять певні групи корисних копалин. Так, паливні ресурси органічного походження тяжіють до прогинів давніх платформ або прогинів складчастих структур. Рудні корисні копалини приурочені до меж розломів платформ і
рухливих складчастих областей.
Пошук корисних копалин нині здійснюють за двома напрямками – «вглиб»
і «вшир». Перший напрямок передбачав видобуток корисних копалин з більш
глибоких і незручних для розробки шарів, а другий – пошук та освоєння нових
басейнів. Напрямок «вглиб» характерний для зарубіжної Європи, Європейської частини Росії, України, США. Напрямок «вшир» переважає в Азіатській
частині Росії, в Канаді, Австралії, Бразилії, де мінеральні ресурси почали освоювати відносно недавно.
Для господарського освоєння найбільш вигідні територіальні поєднання корисних копалин, що полегшує комплексну переробку сировини, формування
великих територіально-виробничих комплексів.
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Паливно-енергетична сировина. До паливних ресурсів відносять
кам’яне і буре вугілля, нафту, природний газ, уран, горючі сланці, торф.
Вугільні басейни світу (їх близько 3600) охоплюють до 15 % площі суходолу. Більша частина вугілля (90 %) зосереджена в Північній півкулі. Загальні
запаси вугілля – 15 трлн т, розвідані – 9 трлн т (60 % припадає на кам’яне,
40 % – на буре вугілля).
Найбагатші на вугілля Азія і Північна Америка (мал. 26). Основна частина
цих запасів сконцентрована в Аппалачському (США), Рурському (Німеччина), Верхньосілезькому (Польща), Кузнецькому, Кансько-Ачинському,
Тунгуському (Росія), Фушунському
(Китай) басейнах. У Південній півкулі
значні запаси вугілля є в ПАР та Австралії.
Найбільші родовища нафти й природного газу розташовані здебільшого в зонах глибокого опускання давніх складчастих кристалічних ділянок земної
кори. Загальносвітові запаси нафти становлять 550 млрд т (розвідані – близько
198 млрд т). За кількістю нафтогазових
басейнів-гігантів і запасами особливо виділяється район Перської затоки, за кільМал. 26. Розподіл запасів паливних
кістю газоносних басейнів лідером є Закорисних копалин за регіонами світу хідний Сибір у Росії (табл. 1).
Таблиця 1. Розвідані запаси нафти на 2009 р.
Запаси, млрд т

Частка від світових запасів, %

Саудівська Аравія

36

18,0

Канада

28

14,1

Країна

Іран

19

9,6

Ірак

15

7,6

Венесуела

15

7,6

Кувейт

14

7,0

ОАЕ

13

6,5

Росія

13

6,6

Лівія
Нігерія
Увесь світ

5

2,5

4,9

2,4

197,6

100

На країни ОПЕК припадає 76 % світових нафтових ресурсів (111 млрд т).
Родовища природного газу і нафти часто територіально збігаються. Світові запаси природного газу сягають 400 трлн м3 (розвідані – близько 155 трлн м3).
Провідні країни за запасами газу – Росія (43 % світових), Іран, США, Катар,
Саудівська Аравія, Ірак, Алжир, Венесуела, Туркменістан, Індонезія тощо.
Потенційні ресурси урану оцінюють у 10 млн т, розвідані – 3,5 млн т. У першу десятку країн – видобувачів і експортерів урану входять Канада, Австралія,
Казахстан, Росія, США, Україна, Китай та ін.
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Рудні корисні копалини. Ці ресурси представлені
рудами чорних, кольорових, рідкісних, розсіяних, благородних металів. Вони тяжіють до фундаментів і щитів давніх
платформ, а також складчастих областей. Тут вони утворюють великі за протяжністю рудні пояси (АльпійськоГімалайський, Тихоокеанський, Урало-Монгольський тощо),
які своїм походженням пов’язані з глибинними розломами в
земній корі. Території рудних поясів є сировинними базами
гірничовидобувної і металургійної промисловості.
Великі запаси залізної руди (у світі – 800 млрд т, розвідані 200–250 млрд т) є в Росії, Австралії, Бразилії, Україні,
США, Канаді, Індії тощо (мал. 27). Світові запаси марганцевих руд становлять майже 17 млрд т, понад 90 % з них
припадає на ПАР і Україну. За запасами руд хрому (світо- Мал. 27. Країни –
ві – близько 16 млрд т) виділяються ПАР, Зімбабве, Ка- лідери за запасами
залізної руди
захстан. З руд кольорових металів найпоширеніші руди
(2006 р., %)
алюмінію (боксити, нефеліни, алуніти), що розташовані в
надрах Гвінеї, Бразилії, Австралії, Індії, Суринамі, Росії, на Ямайці. Мідні руди
поширені в Чилі (40 % світових), Замбії, Демократичній Республіці Конго, США,
Канаді, Австралії. Поліметалеві руди є багатокомпонентними; окрім основних
складових – свинцю (200 млн т) і цинку (350 млн т), вони містять срібло, рідкоземельні метали тощо. Значними їх запасами володіють США, Канада, Австралія, Росія, Казахстан, ПАР. Понад 90 % запасів олов’яних руд світу (усього
10–20 млн т) розташовані в Тихоокеанському олов’яному поясі: Росія–Монголія–КНР–В’єтнам–Таїланд–Малайзія–Індонезія–Австралія. На кіновар (ртутна
сировина) багаті Росія, Україна, Словенія, Алжир, Італія, Киргизія. Унікальні
запаси нікелю зосереджені на острові Нова Каледонія, а також в Канаді, Росії,
Австралії. За запасами і видобутком золота і платини виділяється ПАР, значні
поклади є в Росії, США, Канаді та ін.
Нерудні корисні копалини. Нерудна гірничо-хімічна сировина зазвичай
має осадове походження. До неї відносять апатити, нефеліни, кам’яну і калійну
солі, сірку, барій, фосфорити. Основою для виготовлення мінеральних добрив
є калійні солі, фосфати (апатити, фосфорити) і азот, одержуваний з повітря.
Великі родовища калійних солей є в США, Канаді, Німеччині, Росії, Білорусі,
а також у Мертвому морі (Ізраїль). Світові запаси кам’яної солі практично невичерпні. Її видобувають понад сто країн світу, проте найбільші родовища має
Україна (Донбас), Білорусь, США, Кенія (оз. Магаді). Унікальні родовища селітри та йоду розташовані в пересохлих водоймах пустелі Атакама (Чилі).
Найбільшим зосередженням фосфоритів є Південно-Атласько-Сахарський фосфоритоносний пояс, половина запасів якого припадає на Марокко. Також фосфорити осадового походження сконцентровані на Аравійському півострові, у США
(Флорида). Апатити є на півостровах Лабрадор (Канада) і Кольському (Росія).
Родовища самородної сірки розвідано в США, Мексиці, Польщі, Україні й Іраку.
Будівельні матеріали (будівельне каміння, вапняк, гіпс, глина, пісок та ін.)
є практично всюди. Найбільшого промислового значення набули родовища
флюориту (Росія, Монголія, ПАР, Мексика, Іспанія), азбесту (Канада, ПАР,
Росія, Китай), графіту (Росія, Україна, КНР, КНДР, Чехія).
Значні алмазоносні провінції розташовані на півдні Африки (ПАР, Конго,
Ботсвана, Намібія) і в Якутії (Росія). Запаси дорогоцінних і напівдорогоцінних
каменів мають Індія, Росія, Шрі-Ланка, Канада та ін.
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РОЗДІЛ 1
Це цікаво

 У Середні віки люди добували із земної кори лише
18 хімічних елементів і їхніх сполук, у ХVII ст. – 25, у ХVIIІ ст. – 29, у ХІХ ст. – 47,
на початку ХХ ст. – 54, у другій половині ХХ ст. – понад 80.

Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Використовуючи текст підручника і карту мінеральних ресурсів в атласі, проаналізуйте розміщення рудних корисних копалин. Назвіть країни
світу, що багаті на їхні запаси. Які висновки можна зробити на основі
аналізу?
2. Нині у світі пошук корисних копалин здійснюють за двома напрямками.
Що це за напрямки? Для яких країн (регіонів) вони характерні?
3. На контурну карту нанесіть райони розміщення найбільших паливних
басейнів світу. Поясніть причини їх розміщення.
4. Використовуючи контурну карту світу, складіть картодіаграму «Розподіл розвіданих ресурсів нафти за великими регіонами світу». Який висновок можна зробити?

Обговорімо ...
Висока забезпеченість світового господарства мінеральними ресурсами
сама по собі не вирішує проблем, пов’язаних із задоволенням господарських потреб окремих країн у мінеральній сировині.

§ 15.
15 Ресурси Світового океану, їхня роль у житті
людства
Світовий океан – джерело важливих для людства ресурсів. У ньому
мешкають численні види тварин, а його води, дно і надра багаті на мінеральну сировину. Величезним є значення океану для транспорту й рекреації. Своєрідними
ресурсами океанічних глибин можна вважати скарби затонулих кораблів.

!

Ресурси Світового океану – природні елементи, речовини і енергія, які добувають або які можна видобувати безпосередньо з вод, прибережної суші, дна
або надр океанів.

Природні ресурси Світового океану поділяють на гідрохімічні, геологічні
(мінеральні), енергетичні і біологічні.
Г і д р ох і м і ч н і р е с у р с и. За сучасними оцінками, океанічні і морські води
містять близько 80 хімічних елементів, а найбільше – сполук хлору, натрію,
магнію, сірки, кальцію, водню і кисню. Так, з вод Світового океану видобувають понад 30 % світових запасів кухонної солі, 60 % магнію, 90 % брому і калію.
Загальна кількість деяких гідрохімічних ресурсів може бути доволі значною,
що створює базу для розвитку «морської» хімічної промисловості. Солону
морську воду у ряді країн використовують для промислового опріснення.
Найбільші виробники такої прісної води – Кувейт, США, Японія.
Ге о л о г і ч н і (м і н е р а л ь н і) р е с у р с и. Це розчинені в морській воді речовини, а також розташовані на дні і під дном океану корисні копалини.
У прибережно-морських розсипах міститься цирконій, золото, платина, алмази.
Надра шельфової зони багаті на нафту і газ. Основні райони морського нафтовидобутку – Перська, Мексиканська (мал. 28), Гвінейська затоки, узбережжя
Венесуели, Північне й Південнокитайське моря. Підводний видобуток кам’я-
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Мал. 28. Нафтовидобувна платформа
в Мексиканській затоці

Мал. 29. Припливна електростанція
в гирлі річки Ранс у Франції

ного вугілля на шельфі впроваджують Велика Британія, Японія, Нова Зеландія,
Канада, Австралія. З підводних надр видобувають залізну руду (біля берегів
о. Кюсю, в Гудзоновій затоці), сірку (США) тощо. Головне багатство глибоководного ложа океану – залізо-марганцеві конкреції, запаси яких сягають до 1,5 млрд т.
Видобуток олов’яної руди налагоджено в шельфовій зоні Індонезії, Малайзії та
Таїланду; рутилу і цирконію – біля узбережжя Австралії; ільменіту – біля берегів
Індії; алмазів – біля узбережжя Намібії; бурштину – у Балтійському морі.
Щорічно з морських глибин видобувають майже 1 млрд т піску і гравію. За даними ООН, надра океанів містять 358 млрд т марганцю, 7,9 млрд т міді, 5,2 млрд т
кобальту, 1 млн т циркону. Цих запасів вистачить на десятки тисяч років.
Енер гети чн і ресурси. Це енергія припливів і відпливів, хвиль, морських
течій. Нині припливні електростанції (ПЕС) працюють, наприклад, у Франції
(мал. 29) і в Росії (Кислогубська ПЕС на Кольському півострові). Хвильові
електростанції діють в Японії, Великій Британії, Австралії, Індії, Норвегії.
У перспективі передбачається використання
термальної енергії океанічних вод.
Біологічні ресурси. Це всі живі організми океану, які людина використовує або може
використати для власних потреб. Загальну
масу живих організмів Світового океану оцінюють приблизно в 35 млрд т. Вони належать до
Мал. 30. Частка океанів
відновлюваних ресурсів і є джерелом продуктів
і внутрішніх вод у світовому
харчування, а ще сировиною для отримання
вилові риби ( %)
цінних речовин для різних галузей промисловості, сільського господарства, медицини.
Найбагатша на біологічні ресурси шельфова зона Світового океану: на неї припадає
понад 90 % загальносвітового вилову риби і
нерибних об’єктів. З-поміж океанів найвищу
продуктивність має Тихий океан (мал. 30), а
з-поміж морів – Норвезьке, Берингове, Охотське і Японське. Близько 90 % промислових
об’єктів, які видобувають в океані, становить
риба. Так, найбільшими рибопромисловими
Мал. 31. Вилов риби в країнах
країнами світу є Китай, Перу, Японія, Чилі,
світу (млн т)
США, Росія, Індія, Норвегія (мал. 31). Дедалі
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більшого розвитку набуває штучне вирощування на фермах і морських плантаціях деяких видів молюсків, водоростей, що дістало назву марикультури.
Ресурси океанів. Ресурси Тихого океану. На дні океану відкрито багатющі запаси залізо-марганцевих конкрецій. На шельфі біля берегів Африки і
Південної Америки виявлено родовища нафти й газу. Ріки розмивають і виносять у прибережні води золото, олово та інші метали, створюючи розсипні
родовища. Океан посідає перше місце за виловом риби і видобутком інших
морських тварин. Енергетичні ресурси великі, але використовуються поки що
недостатньо.
Ресурси Атлантичного океану. Через Атлантику пролягають найважливіші
трансокеанські маршрути. У надрах шельфу зосереджені запаси залізних руд,
сірки. Розробляються родовища нафти і газу (у Північному морі та ін.). Працює декілька ПЕС. Серед усіх океанів Атлантичний – найпродуктивніший
щодо біологічних ресурсів, але через надмірний вилов ріст промислів сповільнився і океан поступився першістю Тихому океану.
Ресурси Індійського океану. Природні ресурси викоДоведіть чи спростуйте
ристовуються мало. Промисли риби і морепродуктів
мають місцеве значення. За видобутком нафти й газу
Глибоководне ложе Світо(Перська затока та ін.) океан посідає перше місце
вого океану – найкраще
серед океанів. Індійський океан поступається Атмісце для захоронення
лантичному і Тихому щодо розвитку судноплавства,
контейнерів з токсичними
проте перевершує їх за обсягом перевезення нафти.
речовинами і радіоактивними відходами.
У шельфовій зоні біля Австралії відкрито розсипні
родовища металів.
Ресурси Північного Льодовитого океану. Через суворі кліматичні умови освоювати ресурси океану складно. Ведеться промисел риби, тюленів, нерпи, моржів. Мінеральні ресурси розвідані слабо. Відкрито розсипні родовища олова,
понад 50 родовищ нафти й газу. Через Північний Льодовитий океан прокладено транспортні магістралі, здебільшого сезонні.
Проблеми використання ресурсів Світового океану. Океан щедро
пропонує людині свої багатства: корисні копалини і продукти харчування,
ліки і різні види енергії. Проте людина так і не навчилася використовувати ці
багатства раціонально. Так, через надмірний видобуток корисних копалин і
інтенсивне господарювання виснажуються ресурси океану, а його води забруднюються промисловими, сільськогосподарськими і побутовими відходами, сміттям. Непоправної шкоди океану завдає нафтове забруднення і захоронення в його глибинах шкідливих речовин. Останнім часом посилюється
вплив як забруднювача численних морських транспортних перевезень.
Проблеми Світового океану потребують нині від світової громадськості
узгодження дій щодо використання ресурсів океану і запобігання подальшому
його забрудненню.
Це цікаво

 У кожному кубічному кілометрі морської води міститься близько 50 млн т розчинених речовин, у тому числі 20 млн т солей хлору
і натрію, 9,5 млн т магнію, 6 млн т сірки, багато йоду брому, урану, алюмінію,
міді, калію, торію, золота, срібла.
Загальні розміри розчинених у Світовому океані мінеральних речовин становлять 4,8  1016 т. Тільки золота розчинено в ньому 8–10 млн т, або приблизно
по 1,5 кг на кожного мешканця Землі.
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Запитання і завдання для самоконтролю
1. Користуючись текстом підручника й іншими джерелами інформації, на2.
3.
4.

5.

кресліть схему «Природні ресурси Світового океану».
Проаналізуйте карту атласу «Мінеральні ресурси Світового океану». На
основі зробленого аналізу окресліть перспективи розвитку морської
гірничовидобувної промисловості.
Позначте на контурній карті Світового океану райони видобутку нафти
і газу. Поясніть причини їх розміщення.
За допомогою карт атласу порівняйте природно-ресурсну базу Тихого,
Атлантичного, Індійського і Північного Льодовитого океанів. На які види
ресурсів багатий кожен з них? Визначте, котрий з океанів має найбагатшу природно-ресурсну базу.
Поясніть, чому боротьба із забрудненням Світового океану є спільною
справою всього світового співтовариства.

?

§ 16. Земельні ресурси та їх використання
Земельні ресурси. Життя людини від початку її існування тісно
пов’язане з землею, яка є для неї життєвим простором і без якої неможливе
жодне виробництво. На землі людина вирощує сільськогосподарські культури, вигодовує худобу чи заготовляє дикорослі рослини. Земля належить до
найважливіших і повсюдно поширених природних багатств.
Земельні ресурси – землі, які людина використовує або може використати
в різних галузях господарства.

Це вид природних ресурсів, що характеризуються певним поширенням,
якістю ґрунтів, особливостями клімату і рельєфу, гідрологічним режимом,
певним типом рослинності тощо. Земельні ресурси – основа розміщення господарських об’єктів, головний засіб виробництва в сільському, лісовому та
інших господарствах, де використовується й відіграє роль родючість ґрунтів.
Структура земельного фонду планети. Забезпеченість людства земельними ресурсами визначена світовим земельним фондом, який становить
13,4 млрд га, або 26,2 % загальної площі поверхні Землі. Земельний фонд —
структура землекористування в межах певної території.
Аналіз структури земельного фонду планети показує, що продуктивні землі
становлять майже 65 % загальної площі (мал. 32).

Мал. 32. Структура земельного фонду планети на поча ток ХХІ ст. (%)
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За цільовим призначенням земельний фонд поділяють на окремі категорії:
землі сільськогосподарських підприємств; землі лісового фонду; землі населених пунктів; землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення; землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення тощо.
Структура земельного фонду планети загалом не дуже сприятлива. Отож ще
ціннішими є оброблювані землі, які дають 88 % необхідних людству продуктів
харчування. Оброблювані (насамперед,
орні) землі зосереджені переважно в лісових, лісостепових і степових зонах нашої
планети. Важливе значення мають луки і
пасовища, які забезпечують 10 % їжі, споживаної людством.
Структура земельного фонду дуже
динамічна. Тенденція до збільшення чисельності населення і зниження землезабезпеченості зумовлює потребу розширення загальної площі сільськогосподарських земель. За останнє десятиліття їхня
площа збільшилася в світі на 360 млн га.
Мал. 33. Частка орних земель
З-поміж регіонів світу найбільшу частку
у світі ( %)
сільськогосподарських угідь має Західна
Європа. А серед окремих країн найбільшою площею оброблюваних земель вирізняються США (190 млн га), Індія
(160), Росія (134), Китай (95), Канада (46), Казахстан (36), Україна (34).
Одним з найважливіших показників у земельному фонді території є частка
орних земель (мал. 33).
Розподіл земельних ресурсів за регіонами світу. Площа земельного
фонду країн Західної і Центральної Європи (без країн СНД) становить 473 млн га,
з яких 147 млн га (понад 30 %) відведено під ріллю і
плантації. Незважаючи на високу густоту населення, земельні ресурси цієї території використовують
дуже ефективно, цьому сприяє найнижча серед усіх
частин світу частка неродючих і незручних земель,
загалом сприятливий для сільського господарства
клімат і рельєф. Частка сільськогосподарських земель становить 48 % загального земельного фонду.
У структурі земельного фонду країн СНД
(мал. 34) значна частка припадає на ліси, на малопродуктивні і непродуктивні землі. Частка оброблюваних земель становить лише 10 %.
Структура земельного фонду Азії великою мірою
визначена наявністю посушливих або перезволожених територій, які охоплюють майже 60 % території,
до того ж близько 50 % її площі припадає на гірський
рельєф. Площа земельного фонду Азії – 2679 млн га,
з яких 456 млн га відведено під ріллю і плантації.
Гострий дефіцит земельних ресурсів відчувають краМал. 34. Структура земель- їни з найбільшою густотою населення (Сінгапур,
ного фонду країн СНД ( %) Японія, Індія, Китай, Бангладеш, Південна Корея).
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Оскільки в Африці на величезних територіях панує пустельний тип клімату,
земельні ресурси мають низький потенціал. Площа земельного фонду тут становить 2965 млн га і тільки 183 млн га припадає на ріллю і плантації.
Площа земельного фонду Північної Америки становить 2139 млн га, з яких
273 млн га охоплені ріллею і плантаціями. Більша частина земельного фонду
материка припадає на США і південь Канади: близько 70 % площі оброблюваних земель і 65 % пасовищ у Північній Америці розташовані на території
48 штатів США.
На Південну Америку припадає 13,5 % світового земельного фонду, що становить 1754 млн га, з яких 139 млн га охоплені ріллею та пасовищами.
В Австралії у структурі земельного фонду частка пасовищ особливо велика (54 %), 22 % припадає на малопродуктивні і непродуктивні землі, 18 % –
ліси. Оброблювані землі охоплюють всього 5 % і лише 1 % становлять землі
під населеними пунктами.
Земельний кадастр. Земельні площі використовують відповідно до земельних кадастрів, які існують у більшості країн світу.
Земельний кадастр – це система необхідних відомостей про правовий
режим земель, розподіл їх за землевласниками, землекористувачами та орендарями, за категоріями, а також про якісну характеристику й господарську
цінність земель.

!

Земельний кадастр забезпечує органи влади, підприємства, установи й громадян відомостями про земельні ресурси з метою організації раціонального її
використання та охорони, регулювання земельних відносин, землеустрою, обґрунтування розмірів плати за землю. Земельний кадастр базується на матеріалах топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших досліджень.
Проблеми земельних ресурсів і способи їх вирішення. Загальна
площа земель, що їх обробляють нині на планеті, становить понад 1000 млн га;
з розрахунку на душу населення це дорівнює приблизно 0,2 га. Зі зростанням
чисельності населення й вилученням земель під різноманітні види несільськогосподарського призначення (забудова міст, прокладання шляхів, затоплення водосховищами тощо) кількість Доведіть чи спростуйте
землі, що припадає на кожного мешканця планети, поступово зменшується. Так, якщо в 70-х роках ХХ ст. на
Процес зростанкожного її мешканця припадало 0,45 га оброблюваних
ня населення світу
земель, на початку 90-х роках – 0,28 га, то на початку
прямо пропорційний
XXI ст. – лише близько 0,15 га.
процесу збільшення
площі непродуктивЕкономічно розвинуті й густо заселені країни світу
них земель.
відчувають дефіцит земельних ресурсів, зокрема країни
Західної Європи, Південної та Південно-Східної Азії.
Тут спостерігається високе навантаження на землю, що призводить до її деградації (виснаження ґрунтового покриву, ерозії і забруднення ґрунтів, зниження
їхньої родючості, зниження біологічної продуктивності пасовищ, засолення і
заболочення зрошуваних земель, вилучення земель для потреб житлового,
промислового, транспортного будівництва).
Ґрунти втрачають свою родючість не лише через природні процеси, а й через нераціональну господарську діяльність людини. Украй негативно на земельні ресурси впливає ерозія. Щорічно площа сільськогосподарських угідь
зменшується загалом на понад 9 млн га, а через ерозію вилучається 6–7 млн га.
Заболочування, засолення виводять із сільськогосподарського обігу ще
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Мал. 35. Площі земельних
угідь, не освоєних через
природні чинники ( % загальної земельної площі)

1,5 млн га. Зі зростанням міст житлова, промислова
і транспортна забудови також почали дедалі активніше наступати на сільськогосподарські землі.
Серйозною проблемою нині є спустелення,
спричинене вирубуванням лісів, надмірним розорюванням і неправильною експлуатацією земель,
перевипасом худоби, а також промисловим забрудненням ґрунтів і водойм, що негативно позначається на рослинному покриві. За даними ООН,
понад 40 % земної поверхні перетворилися на пустелі або перебувають під загрозою спустелення.
Антропогенне спустелення вже охопило понад
900 млн га і загрожує ще 3 млрд га земель переважно в межах декількох десятків країн, що розвиваються. Розширюють свої межі пустелі Сахара,
Атакама, Тар, Калахарі та ін.
Можливість збільшити земельні угіддя завдяки залученню нових територій майже вичерпана,
адже світові запаси земельних ресурсів, які в майбутньому можна залучити в активне використання, становлять не більше 6 % (мал. 35). Тому щораз
більші потреби населення в продовольстві та сировині в подальшому варто задовольняти завдяки
інтенсивному, раціональному використанню наявних земельних угідь, підвищенню родючості
ґрунтів і рекультивації порушених земель тощо.

Це цікаво

 Ґрунтовий покрив відновлюється дуже повільно, зі
швидкістю 0, 2–2 см за 100 років, тобто на утворення мінімально необхідного
для землеробства шару ґрунту 18 см потрібно 1000 років.
 Деградація земель загрожує життю 900 млн мешканців засушливих районів.
 У світі через спустелення під загрозою міграції опинилися приблизно 135 млн
осіб.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть, чому в світі поступово зменшується забезпеченість орними
землями з розрахунку на душу населення.

2. Проаналізуйте карту «Земельні ресурси» в атласі і визначте вид земельних угідь, які характерні для різних груп країн. Поясніть причини відмінностей.
3. Розкажіть про основні заходи боротьби із забрудненням ґрунтового покриву.
4. Розгляньте та проаналізуйте малюнок 35. Наведіть приклади територій,
для яких характерні площі земельних угідь, вказані на діаграмі.

Обговорімо ...
В Україні частка оброблюваних земель становить майже 60 %. Це один з найвищих у світі показників. Для прикладу в США розораність земель сягає близько
17 %, у Великій Британії — 27 %, у Франції — 32 %. Така надмірна розораність
території України призводить до розвитку негативних ерозійних процесів.
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§ 17. Водні ресурси
Склад водних ресурсів. Донедавна воду, як і повітря, вважали одним з
безкоштовних дарів природи. І тільки в районах штучного зрошення вона
завжди мала високу ціну. Останнім часом ставлення до водних ресурсів суходолу змінилося. Це пояснюється тим, що ресурси прісної води становлять
лише 2,5 % загального обсягу гідросфери. В абсолютному вимірі це значна
величина (30–35 млн м3), що перевищує нинішні потреби людства більше ніж
у 10 тис. разів. Однак переважна частина прісних вод ніби законсервована в
льодовиках Антарктиди, Гренландії, в Арктиці, у гірських льодовиках і утворює
своєрідний «недоторканний запас», поки ще недоступний для використання.
Водні ресурси — поверхневі й підземні води, які людина використовує або
може використати у своїй господарській діяльності.

Водні ресурси – складова частина невичерпних природних ресурсів, які
включають води суходолу (річок, озер, льодовиків, штучних водойм, боліт, підземних вод, ґрунтової вологи, снігового покриву), морів, океанів.
Із загальних запасів води на Землі (1338 млн км3) 96,5 % припадає на води
Світового океану. Об’єм підземних вод становить понад 23 700 тис. км3. У льодовиках міститься 26 064 тис. км3, в озерах – 176 тис. км3, у болотах – 11,5 тис. км3,
у річках – 2,12 тис. км3. Нині використовується тільки 0,0002 % загальних запасів прісних вод. У багатьох районах світу великі річки й озера розташовані
на порівняно малоосвоєних територіях, наприклад Амазонка, річки Росії та
Канади, що впадають у Північний Льодовитий океан.
Розподіл водних ресурсів. Розподіл водних ресурсів територією планети дуже нерівномірний (табл.1). За середньої забезпеченості 1 км2 площі
268 тис. м3 води на рік є регіони, що мають природну забезпеченість у десятки
разів більшу або у стільки ж разів меншу (аридні зони планети). Так, у США
на 1 км2 площі припадає 363 тис. м3 води на рік, у Франції – 441, а в Україні –
тільки 83 тис. м3.
Ще більша нерівномірність у природній забезпеченості водою мешканців
планети (мал. 36). Великі відмінності у запасах і забезпеченості прісною водою
між окремими країнами (табл. 2).

Мал. 36. Споживання прісної води на душу населення ( м3 за рік)
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Таблиця 1. Розподіл світових
ресурсів прісної води за великими
регіонами світу
Світ,
регіони

Ресурси, На душу
тис. км3
населення, м3

Весь світ

41,0

Таблиця 2. Країни — лідери
за ресурсами прісної води
Країна

Ресурси,
км3

На душу населення, тис. м3

Бразилія

6950

7,2

Росія

4500

30,5

Канада

2900

98,5

Китай

2800

2,3

Індонезія

2530

12,2

Європа

6,2

8,6

Азія

13,2

3,8

43,0

Африка

4,0

5,5

США

2480

9,4

Північна
Америка

6,4

15,4

Бангладеш

2360

19,6

Південна
Америка

Індія

2085

2,2

9,6

29,8

Венесуела

1320

60,3

Австралія
і Океанія

М’янма

1080

23,3

1,6

56,5

Найвища забезпеченість ресурсами річкового і підземного стоку припадає
на екваторіальний пояс Південної Америки і Африки. А на Європу та Азію, де
проживає 70 % населення світу припадає лише 39 % річкових вод.
Найбільшими ріками світу є Амазонка з річним стоком 3780 км3/рік; Конго –
1200 км3/рік; Янцзи – 639 км3/рік; Міссісіпі – 600 км3/рік; Замбезі – 599 км3/
рік; Іраваді – 410 км3/рік; Меконг – 379 км3/рік; Брахмапутра – 252 км3/рік.
У всій Західній Європі середньорічний поверхневий стік становить 400 км3, у
тому числі близько 200 км3 в Дунаї, 79 км3 на Рейні, 57 км3 на Роні.
Річковий стік використовують також для одержання гідравлічного потенціалу. Найбільший гідравлічний потенціал мають країни Азії, Латинської
Америки, Північної Америки, Європи та Австралії (табл. 3). Близько
1/2 цього потенціалу припадає всього на шість країн: Китай, Росію, США,
Конго, Канаду, Бразилію.
Таблиця 3. Світовий гідропотенціал і його використання
Всього

Регіони

У тому числі
використаний, %

млрд кВт•год

%

СНД

1100

11,2

20

Європа

710

7,3

70

Азія

2670

27,3

14

Африка

1600

16,4

3

Північна Америка

1600

16,4

38

Латинська Америка

1900

19,4

16

Австралія і Океанія

200

2,0

18

Весь світ

9780

100,0

21

Найбільшими озерами світу є американські Великі озера загальною площею
245 тис. км2 і об’ємом води 23 тис. км3; Вікторія площею 68 тис. км2; Танганьїка – 34 тис. км2; Ньяса – 30,8 тис. км2.
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Проблеми водних ресурсів і способи їх вирішення. Будь-яка господарська діяльність людини пов’язана з водовикористанням. Галузі господарства (водний транспорт, гідроенергетика, рибне господарство, водні види спорту й туризму), що використову- Доведіть чи спростуйте
ють воду без прямих її витрат, називають водокористувачами. У багатьох галузях господарства (промисло- Найефективнішим нині
способом вирішення
вість, сільське господарство зі зрошенням, комунальне проблем водозабезгосподарство й т. ін.) вода безпосередньо бере участь у печення є економія і
технологічних процесах. Частково вона потім у вигляді раціональне викорисстічних вод повертається до водойм, а решта витрача- тання води.
ється (входить до складу продукції, випаровується).
Такі галузі господарства називають споживачами.
Нині у світі спостерігається тенденція до скорочення забезпеченості водними ресурсами. Тому, щоб задовольнити потреби населення, промисловості,
транспорту, сільськогосподарського виробництва в достатній кількості води,
доводиться втручатися в її природний обіг.
Наприклад, споруджують великі водосховища і греблі на річках для регулювання їхнього гідрологічного режиму й накопичення
водних ресурсів. За останні п’ятдесят років
кількість водосховищ на земній кулі збільшилася приблизно в п’ять разів. За кількістю
великих водойм виділяються США, Канада,
Росія, деякі країни Африки і Латинської
Америки (табл. 4). Водночас із будівництвом
водосховищ у деяких країнах світу (у США,
Мал. 37. Проекти маршрутів
Канаді, Австралії, Індії, Мексиці, Китаї,
буксирування айсбергів
Єгипті, ряді країн СНД) вже реалізовано або
розробляють численні проекти територіального перерозподілу річкового стоку
між басейнами річок за допомогою каналів і водогонів. Однак останнім часом
найбільші серед таких проектів з економічних і природоохоронних міркувань
були скасовані. Прісна вода вже стала товаром світової торгівлі, тому змушені опріснювати морську воду і створювати цілі комплекси очисних споруд, її
транспортують у морських танкерах. Нині розробляють проекти маршрутів
буксирування айсбергів з Антарктики в країни посушливого поясу (мал. 37).
Таблиця 4. Найбільші водосховища світу за об’ємами води (км3)
Назва водосховища

Об’єм, км3

Країни

Вікторія

204,8

Уганда, Танзанія, Кенія

Братське

169,3

Росія

Кариба

160,3

Замбія, Зімбабве

Насер

160,0

Єгипет, Судан

Вольта

148,0

Гана

Даніель-Джонсон

141,2

Канада

Гурі

138,0

Венесуела

57

РОЗДІЛ 1
Серед пріоритетних нині напрямків вирішення проблеми водозабезпечення – зменшення водоємності виробничих процесів і скорочення безповоротних втрат води. Насамперед це стосується таких технологічних процесів, як
виробництво сталі, синтетичного волокна, целюлози і паперу, охолодження
енергоблоків, зрошення полів рису і бавовнику.
Це цікаво

 Світове споживання прісної води перевищує 3800 млрд м3

на рік.
 У Латинській Америці зосереджено 31 % усього обсягу ресурсів прісної
води Землі. Разом зі Східною Азією, прісноводні ресурси якої становлять
22 % світових, ці регіони володіють понад половиною усіх запасів прісної
води світу.
 Південна Азія використовує 90 % усього забору прісної води на потреби сільського господарства.
 У світі близько 900 млн осіб не мають доступу до обладнаних джерел водопостачання, а 36 % з них, що становить 325 млн осіб, живуть у субсахарській
Африці.
 США купує прісну воду в Канаді, ФРН – у Швеції, Нідерланди імпортують її
з Норвегії, Саудівська Аравія – з Малайзії. Інженери розробили майже фантастичні проекти перекачування прісної води по трансокеанських трубопроводах з Гренландії і Антарктиди в Європу, від гирла Амазонки в Африку.

Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Проаналізуйте таблицю 1. Поясніть, чому ранжування регіонів за показником першої колонки не збігається з їхнім розміщенням у другій
колонці.
2. Розгляньте малюнок 36. Визначте, які країни і на що споживають найбільше прісної води.
3. Назвіть галузі господарства, які найбільше споживають води.
4. Щодня людина в середньому використовує таку кількість води: вмивання, чищення зубів – 80 л; змивання туалету – 100 л; прибирання –
30 л; приготування їжі – 60–70 л; питна вода – 2–3 л. Підрахуйте, скільки
води використовує ваша сім’я за день, тиждень, місяць. Назвіть заходи
економії та раціонального використання води у вашій сім’ї.

§ 18. Лісові ресурси

!

Лісові ресурси та їхнє значення для людства. Ліси охоплюють менше 30 % суходолу, проте значення їх для людства неоціненне. Вони відіграють
важливу роль у газовому балансі атмосфери і регулюванні планетарного клімату Землі, виконують ґрунтозахисну, водоакумулятивну і природоохоронну
функції. Для економіки ліси є джерелом деревини й іншої сировини – рослинної (смоли, гриби, ягоди, лікарські рослини) і тваринної (м’ясо, хутро, цінні
лікарські препарати). Деревину використовують як паливо, як матеріал для
будівельної та хімічної індустрії. Ліси – основне джерело сировини для лісової, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості, а для населення –
найважливіший рекреаційний ресурс.
Лісові ресурси – це вичерпні, але відновлювані ресурси багатоцільового призначення (деревні, технічні, харчові, кормові, лікарські та ін.), що виконують захисні, водоохоронні, рекреаційні, санітарно-гігієнічні функції тощо.
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Мал. 38. Світові лісові ресурси (2005 р.)

Світові лісові ресурси характеризують такі показники: лісистість, лісова площа й запаси деревини (мал. 38). Лісистість (30 %) показує відношення
площі лісів до загальної території Землі. Показник лісової площі (4,1 млрд га)
відображає розмір території планети, вкритої лісами, у тому числі і на душу
населення (середня 0,8 га). Запаси деревини (350 млрд м3) визначаються множенням середньої кількості деревини (у м3) з 1 м2 на площу, охоплену лісами.
Лісові пояси світу. Ліси світу утворюють два приблизно рівні за площею
і запасами деревини лісові пояси – північний і південний (мал. 39). Північний
лісовий пояс охоплює площу 2 млрд га і розташований у зоні помірного і субтропічного поясів. На нього припадає 1/2 всіх лісових масивів у світі, і майже
така сама частина запасів деревини. Цей лісовий пояс на 2/3 складається з
хвойних порід, а решта – з листяних. Найбільші лісові території розташовані в
межах Росії, Канади, США, Фінляндії, Швеції. Ці ліси зазнали інтенсивного
винищення внаслідок лісорозробок цінної деревини хвойних порід. Тепер площа лісового покриву стабілізувалася, а в більшості країн завдяки раціональному лісовідновленню обсяг приросту деревини перевищує обсяг вирубки.
Південний лісовий пояс розташований переважно в екваторіальному та субекваторіальному поясах. Ці ліси на 97 % складаються з широколистих порід.
Приблизно половину всієї площі лісового поясу (1 млрд га) охоплюють дуже

Ліси

Мал. 39. Лісові пояси світу
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густі вологі вічнозелені екваторіальні ліси. Для них характерний високий приріст деревини, значно вищий, ніж у помірній зоні. Ліси цього поясу зосереджені в трьох районах: в Амазонії, в басейні річки Конго і в Південно-Східній
Азії. Майже 3/4 усіх вологих екваторіальних лісів росте в 10 країнах: Бразилії,
Індонезії, ДРК, Перу, Колумбії, Індії, Болівії, Папуа-Новій Гвінеї, Венесуелі,
М’янмі. Нині площа цього лісового поясу катастрофічно зменшується, а отже,
заходи щодо раціонального використання тут лісових ресурсів залишаються
вкрай актуальними.
Розподіл лісових ресурсів. На Землі лісові ресурси розміщуються
украй нерівномірно, вони зосереджені переважно в зонах тайги, мішаних,
широколистих, вологих екваторіальних лісів (північ Євразії, Північної Америки, екваторіальний пояс Південної Америки (Амазонія), Азії та Африки)
(мал. 40). Значні лісові ресурси сконцентровані в областях висотної поясності
(Росія, Китай, США, Канада, Перу, Болівія та ін.), але їх використання ускладнює гірський рельєф і транспортна недоступність. До найзабезпеченіших лісовими ресурсами належать такі країни як: Фінляндія, Бразилія, Швеція,
Індонезія, Малайзія, ДРК, Канада, Росія, М’янма, США, Папуа-Нова Гвінея.
Водночас є країни, бідні на лісові ресурси або які взагалі їх не мають (Єгипет,
ОАЕ , Саудівська Аравія тощо).
Найвищі показники лісистості характерні для Латинської Америки, а найнижчі – для Азії. Найбільшими лісовими площами володіють Росія, Бразилія,
Канада, США, Китай та Індонезія. Серед країн світу найвищі показники лісистості мають Суринам (95 %), Папуа-Нова Гвінея – 84 %, Гайана – 83 %,
Габон – 78 % та ін., а найнижчі – Оман (0 %), Кувейт (0,1 %), ЦАР (0,2 %).
За останні 200 років площа лісів на Землі скоротилася приблизно вдвічі.
Ліси вирубують під ріллю, плантації та будівництво. У результаті площа лісів
скорочується щорічно на 15 млн га, а це в свою чергу призводить до скорочення
деревообробної промисловості. Кожну хвилину на Землі зникає 14–15 га лісу.
Більше половини світового обсягу лісозаготівлі припадає на деревину, що
пов’язано з широким її використанням для подальшої переробки в розвинутих і постсоціалістичних країнах і переважно як палива – у країнах, що розвиваються (в Індії, Індонезії, країнах Африки і Латинської Америки). З усієї виробленої деревини на ділову припадає у Швеції та Канаді – 90 %, в Росії
і США – 80 %, в Бразилії – 25 %, а в Індії – всього 10 %.

1
Мал. 40. Тайга (1), вологі екваторіальні ліси Амазонії (2)
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Доведіть чи спростуйте
У разі збереження сучасних темпів лісозаготівель навіть у багатих
на ліс країнах лісових
ресурсів вистачить
лише на 50–60 років, а
на їхнє відновлення потрібно 100–200 років.

Мал. 41. Площа вирубки вологих екваторіальних лісів
Амазонії

Збереження лісів та їхнє раціональне використання. Під натиском людини ліси відступають на всіх континентах, практично у всіх країнах. Їх вирубують скоріше, ніж вони виростають. Однак саме ліси активно очищують атмосферу Землі від забруднення, адже зелені рослини вбирають повітря, насичене
вуглекислим газом. Кожен кубометр деревини – це майже півтонни забраного з
повітря вуглекислого газу. Нині безвідмовні «зелені легені» міст у багатьох регіонах планети не лише потребують турботи, а волають про допомогу і порятунок.
Найбільшого розмаху винищення лісів набуло в екваторіальних і субекваторіальних широтах. Пояснюється це здебільшого економічними причинами.
Площа лісів тут катастрофічно зменшується внаслідок масових вирубок, які
здійснюють в інтересах не лише держав-господарів, а насамперед зарубіжних
монополій. Так, лісову сировину вивозять на експорт до Японії, США, Великої
Британії, Франції. Серед причин зменшення площі лісів – перепрофілювання
земель для міських, транспортних потреб, для підсічно-вогневого землеробства.
Знищення вологих екваторіальних лісів (мал. 41) означає одночасне збідніння і зникнення дуже цінних місцевих екосистем, які формувалися мільйони
років. Поступово лісові масиви заміщуються саванами. Нині масштаби вирубок такі, що на місці величезних ділянок лісу утворюються справжні пустирі,
стрімко розвиваються ерозійні процеси. І навіть змінюються гідрологічні і кліматичні умови.
Не краще становище лісів й у Північній Америці, Європі, Азії. Хоча тут ліси
цілеспрямовано не випалюють і не вирубують (це було зроблено століттям раніше), однак залишки лісових масивів гинуть тут через кислотні дощі (30 % –
в Австрії, 50 % – у Німеччині, Польщі) і випадкові пожежі.
Останнім часом ліси почали втрачати свої оздоровчі та рекреаційні властивості через перенавантаження їх відпочивальниками, через споживацьке ставлення людей до природи, через винищення рідкісних і лікарських рослин, ягід,
грибів, вирубування дерев.
Для раціонального використання лісових ресурсів необхідно комплексно переробляти сировину, не вирубувати ліси в обсязі, що перевищує їхній приріст,
виконувати лісовідновні роботи, контролювати якість води і повітря, замінювати деревину іншими конструкційними матеріалами і джерелами палива.
Це цікаво

 Підраховано, що одна людина за своє життя використовує приблизно 200 дерев – на житло, меблі, зошити, газети, книжки, сірники
тощо. Тільки у вигляді сірників мешканці планети щорічно спалюють 1,5 млн м3
деревини.
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РОЗДІЛ 1
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Використовуючи карти атласу і текст підручника, охарактеризуйте два
головні лісові пояси Землі. Складіть список з 10 країн світу, багатих на
лісові ресурси. Нанесіть на контурну карту країни, які практично не мають лісових ресурсів.
2. Перелічіть основні функції, які виконують ліси. Охарактеризуйте значення кожної з них.
3. Назвіть негативні наслідки кислотних дощів.
4. Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте повідомлення на тему «Роль пожеж у зникненні лісів».
5. Назвіть і охарактеризуйте проблеми українських лісів. Запропонуйте
заходи щодо їхнього збереження. Яка роль географії у вирішенні проблем лісів світу?
6. Охарактеризуйте проблему знеліснення. Розкрийте її суть, історію виникнення і причини цього явища. Наведіть приклади.

§ 19. Біологічні ресурси

!

Складові біологічних ресурсів. До біологічних ресурсів належать всі
живі організми, у тому числі й організми, які людина окультурила, тобто культурні рослини і свійські тварини, що їх використовують у промисловості та
сільському господарстві. У біосфері загалом переважає рослинна маса (фітомаса), яка становить 97–99 %, і лише 1–3 % припадає на тварин (зоомасу), серед яких переважна більшість – безхребетні організми (90–95 %). Завдяки
здатності організмів розмножуватися всі біологічні ресурси відносять до відновлювальних. Утім людина має підтримувати умови, за яких це відновлення
буде здійснюватися, адже за сучасного використання біологічних ресурсів
значній їхній частині загрожує знищення.
Біологічні ресурси – усі живі організми, що є джерелом необхідних для людини матеріальних благ (їжі, сировини для промисловості, матеріалу для селекції
культурних рослин, сільськогосподарських тварин і мікроорганізмів) і які використовують для рекреації.

Складовими біоресурсів є біомаса Світового океану і біомаса суходолу.
Біомаса Світового океану становить 43 % біомаси планети. Щорічно з океанічних вод добувають 85–90 млн т риби (мал. 42), молюсків, ракоподібних та
інших організмів. Це забезпечує близько 20 % потреби людства в білку тваринного походження. Загалом біологічні ресурси океану поділяють на три основні
групи: планктон – організми, які населяють товщу води і пасивно переносяться
течіями (мікроскопічні водорості, медузи, дрібні рачки та ін.); нектон – організми,
що живуть у товщі води і активно пересуваються (риби, кальмари, восьминоги,
дельфіни, кити); бентос – донні мешканці (водорості, коралові поліпи, губки,
морські зірки, краби).
За значенням і масштабами промислу провідне місце серед біологічних ресурсів океану посідає нектон. Так, на вилов риби припадає 85 % біомаси океану, яку використовує людина. Донні рослини і тварини (бентос) використовуються поки недостатньо: в основному двостулкові молюски (гребінці, устриці,
мідії), голчасті (морські їжаки), ракоподібні (краби, омари, лангусти). Нині
щораз більше застосовують водорості. Так, мільйони людей вживають їх в їжу.
З водоростей отримують ліки, крохмаль, клей, виготовляють папір, тканини.
Водорості – відмінний корм для худоби і якісне добриво.
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Мал. 42. Рибопродуктивність Світового океану (кг/км 2)

Біомасу суходолу, як і Світового океану, утворюють рослини (фітомаса) і
тварини (зоомаса). Рослинні ресурси представлені як культурними, так і дикорослими видами. Існує майже 6 тис. видів окультурених рослин, проте значно
поширених на Землі налічують 80–90 сільськогосподарських культур, а найпоширенішими з них є лише 15–20 видів, як-от: пшениця, рис, кукурудза, ячмінь,
батат, соя тощо. Серед дикорослої переважає лісова рослинність.
Ресурси тваринного світу як складової біосфери також є життєво важливим
ресурсом людства, який належить до категорії відновлюваних. На земній кулі
налічують кілька мільйонів видів тварин (їх значно більше, ніж рослин), деякі
з них відносять до свійських, інші – до промислових.
Розміщення біологічних ресурсів. Поширення рослинних угруповань
і характерного для них тваринного світу підпорядковане різноманітним закономірностям. Наприклад, воно залежить від зміни кліматичних умов у напрямку від екватора до полюсів, що пов’язано з надходженням на земну поверхню
різної кількості сонячної радіації, яка загалом зменшується в тому самому напрямку пропорційно до географічної широти. Така закономірність зберігається і в розподілі поглиненої радіації, радіаційного балансу, температури
повітря. Поширення угруповань живих організмів залежить також і від зміни
кліматичних умов у напрямку від окраїн в глиб материка, що пов’язано переважно зі зміною умов зволоження.
Крім кліматичних умов, на поширення живих організмів впливають особливості гірських порід, ґрунти, саме вони визначають поєднання рослинних,
а отже, і тваринних угруповань на кожній окремій ділянці тієї чи іншої зони.
Зміну рослинного покриву і тваринного світу в напрямку від екватора до
полюсів на рівнинах називають широтною зональністю, а зміну їх від узбережжя в глиб материка – секторністю.
Будь-яка територія характеризується неоднорідними умовами існування
рослинного покриву і тваринного світу, тому доцільно виділяти рослинність
зональну й інтразональну. Під зональною рослинністю розуміють рослинні
угруповання, що поширені в плакорних умовах. Плакорами називають вирівняні вододіли, добре дреновані, рівні, з ґрунтами середнього механічного складу.
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Під інтразональною рослинністю розуміють рослинні угруповання, що
поширені поза плакорами: на схилах, у долинах і балках, на вододілах, вкритих
піщаними і глинистими, зазвичай заболоченими ґрунтами, які майже не трапляються в плакорних умовах.
Географічне поширення живих організмів описується поняттям ареал.
Ареал – ділянка земної поверхні, у межах якої трапляється певний біоценоз.
Правильне уявлення про ареал виду можна скласти, якщо нанести його на карту, тобто закартографувати.
Збереження генофонду живої природи та природоохоронні території. Разом усі живі організми утворюють генетичний фонд (генофонд) планети.
Генофонд – сукупність усіх генів однієї популяції або виду організмів. На Землі
триває процес скорочення генофонду, а отже, зменшується біорізноманіття.
У всіх куточках Землі, на всіх континентах нині загострилася проблема знищення ареалів існування тварин і рослин. Найактуальніша вона для вологих
екваторіальних лісів, проте вже відомо багато районів в інших зонах, які за станом тваринного і рослинного світу можна назвати районами екологічного лиха.
Особливо сильний тиск відчуває тваринний світ Європи, де на межі зникнення перебувають багато видів ссавців, від 30 до 50 % усіх видів птахів.
Прикладом зменшення генофонду в Африці й Азії може бути катастрофічно
швидке зменшення стада слонів.
Великої шкоди тваринам завдають не лише антропогенні забруднення і пожежі,
а й агресивна активність браконьєрів (за останні роки ціна на бивні слона зросла
в десять разів, на ріг носорога – у 20 разів), які вбивають від 65 до 75 тис. слонів
(Танзанія, Кенія, Замбія, ДРК, Судан тощо).
Існують великі регіони Світового океану, де останнім часом через деградацію середовища й хижацький вилов риби майже повністю зникли 25 видів найбільш цінних промислових риб. Щорічно винищують до 250 тис. особин дельфінів, сотні тисяч акул, а кити давно перебувають під загрозою вимирання.
Існує багато способів боротьби зі скороченням генофонду і зменшенням біорізноманіття. Утім з географічного погляду особливе значення має створення
різноманітних природоохоронних територій (мал. 43).

Мал. 43. У Національному парку Африки – Серенгеті
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Природоохоронні території – це території або акваторії, на яких законодавчо забезпечується охорона від традиційного господарського використання і підтримка природного стану всього природного комплексу з науковою, навчальнопросвітницькою, культурно-естетичною, рекреаційною цілями.

!

До природоохоронних територій відносять заповідники, резервати, національні
парки, регіональні природні парки, пам’ятки природи. Нині загальна кількість
таких територій сягає близько 12 тис., а їхня сумарна площа перевищила
12 млн км2, що становить приблизно 9 % суходолу.
Серед регіонів світу цей показник вищий в Австралії та Доведіть чи спростуйте
Океанії (12 %) і Північній Америці (10,5 %). У Європі
він дорівнює середньому показнику, а в Південній Національні парки зазвичай розташовують у місАмериці, Африці й Азії становить від 5 до 7 % (табл. 1).
цях, що були незаймані
Нині існує величезна кількість національних парків
людиною, і часто мають
і заповідних територій по всьому світу, створених з ме- унікальні екосистеми.
тою захисту природи від безпосереднього втручання
людини (мал. 43). У 2006 р. всього у світі було створено
понад 6550 національних парків у більшості країн світу. Вони виконують подвійну роль – як захист дикої природи і як територія відпочинку для туристів.
Таблиця 1. Країни – лідери за розмірами площі природоохоронних територій
Країна

Площа природоохоронних
територій, тис. км2

Країна

Площа природоохоронних
територій, тис. км2

США

1230

Бразилія

360

Канада

925

Венесуела

320

Китай

600

Індонезія

190

Австралія

570

Монголія

160

Росія

520

Болівія

155

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Які чинники впливають на різноманіття флори і фауни?
2. Яким законам підпорядковується розміщення рослинного і тваринного
світу?
3. Яке рослинне угруповання охоплює найбільшу площу?
4. Підготуйте доповідь (за вибором) про одну з природоохоронних територій світу (заповідник, національний парк, пам’ятку природи). Вкажіть
причину її створення.
5. На деяких ділянках степових заповідників регулярно скошують траву.
Чи не порушується при цьому принцип охорони природи? Відповідь
обґрунтуйте.

?

§ 20. Кліматичні ресурси
Кліматичні і космічні ресурси – ресурси майбутнього. І космічні,
і кліматичні ресурси є невичерпними, вони не використовуються безпосередньо
в матеріальній і нематеріальній діяльності людей, практично не вилучаються
з природи в процесі використання, проте суттєво впливають на умови життя
і господарювання людей.
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Кліматичні ресурси – невичерпні природні ресурси, що включають світло, тепло, вологу й енергію вітру.

Кліматичні ресурси тісно пов’язані з певними особливостями клімату.
До їхнього складу входять агрокліматичні ресурси, ресурси вітрової енергії.
Агрокліматичні ресурси, тобто світло, тепло і волога, визначають можливість
вирощування всіх сільськогосподарських культур. Географічний розподіл цих
ресурсів відображено на агрокліматичній карті. До кліматичних відносять також і ресурси вітрової енергії, яку люди здавна навчилися використовувати за
допомогою вітряків і вітрильників. На земній кулі є чимало місць (наприклад,
узбережжя океанів і морів, Далекий Схід, південь Європейської частини Росії,
України), де швидкість вітру перевищує 5 м/с, що робить використання цієї
енергії за допомогою ВЕС екологічно чистим і економічно виправданим, до
того ж вона має практично невичерпний потенціал.
До космічних ресурсів відносять насамперед сонячну радіацію – найпотужніше на Землі енергетичне джерело. Сонце – гігантський термоядерний
реактор, першоджерело не тільки життя на Землі, а й практично всіх її енергоресурсів. Річний потік сонячної енергії, що сягає нижніх шарів атмосфери і
земної поверхні, вимірюється величиною (1014 кВт), яка в десятки разів перевищує всю енергію, що міститься в розвіданих запасах мінерального палива, і в тисячі разів – сучасний рівень світового енергоспоживання. Природно,
що найкращі умови для використання сонячної енергії існують в аридному
поясі Землі, де тривалість сонячного сяйва найбільша США (Флорида,
Каліфорнія), Японія, Ізраїль, Кіпр, Австралія, Україна (Крим), Кавказ,
Казахстан, Середня Азія.
Вплив клімату на економіку. Відомо, що клімат суттєво впливає на різні галузі економіки. Кожен вдалий прогноз серйозних змін клімату без додаткових витрат дає змогу зекономити значні суми бюджетних коштів. Наприклад,
у Китаї під час проектування і будівництва металургійного комплексу облік
кліматичних даних дав змогу заощадити 20 млн доларів. Використання кліматичної інформації та спеціальних прогнозів у масштабах Канади дає щорічно
економію 50–100 млн доларів. У США сезонні прогнози (навіть з точністю
60 %) дають вигоду 180 млн доларів на рік з урахуванням тільки сільськогосподарської, лісової і риболовної галузей.
Довгострокове прогнозування дає змогу істотно
Доведіть чи спростуйте
зменшити завдану кліматичними змінами шкоду господарству і навіть мати від таких прогнозів великий
Раціональне господарюекономічний ефект. Насамперед це стосується сільвання людини неможливе
ськогосподарського виробництва. Структура побез урахування кліматичсівних площ, строки сівби, норми висіву, глибина заних особливостей регіону.
кладення насіння в культурному землеробстві немислимі без надійного прогнозу очікуваних погодних умов посівного і вегетаційного періоду. Добрива і вся агротехніка, і догляд за посівами впливають на
рівень врожайності, але біологічні умови, створювані характером погоди, – домінуючий чинник. Землеробство, таким чином, багато не отримує з того, що
здатні давати кліматичні ресурси.
За останні 15 років економічний збиток через стихійні явища природи дуже
зріс. Людське співтовариство саме посилює деякі кліматичні явища. Ознаки
потепління планетарного клімату сприймаються як антропогенний вплив на
навколишнє середовище.
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Мал. 44. Емісія СО2 в країнах світу (на душу населення за рік)

Забруднення атмосферного повітря. Атмосферне повітря – невичерпний ресурс, однак в окремих районах земної кулі він піддається настільки
сильному антропогенному впливу, що цілком доречно ставити питання про
якісну зміну повітря в результаті атмосферного забруднення.
Атмосферне забруднення – наявність у повітрі в надмірній кількості різних
газів, частинок твердих і рідких речовин, парів, концентрація яких негативно
впливає на флору і фауну Землі й умови життя людського суспільства.

Основні антропогенні джерела забруднення атмосферного повітря – транспорт, промислові підприємства, теплоелектростанції тощо. Так, в атмосферу
потрапляють газоподібні викиди, тверді частинки, радіоактивні речовини. При
цьому їхня температура, властивості й стан істотно змінюються, а внаслідок
взаємодії зі складовими атмосфери можуть відбуватися безліч хімічних і фотохімічних реакцій. У результаті цього в атмосферному повітрі утворюються
нові компоненти, властивості й поведінка яких значно відрізняються від початкових.
Газоподібні викиди утворюють сполуки вуглецю, сірки й азоту. Оксиди вуглецю практично не взаємодіють з іншими речовинами в атмосфері, і час їх існування необмежений. Наприклад, встановлено, що з 1900 р. частка діоксиду
вуглецю в атмосфері збільшилася з 0,027 до 0,0323 % (мал. 44). Накопичення в
атмосфері вуглекислого газу може спричинити так званий парниковий ефект,
який супроводжується ущільненням шару діоксиду вуглецю, що вільно пропускає сонячну радіацію до Землі, затримує повернення теплового випромінювання у верхні шари атмосфери. У зв’язку з цим у нижніх шарах атмосфери
підвищується температура, що призводить до танення льоду і снігу на полюсах, підняття рівня океанів, морів і затоплення значної частини суходолу.
У результаті впливу промислових відходів, що викидаються в повітряний
простір, руйнується озоновий шар земної кулі. Унаслідок цього утворюються озонові діри, через які на поверхню Землі потрапляє величезна кількість
шкідливих випромінювань, від яких страждають і тваринний світ, і самі люди.
Останніми десятиліттями почали випадати кольорові дощі, які однаково негативно впливають на здоров’я людей і на ґрунти. Викиди радіоактивних речовин
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в атмосферу найнебезпечніші для всього живого на Землі, тому їхні джерела і
закономірності розміщення в атмосфері є об’єктами постійних спостережень.
Під впливом динамічних процесів в атмосфері шкідливі викиди можуть розповсюджуватися на значні відстані.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть, як кліматичні ресурси впливають на господарську діяльність
людини.
2. Назвіть види джерел енергії та райони їх використання.
3. Нанесіть на контурну карту країни, які мають великі потенційні можливості для використання вітрової енергії.
4. Чому кліматичні і космічні ресурси називають ресурсами майбутнього?
5. Назвіть особливості кліматичних ресурсів. Як вони розподіляються за
регіонами світу?

§ 21. Рекреаційні ресурси світу
Рекреаційні ресурси та їхня класифікація. Поняття «рекреація»
пов’язане з розвитком суспільства, урбанізацією, відірваністю людини від природи. Воно виникло тоді, коли людина оцінила значення природи для відпочинку, лікування, відновлення фізичних і духовних сил.

!

Рекреаційні ресурси – сукупність природних, природно-технічних, соціальноекономічних комплексів та їхніх елементів, які залучені в туристичну індустрію
і сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності.

Розрізняють природні та культурно-історичні ресурси. Природні рекреаційні
ресурси – це особливості природи, природні та природно-технічні геосистеми,
тіла, явища природи, їх компоненти й властивості, природоохоронні об’єкти.
До них належать морські узбережжя, береги річок і озер, гори, лісові масиви,
виходи мінеральних джерел і лікувальних грязей. Там відпочивальники і
туристи знаходять найбільшу різноманітність і мальовничість природних
ландшафтів, багатство рослинності, цілющий клімат, гарні можливості для
відпочинку, занять спортом, полювання, риболовлі та ін. Головні форми
природно-рекреаційних територій – зелені зони навколо великих міст, заповідники, національні парки тощо.
Культурно-історичні рекреаційні ресурси – культурні об’єкти, пам’ятки історії, архітектури, етнографічні особливості території. Наприклад, КиєвоПечерська лавра і Софійський собор у Києві, Вестмінстер у Лондоні, Версальський палацово-парковий комплекс під Парижем, римський Колізей, афінський Акрополь, єгипетські піраміди, гробниця Тадж-Махал в Агрі (Індія),
статуя Свободи в Нью-Йорку тощо.
За характером використання (для відпочинку, туризму, лікування тощо) рекреаційні ресурси поділяДоведіть чи спростуйте ють на чотири головні типи (мал. 45).
Зі зростанням чисельності населення Землі, швидЩо багатші рекреаційні рекими темпами збільшуються і масштаби рекреаційсурси має певна територія
ної діяльності. Так, у США близько 8 % федеральчи країна, то потужніший її
них земель використовують для потреб рекреації.
економічний розвиток.
Раціональне використання рекреаційних ресурсів
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рекреаційно-оздоровчі

рекреаційно-лікувальні

рекреаційно-спортивні

рекреаційно-пізнавальні

Мал. 45. Головні типи рекреаційних ресурсів

є дуже вигідним бізнесом, адже не потребує значних капіталовкладень, дає
швидкий і значний прибуток. Тому в багатьох країнах до рекреації залучають
як приватний, так і державний капітал. Дуже великого значення для залучення
туристів набуває рівень розвитку сфери обслуговування, тому провідні місця у
світовому туризмі здебільшого належать розвиненим країнам.
Найважливіші рекреаційні території світу. Найбільше освоєні для туристичних потреб туристсько-рекреаційні ресурси Європи (особливо Греція,
Італія, Франція, Велика Британія, ФРН, Австрія, Іспанія, Польща, Угорщина,
Чехія та ін.), США, Японії, Мексики, Австралії, Єгипту. Хоча й інші країни з
давньою історією і культурою мають багато цікавих пам’яток та об’єктів туризму. До таких країн, наприклад, належать Перу, Китай, Індія, Туреччина,
Україна та багато інших.
Найпопулярніші місця відпочинку в світі – це Лазурний берег Франції;
Сонячний берег Болгарії; Балеарські острови Іспанії; Лігурійське узбережжя
Італії; Адріатичне узбережжя Хорватії; Французькі, Швейцарські, Італійські
та Австрійські Альпи.
До основних рекреаційно-туристських берегових районів належать: в
Атлантичному океані – середземноморське узбережжя Південної Європи
та Північної Африки, узбережжя Балтійського та Чорного морів, півострів
Флорида, острови Куба, Гаїті, Багамські, райони міст і міських агломерацій
атлантичного узбережжя Північної та Південної Америки; в Тихому океані –
Гавайські острови, острови Полінезії і Мікронезії, східне узбережжя Австралії,
затока Бохайвань і о. Хайнань (Китай), узбережжя Японського моря, райони міст і міських агломерацій узбережжя Північної та Південної Америки;
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Мал. 46. Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: афінський Акрополь (1), давні
міста індіанців майя (2), Києво-Печерська лавра (3), єгипетські піраміди (4)

в Індійському океані – о. Шрі-Ланка, район прибережних міських агломерацій Індії, східне узбережжя о. Мадагаскар, Сейшельські та Мальдівські
острови. Нині дуже поширені туристичні подорожі на кораблях (круїзи),
підводне полювання, спортивне рибальство, віндсерфінг, подорожі на яхтах, катамаранах.
Об’єкти Всесвітньої спадщини. Важливу туристсько-рекреаційну роль
відіграють пам’ятки світової спадщини – найбільш цінні об’єкти природи, історії
та культури, які перебувають під захисТаблиця 1. Географічний
том ЮНЕСКО (мал. 46). Таких об’єкрозподіл об’єктів Всесвітньої спадщи- тів налічують вже 890 (2009 р.), які
ни ЮНЕСКО
розташовані в 148 країнах світу (у тому
числі 689 культурних, 176 – природЧастка
Регіон
них і 25 – змішаних) (табл. 1).
регіону ( %)
У Європі є країни, які за кількістю
СНД
5,45
об’єктів Всесвітньої спадщини виділяЄвропа
39,4
ються у всьому світі: Італія (44), Іспанія (40), Франція (34), Німеччина
Азія
21,7
(33), Велика Британія (27). Природних
Африка
13,3
об’єктів у цьому регіоні порівняно
Північна Америка
3,8
мало. В Азії переважають природні
об’єкти, а серед окремих країн за чиЛатинська Америка
13,7
сельністю об’єктів виділяються Китай
(38) та Індія (27). У Латинській Америці,
Австралія і Океанія
2,7
Африці, країнах СНД кількісно переважають культурні об’єкти, а в Австралії
Весь світ
890 (100 %)
майже всі об’єкти (17) – природні.
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Запитання і завдання для самоконтролю
1. Складіть у зошиті схему «Класифікація рекреаційних ресурсів».
2. Підготуйте повідомлення про один з об’єктів Всесвітньої спадщини
в Україні і один – у зарубіжному світі. Виступіть з повідомленням перед
однокласниками.
3. Користуючись Інтернетом, ознайомтесь із списком об’єктів Всесвітньої
спадщини. Позначте на контурній карті по п’ять об’єктів на кожному материку.
4. Підготуйте комп’ютерну презентацію з використанням малюнків, відео
про один з об’єктів Всесвітньої спадщини.

?

§ 22. Вплив людини на природу
Антропогенне забруднення навколишнього середовища: причини
і наслідки. Забруднення навколишнього середовища людиною має давню історію.

Так, ще мешканці Давнього Риму скаржилися на забруднення вод річки Тибр, а
мешканців Афін і Давньої Греції турбувало забруднення акваторії порту Пірей.
Забруднення навколишнього середовища — це небажана зміна його властивостей у результаті антропогенного надходження різних речовин і сполук. Антропогенним називають такий чинник, агентом якого є людина (безпосередньо
або внаслідок своєї діяльності).

!

Головне джерело забруднення – повернення в природу тієї величезної маси
відходів, які утворюються в процесі виробництва і життєдіяльності людського
суспільства. Так, вже 1970 р. кількість відходів становила 40 млрд т, а на початку
XXІ ст. сягнула вже понад 300 млрд т. Забруднення навколишнього середовища шкідливо впливає на літосферу, гідросферу, атмосферу, рослинний і
тваринний світ, на будівлі, конструкції, матеріали і, врешті, на саму людину.
Воно пригнічує здатність природи до самовідновлення своїх властивостей.
Літосфера (ґрунтовий покрив) забруднюється в результаті промислової, будівельної та сільськогосподар- Доведіть чи спростуйте
ської діяльності. При цьому основними забруднювачами є метали та їхні сполуки, добрива, отрутохімікати, Захист і відновлення
радіоактивні речовини, концентрація яких призводить чистоти природного седо зміни хімічного складу ґрунтів. Щораз ускладню- редовища – це водночас
ється і проблема накопичення побутового сміття. Крім і турбота про здоров’я
того, ґрунтовий покрив руйнується в результаті від- людини.
критих гірничих розробок, глибина яких іноді сягає
понад 500 м. Так звані бедленди («погані землі») повністю або майже повністю
втратили свою продуктивність і охоплюють вже 1 % поверхні суходолу.
Гідросфера забруднюється насамперед у результаті скидання в річки, озера і
моря промислових, сільськогосподарських і побутових стічних вод. Загальний
світовий обсяг стічних вод наблизився до 4 тис. км3 на рік. Проте оскільки для
розбавлення цих вод потрібно в середньому в 10 разів більший обсяг чистої
води, то фактично вони забруднюють набагато більший обсяг руслових вод.
Нині до сильно забруднених річок відносять Рейн, Дунай, Сену, Темзу, Тибр,
Міссісіпі, Огайо, Волгу, Дніпро, Дон, Дністер, Ніл, Ганг та ін. Посилюється
забруднення Світового океану, до якого щорічно потрапляє величезна кількість відходів. Найбруднішими є внутрішні та деякі окраїнні моря, наприклад
Середземне, Північне, Ірландське, Балтійське, Чорне, Азовське, Японське,
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Мал. 47. Нафтове забруднення Світового океану

Жовте, Карибське, а також Біскайська, Перська, Мексиканська і Гвінейська
затоки. Проте забруднення торкнулося не тільки внутрішніх морів, а й центральних частин океанів. Зростає загроза для глибоководних западин: є випадки поховання в них токсичних речовин і радіоактивних матеріалів.
Особливо небезпечним для океану є нафтове забруднення (мал. 47). Так,
під час видобутку, транспортування і переробки нафти у Світовий океан щорічно потрапляє від 3 до 10 млн т нафти і нафтопродуктів. Космічні знімки
показують, що вже близько 1/3 всієї його поверхні вкрито маслянистою
плівкою, яка зменшує випаровування, пригнічує розвиток планктону, обмежує взаємодію океану з атмосферою. Найбільше забруднений нафтою
Атлантичний океан.
Атмосферу забруднюють промислові підприємства, транспортні засоби, які
разом щорічно викидають «на вітер» мільярди тонн твердих і газоподібних
частинок. Основні забруднювачі атмосфери – діоксид вуглецю (СО2) і сірчистий газ (SO2), які утворюються насамперед під час спалювання мінерального
палива, а також оксиди сірки, азоту, фосфору, свинцю, ртуті, алюмінію та
інших металів.
Сірчистий газ є головним джерелом так званих кислотних дощів, які часто
випадають у Європі та Північній Америці. Кислотні опади знижують врожайність, знищують ліси та іншу рослинність, загрожують життю в річкових водоймах, руйнують будинки, негативно позначаються на здоров’ї людей.
Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 р. свідчить про те, що випадки радіоактивного забруднення атмосфери також не можна повністю виключити.
Способи вирішення природоохоронних проблем. Нині людство,
прагнучи зменшити антропогенний тиск на природу, розробляє різноманітні
способи збереження навколишнього природного середовища, здійснює природоохоронні заходи. Так, останнім часом працюють над створенням різноманітних очисних споруд, намагаються застосовувати малосірчисте паливо, рекультивувати землі, почали переробляти сміття, будувати димові труби заввишки
понад 200–300 м тощо. Однак навіть найсучасніші споруди не забезпечують
повного очищення. А надвисокі димові труби, знижуючи концентрацію шкід-
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ливих речовин у даному місці, сприяють поширенню пилового забруднення та
кислотних дощів на значно більші території (труба заввишки 250 м збільшує
радіус розсіювання до 75 км).
Серед головних напрямків природоохоронної діяльності – розробка і застосування принципово нової технології виробництва, перехід до маловідходних
і безвідходних виробничих процесів. Так, перехід від прямого (річка – підприємство – річка) водопостачання до оборотного або до «сухих» технологій може
забезпечити спочатку часткове, а потім і повне припинення скидання стічних
вод у річки і водойми.
Надважливим завданням сьогодення є пошук найраціональнішого розміщення так званих брудних виробництв, які негативно впливають на стан навколишнього середовища. До таких виробництв насамперед відносять хімічну
та нафтохімічну, металургійну, целюлозно-паперову промисловість, теплову
енергетику, виробництво будматеріалів. Під час розміщення таких підприємств особливо необхідна геоекологічна експертиза.
Зі збільшенням масштабів забруднення навколишнього середовища почався
масовий рух на захист природи. Багато країн здійснюють державну екологічну
політику та політику раціонального природокористування. Ці заходи передбачають розробку природоохоронних законів і створення природоохоронних органів
з нагляду за навколишнім середовищем. Нині розроблені міжнародні програми
захисту навколишнього середовища. У системі ООН існує спеціальна програма
з охорони навколишнього середовища ЮНЕП, яка об’єднує всі країни.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Паливна промисловість дуже впливає на навколишнє середовище. Назвіть причинно-наслідкові зв’язки в системі «галузь – природне середовище». Запропонуйте природоохоронні заходи.
2. Назвіть і прокоментуйте основні заходи щодо запобігання забрудненню
ґрунтів.
3. Підготуйте матеріал для виступу на тему «Нафтове забруднення Світового океану».
4. Сучасне суспільство часто називають суспільством споживання. Вкажіть, які заходи ви б обрали для здійснення переходу до «екологічного»
суспільства: адміністративно-законодавчі обмеження; лімітування споживання ресурсів; рекламно-пропагандистські; формування екологічної культури населення; створення маловідходних технологій; свій варіант. Свій вибір обґрунтуйте.

ПРАКТИКУМ
1. Екологічний тренінг на тему

«Проблема енергетики і енергозбереження».
2. Проект на тему
«Збереження Чорного й Азовського морів».
3. Дискусія на тему
«Ліси потребують допомоги».
4. Практична робота на тему
«Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу».
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ТЕМА 3.
ЛЮДСТВО – ТВОРЕЦЬ
НООСФЕРИ
Ви дізнаєтеся про:
– людину як біосоціальний вид і освоєння Землі людиною;
– особливості впливу людини на географічну оболонку;
– посилення антропогенного тиску на географічну оболонку в добу НТР;
– агроландшафти, техногенні ландшафти й урбанізовані території;
– естетичну роль ландшафтів;
– техногенні аварії та їхні наслідки.
Ви навчитеся:
– характеризувати особливості впливу людини на ландшафти;
– наводити приклади антропогенних і природних ландшафтів;
– аналізувати нестійкість антропогенних систем;
– визначати взаємозв’язок між станом ландшафтів і здоров’ям людини.

§ 23. Людина – біосоціальний вид
З історії становлення людини і розселення ї ї по земній кулі. Питання
появи першої людини на Землі і досі дискутується. У сучасній науці існує три
основні гіпотези походження людини. Так, божественна гіпотеза стверджує,
що людину створив Бог; космічна гіпотеза прагне довести, що людина на Землі
з’явилась із Космосу. Проте найпоширенішою є гіпотеза, за якою людина і сучасні людиноподібні мавпи походять від спільного предка. Цю гіпотезу вперше
висунув Ж.Б. Ламарк, а розвинув Ч. Дарвін.
Для родини гомінідів («людської лінії») було характерне прямоходіння, завдяки чому їхні передні кінцівки вивільнилися і поступово розвинулися як орган праці, вони мали відносно розвинений головний мозок. В еволюції людини
розрізняють три стадії: найдавніші люди – людина уміла і людина прямоходяча

1

2

3

Мал. 48. Австралопітек (1), пітекантроп (2), кроманьйонець(3) (реконструкція)
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(пітекантроп, синантроп); давні люди – неандертальці; перші сучасні люди –
кроманьйонці (мал. 48). Часові інтервали існування багатьох видів гомінідів
значно перекриваються. Іноді кілька різних видів, що перебували на різних
«рівнях» близькості до сучасної людини, співіснували на одній території. Вид
Людина розумна (Homo sapiens) з’явився на Землі близько 400 тис. років тому.
Хоча це питання залишається дискусійним у науці, проте археологічні розкопки підтверджують, що людина походить з Африки. Причиною появи людини
саме тут вчені називають підвищену природну радіацію, яка зумовлює мутації
в живому організмі.
В кінці палеоліту давні люди з Африки могли розселитися в інші частини
світу – в Європу та Азію. З Азії через Берингову протоку люди стали заселяти Америку, Південно-Східну Азію, Австралію, Океанію. Найбільше знаходять слідів життя неандертальців у Західній Європі. Крім того, такі знахідки є
в Африці. А в Східній Азії проживав інший вид гомінідів – синантроп. Сліди
життя кроманьйонця знаходять на всіх континентах.
Сучасна людина є не тільки окремим біологічним видом, вона є ще й особливим
біосоціальним видом. Адже кожна людина живе в соціумі, є громадянином певної
держави, мешканцем конкретного міста чи села. Здебільшого вона мешкає з іншими людьми, працює з колегами, спілкується за інтересами, створюючи антропосферу – людське суспільство. Елементом антропосфери є соціум – предметнодуховний світ людини з її свідомістю, діяльністю і спілкуванням (спосіб життя).
Вплив людини на географічну оболонку. Географічна оболонка Землі
складається з різних сфер і живе як цілісна система взаємозв’язків між цими
сферами. Генетично первинною сферою Землі була неорганічна (нежива) природа, що представлена речовиною в трьох агрегатних станах – верхньою частиною літосфери (тверда), атмосферою (повітря) та гідросферою (вода). Тут діяли фізико-хімічні закони, на основі яких зародилися географічні зв’язки
(теплообмін, вологообмін).
Якісно новою сторінкою в історії Землі було виникнення життя (сформувалася біосфера). Почали діяти біологічні закони розвитку, що стало основою
розвитку сучасного рослинного і тваринного світу. Біосфера у вигляді географічного середовища з його природними умовами і ресурсами є матеріальною
основою життя людства.
Географічна оболонка Землі є цілісним природно-суспільним утворенням,
де взаємодіють різні закони природи і суспільства. Ця взаємодія здійснюється шляхом пізнання людьми законів природи і активного пристосування їхньої діяльності до існуючих природних умов і ресурсів з метою доцільного їх
використання. На цій основі розвиваються природно-антропогенні процеси.
Змістом цієї взаємодії є праця – як процес, у якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою.
Формою виразу цього природно-суспільного процесу є природокористування – сукупність усіх впливів людства на природу, що передбачає заходи щодо
її освоєння, перетворення й охорони.
Tехносферою називають частину біосфери, що перебуває під впливом
технічних процесів, засобів, споруд (міста, села, заводи, фабрики, залізниці,
штучні водойми, сільськогосподарські угіддя, шахти, кар’єри, автодороги, газонафтопроводи тощо).

«Другою природою» називають геоекологи перетворені людиною екосистеми – агроекосистеми, штучні лісові насадження, штучні водойми, переформовані людиною природні ліси, річки й інші природні об’єкти.
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Геоекологія – це міждисциплінарний науковий напрямок, що вивчає екосферу як взаємопов’язану систему геосфер (атмосфери, гідросфери, літосфери
та біосфери) у процесі її інтеграції з суспільством. Базується геоекологія на
глобальному, загальносвітовому підході, проте не менше значення мають проблеми регіонального та локального характеру. Основи геоекології як науки заклав у 1911 р. Х.К. Коулс, а сам термін «геоекологія» ввів німецький географ
Карл Тролль (1972 р.).
Географи вивчають географічні системи (геосистеми, ландшафтні комплекси, географічну оболонку), у яких всі природні компоненти рівнозначні.
Екологи вивчають екосистеми (біогеоценози, біосферу), у яких головний компонент – живі організми. Геоекологи поєднали обидва підходи (мал. 49).
Людство має великий геоекологічний досвід у процесі підкорення природи.
А в епоху НТР (з ХVІІІ ст.) вчені занепокоїлись з приводу місткості середовища
життя і масштабів негативного впливу людини на природу (Т. Мальтус
в кінці ХVІІІ ст., Г. Марш, Ф. Енгельс, Е. Реклю в другій половині ХІХ ст.).
Географи вивчають всю планету Земля як велику географічну оболонку,
у якій міститься, крім геосфер, і техносфера, соціосфера, ноосфера та екосфера.
Такий поділ є дещо штучним і вимагає певної інтеграції наук.
Посилення впливу людини на природу в добу НТР. Реальною основою впливу людини на природу є її діяльність, під час якої вона використовує
природний матеріал. Життєдіяльність людини поділяється на трудову, споживчу, соціоприродну, відтворювальну та екістичну (розселенську). Проте
людина не просто використовує матеріал природи, а дедалі ґрунтовніше переробляє його, створюючи нові неприродні продукти. Відносини споживання
змінилися на відносини підкорення природи, розширення експлуатації природних ресурсів. Особливо сильний тиск на природу людина здійснювала в
добу НТР.
У середині ХХ ст. людина почала брати від природи «без розрахунку».
Обсяги використання джерел енергії, сировини, матеріалів стали дорівнювати
загальним запасам їх у земній корі. Стало очевидним, що людина втручається
і в механізм саморегулювання природи, її біосфери, змінює її та умови існування живої матерії. Для задоволення своїх потреб людина вимагала найбільш
а

б

1

2

1
2

5

5

4

3

4

1 – гірські породи, 2 – атмосферне повітря, 3 – поверхневі та ґрунтові води, 4 – ґрунти, 5 – живі організми
Мал. 49. Моделі геосистеми (а) і екосистеми (б)
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повного, ефективного, різноманітного і всебічного використання природних
ресурсів. Сформувався новий тип відносин людини з природою – відносини
глобального управління. Це передбачає розробку раціональних програм розвитку, які враховують межі дозволеного впливу на природу, необхідність її
збереження і відновлення. Зростає залежність самої природи від людини та її
діяльності. На цій основі формується новий сучасний тип ціннісного розуміння природи. Він виходить з оцінки природи як унікальної й універсальної оселі
людини і всієї її культури. Формуються нові відносини суспільства і природи –
відносини партнерів, які рівні за своїм потенціалом.
З історії вчення про ноосферу. Першим теоретичним вираженням цієї
позиції стала розроблена В.І.Вернадським (1863—1945) концепція ноосфери.
Під терміном «ноосфера» (від грец. noos – розум, sphaira – куля) – сфера розуму – розуміють єдину систему людина – виробництво – природа, що розвивається на основі природничо-історичних законів, які визначають організованість біосфери та навколишнього космопланетарного простору відповідно до
інтересів сучасного і майбутнього поколінь людей. Цей термін уперше ввели в
наукове використання Е. Леруа (1927 р.) і П.Тейяр де Шарден (1930 р.), а обґрунтував його В.І.Вернадський (1944 р.). Як стверджують результати досліджень учених, у ноосфері розумна людська діяльність стає головним визначальним чинником розвитку біосфери: планетарний і космічний простір (природне середовище) перетворюється людським розумом на основі екологічно
грамотного використання природних ресурсів.
Ноосфера як нова, вища стадія еволюції біосфери пов’язана з виникненням і
розвитком у ній людства, яке, пізнаючи закони природи і удосконалюючи техніку, починає здійснювати визначальний вплив на природні процеси.
Причини розвитку глобальної екологічної кризи. Усвідомлення потенційної переваги суспільства над природою поступово породжує новий підхід, заснований на ідеї єдиного, збалансованого і відповідального управління
соціальними і природними процесами й умовами. Однак процес раціоналізації
відносин з природою ще не став визначальним. У багатьох країнах продовжується забруднення середовища і хижацька експлуатація ресурсів природи,
а війни на Близькому Сході, в Африці, на Балканах, на Кавказі, у Молдові,
у Таджикистані, Афганістані руйнують природу, знищують людей і результати
їхньої праці, змінюють умови життя людини.
Першопричиною і першоджерелом сучасного бурх- Доведіть чи спростуйте
ливого розвитку глобальної екологічної кризи вважають стрімке зростання чисельності населення планети, Технологія взаємодії
тобто демографічний вибух. Він зумовив збільшення природи і суспільства
темпів і обсягів використання природних ресурсів, на- змінюється з розвитком
науково-технічного прокопичення величезної кількості відходів виробництва
гресу і особливостей
і побуту, масштабне забруднення навколишнього се- способу виробництва
редовища. Все це може призвести до глобальних змін матеріальних благ.
клімату, спричинити масові захворювання, голод і вимирання людей.
Лише за останні два століття видобуток чорних і кольорових металів, вугілля збільшився в сотні разів. Так, якщо на початку ХІХ ст. у світі добували
12–13 млн т вугілля, то на початку XXI ст. – понад 4,5–5 млрд т. Якщо в давні часи людина використовувала на виробництві 19 хімічних елементів, то
на початку ХІХ ст. – уже 59, а нині використовують практично всі відкриті
Д.І. Менделєєвим хімічні елементи. Нині зросло споживання нафти, природ-
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ного газу, хімічної сировини, мінеральних, будівельних матеріалів, швидкими
темпами вирубують ліси, нещадно експлуатують ґрунти – все це призводить
до руйнації природи (табл. 1).
Таблиця. 1. Історія ставлення людини і суспільства до природи
Історикосоціокультурні періоди

Ставлення до природи

Первісне суспільство

Пряме споживання природи

Часи античної культури

Отримання, обробка і споживання матеріалів природи

Нові часи

Переробка матеріалів природи, виробництво нових
неприродних продуктів

Розвиток машинного
виробництва

Підкорення природи, розширення експлуатації природних ресурсів; перетворення природного простору

Зміцнення позицій
християнства

Не злиття з природою, а піднесення над нею, підкорення її

Епоха Відродження

Повернення до античних ідеалів, втілення у відносини
гармонії та досконалості : «Назад до природи», розвиток концепції природного права Ж.-Ж. Руссо

Середина ХХ ст.

Природокористування без розрахунку, людина втрутилася
в природні механізми саморегулювання біосфери, змінює
їх і умови існування живої матерії і для задоволення своїх
потреб вимагає найбільш повного, ефективного, різноманітного і всебічного використання природних ресурсів

60-ті роки ХХ ст.

Формування нового типу відносин – відносин глобального управління природою. Управлінням охоплюються
процеси в природі і діяльності суспільства в цілому

Кінець 60-х років ХХ ст.

Світ, створений діяльністю людини, зрівнюється із
світом природи, тобто діяльність людини, суспільства
досягає планетарного впливу, стає за своїми обсягами
рівноцінною масштабам природних процесів. Усвідомлюється зростаюча залежність природи від людини та її
діяльності. Набувають великого значення цінності освіти, яка формує наш світогляд, потребу переходу від абсолютного панування над природою до її збереження

Кінець ХХ – початок ХХІ ст.

Відносини починають будуватися як відносини партнерів, рівних за своїми потенціалами. Новий підхід
ґрунтується на ідеї єдиного, збалансованого і відповідального управління соціальними і природними
процесами й умовами

Для запобігання виснаженню природних ресурсів особливого значення набуває розробка вченими системи заходів, які б це забезпечили:
— посилити розвідку запасів невідновлюваних ресурсів на Землі;
— здійснювати пошуки нових джерел сировини, палива, енергії;
— розвивати термоядерну енергію, розширювати виробництво синтетичних
матеріалів;
— повне використання ресурсів, що поновлюються;
— інтенсивне використання всіх видів ресурсів;
— широке використання вторинної сировини;
— комплексне використання природних ресурсів.
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Учені наголошують, що зупинити екологічну кризу і зберегти людську гідність у відносинах з природою можна тільки єдністю розуму і працею народів
і суспільства.
Це цікаво

 У 50-х роках ХХ ст. Луїс Лікі – учений зі світовим ім’ям
(громадянин Кенії) в ущелині Олдувай на півночі Танзанії в зоні рифтових розломів знайшов рештки давньої людиноподібної істоти – «людини умілої», пращура «людини розумної», віком близько 1,7 млн років. Подальші розкопки біля
берегів озера Рудольф, у долинах річок Омо й Аваш підтвердили давній вік
проживання пращурів людини – 2,5–3 млн років, а може, і 5 млн років.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Нанесіть на контурну карту маршрути заселення людиною материків
і частин світу.
2. Проведіть дискусію на тему «Походження людини на Землі».
3. Обґрунтуйте теорії виникнення людських рас.
4. Охарактеризуйте вплив сучасної людини на географічну оболонку Землі.
5. Проаналізуйте причини та джерела сучасної екологічної кризи.
6. Запропонуйте свої способи призупинення екологічної кризи у світі.

?

§ 24. Ландшафтна сфера
Сутність понять «ладшафт» і «ландшафтна сфера». Унаслідок розвитку і взаємодії біосфери з конкретною територією виникають нові
природно-матеріальні системи – ландшафти (з нім. Land – земля, Schaft –
взаємозв’язок, взаємозалежність).
Ландшафт (природно-територіальний комплекс) – це ділянка земної поверхні, на якій закономірно поєднані і взаємодіють компоненти природи (рельєф,
клімат, поверхневі води, ґрунти, рослинний і тваринний світ), утворюючи єдину
нерозривну систему.

Ця система має спільне походження, історію розвитку, формується в умовах однорідного геологічного фундаменту, панівного типу рельєфу, однакового клімату, з характерним поєднанням ґрунтів, рослинних і тваринних
угрупувань тощо. Усі компоненти ландшафту існують у тісній залежності
один від одного, а взаємозв’язки між ними відбуваються завдяки обміну
енергією, речовинами, інформацією.
Сукупність ландшафтів утворює ландшафтну сферу Землі. Це сфера активної взаємодії і глибокого взаємопроникнення неорганічної сфери, ґрунту і живої речовини. Ландшафтна оболонка Землі за вертикаллю охоплює
всю біосферу, верхню частину літосфери, нижню частину атмосфери. Її мінімальна потужність (30–50 м) – в арктичних пустелях і тундрі, а максимальна (200–250 м) – у вологих екваторіальних лісах і на поверхнях океанів
і морів (близько 500 м).
Ландшафтна сфера – це сукупність ландшафтних комплексів суходолу, океанів і льодових поверхонь.

Види ландшафтів. Природно-територіальні комплекси вивчає наука

ландшафтознавство. Сучасна наука про ландшафти розчленовує їх на зональні та азональні (мал. 50), природні та антропогенні. Природний ланд-
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шафт складається з природних компонентів, які взаємодіють між собою і
формуються під впливом природних фізико-географічних процесів – ландшафтоутворювальних чинників. Основними природними компонентами
ландшафтів є гірські породи, повітря, вода, ґрунти, рослинний і тваринний
світ. Антропогенний ландшафт сформувався за історичний час під впливом
господарської діяльності людини і складається з природних і змінених людиною (антропогенних) компонентів, що взаємодіють між собою.
Антропогенними компонентами ландшафту є продукти людської діяльності: міста, села, водосховища, ставки, греблі, дороги, кар’єри, шахти, меліоративні споруди, лінії електропередач тощо.
Виокремлюють такі види ландшафтів:
 наземні – формуються на стику літосфери й атмосфери;
 водні (поверхнево-водні) – формуються на стику верхнього шару (200 –
500 м) гідросфери в рідкому стані з надводним шаром (30–50 м) атмосфери. Це аквальні комплекси океанів та морів;
 земноводні – формуються на стику літосфери і гідросфери в рідкому стані з атмосферою. Вони представлені річковими, озерними, літоральними
(зона припливів-відпливів) і мілководними морськими комплексами до
глибини 200 м;
 донні (підводні) – формуються на стику літосфери з гідросферою в рідкому стані;
 льодові – формуються на контакті гідросфери в твердому стані з атмосферою. Вони представлені ландшафтами гірських, покривних і морських
льодовиків.
Антропогенний ландшафт. Це ландшафт, змінений діяльністю людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій відповідною
технологією природокористування (мал. 51) У такому ландшафті істотних
змін зазнає рослинний і тваринний світ, ґрунти, мікрорельєф. Виділяють
сільськогосподарські, водогосподарські, промислові, призначені для забудови населені пункти, рекреаційні, природоохоронні антропогенні ландшафти.

Мал. 50. Класифікація природних комплексів географічної оболонки
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Мал. 51. Антропогенні ландшафти: агроландшафти (2, 4, 5) і техногенні ландшафти (1, 3)

Найпоширенішим є агроландшафт, або ландшафт агрокультурний, –
це антропогенний ландшафт з переважанням угруповань організмів, що
штучно сформовані людиною, які змінили фітоценози та зооценози на значній частині території. Часто краєвиди сільської місцевості теж називають
агроландшафтами. На більшій частині території агроландшафту природну
рослинність замінено посівами й насадженнями польових, садових і лісових культур. Крім того, у такому ландшафті значних змін зазнали ґрунти,
мікрорельєф, відносно менше змінилися геологічний фундамент та основні
риси клімату.
Господарське освоєння агроландшафтів змінювалося із часом, неоднакове
воно і в різних природних зонах. Інтенсивно використовують у землеробстві
степові та лісостепові території. У тваринництві використовують території
тундри, лісотундри, гірські райони. Унаслідок цього виникають агроландшафти з новими функціями та якостями. У процесі сільськогосподарського
виробництва сформувалися природно-землеробські, природно-меліоративні
та природно-пасовищні комплекси.
Техногенний ландшафт є різновидом антропогенного ландшафту, особливості формування і структури якого зумовлені виробничою діяльністю з використовуванням потужних технічних засобів. Техносфера – найскладніша сфера діяльності людини, що охоплює взаємодію технічних засобів виробництва з природно-ресурсним потенціалом території на основі
науково-технічного прогресу. У техносфері перебувають усі штучні об’єкти
в межах географічної оболонки Землі (будинки, механізми, промислові споруди, всі об’єкти інфраструктури та ін.), які створила людина з речовин навколишньої неживої природи.
Вплив техногенних катастроф, аварій на ладшафтну сферу.
Людська діяльність і виробництво, на жаль, інколи можуть стати причиною
аварій і катастроф, що створюють реальну загрозу навколишньому природному середовищу, населенню, матеріальним цінностям. Найбільші аварії
трапляються на нафтопроводах, продуктопроводах, у каналізаційних ме-
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режах, на атомних електростанціях. Залежно від сфери виникнення катастрофи й аварії поділяють на природні (стихійні), техногенні, екологічні,
космічні .
Аварії та катастрофи техногенного характеру – широкомасштабні,
відносно раптові ситуації у створених людиною технічних системах, що
становлять несподівану, серйозну, з непередбачуваними наслідками загрозу
для суспільства. Це – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, вибухи,
аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодійних отруйних речовин, аварії
з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин, аварії з викидом
біологічно небезпечних речовин, раптовий обвал будинків, аварії на електроенергетичних системах, аварії на комунальних системах житлозабезпечення, аварії на очисних спорудах, гідродинамічні аварії.
Екологічні аварії та катастрофи – стихійні лиха або антропогенні катастрофи, що призводять до різко негативних змін у середовищі проживання
та зазвичай до масової загибелі живих організмів і великих економічних
збитків. Це – зміна стану суходолу, просідання, зсуви тощо, наявність важких металів у ґрунті, інтенсивне забруднення ґрунтів; зміна стану й властивостей атмосфери – підвищення гранично допустимої кількості шкідливих
домішок, утворення великих зон кислотних дощів, руйнування озонового
шару; зміна стану гідросфери – різка нестача води, вичерпання природних
ресурсів; зміна стану біосфери – зникнення видів рослин і тварин, загибель
рослин на великих територіях тощо.
Космічні катастрофи – падіння метеоритів, зіткнення планети з небесними тілами, проникнення космічної радіації внаслідок порушення
озонового шару, проникнення збудників інфекційних захворювань і біологічно небезпечних речовин.
Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя й діяльності
людей на території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним
лихом, епідемією, пожежею, застосуванням виробів ураження, що призведе
або може призвести до загибелі людей, великих матеріальних утрат, істотного погіршення стану навколишнього природного середовища.
Урбанізовані території. В останні десятиліття спостерігається
урбанізаційний вибух – швидкими темпами зростають міста і міські угруповання. Місто стає основним середовищем життя людини. Поняття
«якість міського середовища» – це забезпеченість житлом, закладами
охорони здоров’я, культури, освіти, сфери обслуговування, транспортом,
торгівлею та ін. Проте найголовніша складова цього середовища – чисте
повітря, вода, зелені насадження, рекреаційні зони і зони відпочинку.
Місто – це складне формування, створене діяльністю людини. У ньому
на порівняно невеликій площі розміщені великі промислові підприємства,
електростанції, величезна кількість різних видів транспорту і масиви
житлових будинків. Густота населення в містах налічує тисячі осіб на 1 км
(в Лондоні – 12 тис., Нью-Йорку – 14 тис., Токіо – 19 тис. осіб).
Місто значно змінює всі компоненти природи на своїй території: будівництво змінює рельєф, гідромережу, руйнує ґрунти; змінюється мікроклімат території – у центрі міста температура завжди вища на 2–8 С, ніж на
околицях; місто знижує швидкість вітру на 10–20 %; взимку великі міста
одержують на 15 % менше сонячної радіації, на 30 % менше ультрафіолетових
променів. В атмосфері міста налічують десятки елементів, що викидають
промислові підприємства, електростанції, автомобілі. Більшість малих
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річок в місті «заганяють» в труби, у їхні води викидають промислові та
побутові відходи, брудний сніг, дощові води. У містах утворюється шум,
вібрація, електромагнітні поля, збільшена радіація.
Стан ландшафтів і здоров’я людини. Кожен ландшафт на Землі є
унікальним і неповторним, бо має свої фізико-географічні та антропогенні
особливості. Людина фізично й емоційно залежить від стану ландшафту, в
якому перебуває. Досить прогулятися територією парку чи лісу, щоб побачити, що люди обирають різні місця для відпочинку. Одні розташовуються
біля водойм, інші – на галявині лісу, а деякі полюбляють заліснену територію чи гірські масиви. Від Доведіть чи спростуйте
того, наскільки ландшафт подобається людині, суттєво залежить якість людського життя. Тому сучас- Сучасні великі міста стане ландшафтознавство приділяє значну увагу пи- ли надто небезпечними
танням естетики ландшафту, здійснює оцінку й есте- і незручними для життя
тичне проектування ландшафтів, дбає про вихован- людей, ніж вони були
в минулому.
ня в людини дбайливого ставлення до ландшафту.
Сучасна людина постійно перебуває в підвищеній
емоційно-психологічній напруженості. Відповідно виникає потреба в лікуванні, оздоровленні чи просто проведенні вільного часу з метою розваг. Це
зумовлює розвиток рекреації, яка поєднує лікування і профілактику, відпочинок і релаксацію, туризм і фізичну культуру.
Рекреаційна географія – комплексна географічна наука, яка вивчає територіальну організацію рекреаційного господарства. За дослідженнями
вчених, грошові витрати в постіндустріальному суспільстві на оздоровлення перевищили витрати на їжу, одяг, взуття. Рекреаційні витрати перетворюються на витрати першої необхідності.
Рекреаційними територіями у світі давно визнані Кримський, Карпатський, Французький, Середземноморський, Болгарський Чорномор ськоузбережний, Флоридський і Каліфорнійський у США, Італія, Іспанія,
Туреччина, Індія, острів Кіпр, Непал, Таїланд, Єгипет, острови Карибського
моря, Бразилія, Нова Зеландія.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність поняття «ландшафтна сфера».
2. Як ви вважаєте, урбанізація – благо чи зло для планети? Обґрунтуйте
свою точку зору.
3. Поясніть вислів: «… усі компоненти ландшафту (природні й антропогенні) існують у тісній залежності один від одного…».
4. Розтлумачте вислів В.І. Вернадського про те, що «людина є геологічною
силою на Землі».

ПРАКТИКУМ
1. Постер на тему «Ландшафт, який хочеться зберегти».
2. Ділова гра на тему «Оцінка стану ландшафтів» .
3. Проект на тему «Екологічний будинок».
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ТЕМА 4.
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ
Ви дізнаєтеся про:
– географію населення як науку;
– кількісний склад населення світу та особливості його природного і механічного руху;
– статево-віковий, етнічний і релігійний склад населення;
– характер розселення та особливості урбанізації;
– трудові ресурси: їх розподіл і якість.
Ви навчитеся:
– розуміти і пояснювати сутність демографічних процесів;
– характеризувати динаміку чисельності і структуру населення світу;
– оцінювати сучасну картину розселення населення;
– аналізувати чинники природного руху населення і наслідки міграцій;
– характеризувати етнічну, конфесійну, расову структуру населення;
– порівнювати темпи, рівні, форми урбанізації.

§ 25. Предмет вивчення географії населення
Географія населення як наука. Географія населення є складовою економічної та соціальної географії. Предметом її вивчення є географічні відмінності складу, відтворення населення, його територіальне розміщення і
міграції, трудові ресурси, населені пункти і їхні територіальні системи, особливості культури, побуту, звичаїв народів.

!

Географія населення – наука, яка вивчає закономірності та просторові особливості формування і розвитку сучасного складу населення і його поселення в
різних соціальних, економічних, історичних та природних умовах.

Географія населення тісно пов’язана з багатьма науками, що вивчають населення, передусім з демографією, етнографією, соціологією, містобудуванням
тощо (мал. 52). Так, демографія (грец. demos –
народ) вивчає закономірності відтворення населення, зокрема закономірності і соціальну
зумовленість народжуваності та смертності,
шлюбності і розірвання шлюбу, статево-вікову
структуру населення, його природний рух
тощо. Без демографічних знань неможливо виявити географічні закономірності відтворення населення, його зайнятості, структури й руху.
На стику географії населення і демографії
виник новий науковий напрямок – демогеографія, яка досліджує статеву, соціальну, професійну структури населення, його природний і
механічний рухи, зайнятість тощо, а головним
практичним завданням виступає прогнозування і надання рекомендацій для стабільного
розвитку регіонів.
Мал. 52. Географія населення
Тісні зв’язки географії населення склалися і
і суміжні науки
з етнографією (грец. etnos – народ), що вивчає

84

Тема 4. Географія населення

Мал. 53. Склад населення за різними ознаками

походження, культуру, побут, звичаї, обряди народів світу. Так, географію
населення цікавлять відомості про типи житла, побут, виробничі навички
різних народів, їхню матеріальну культуру. На перетині цих наук виникла
етногеографія.
Головним об’єктом дослідження географії населення виступає народонаселення. Цей термін тотожний поняттю «населення» і був уведений у практику на початку ХІХ ст.
Населення (народонаселення) – це природно-історична стійка і самовідтворювана спільнота людей, що має своєрідний природно-історичний розвиток і
є головною матеріальною складовою людського суспільства.

Населення характеризують певні кількісні та якісні показники (національний, релігійний, статево-віковий, освітній склад тощо) (мал. 53).
Динаміка чисельності населення світу. Постійний перебіг процесів
природного і механічного руху населення призводить до певної зміни чисельності людства на Землі.
Найвищі у світовій історії темпи приросту населення припали на середину ХХ ст. Саме в цей час і виникло поняття «демографічний вибух», що
означає різке збільшення кількості населення світу. Найяскравіше він виявився в більшості країн Азії, Африки і Латинської Америки, які, здобувши
політичну та економічну незалежність у 50-х роках ХХ ст., поліпшили внутрішню соціально-економічну ситуацію, що сприяло істотному зниженню
смертності за високих темпів народжуваності. Проте в світі існують країни,
у яких демографічна ситуація є діаметрально протилежною, тобто спостерігається поступове скорочення чисельності населення – депопуляція, або
демографічна криза.
Першу оцінку чисельності населення світу дав 1682 р. англійський економіст Уїльям Петті. Він вважав, що на планеті на кінець XVII ст. проживало
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близько 320 млн осіб. Точні дані про чисельність населення країни дають
переписи – одночасний збір статистичної інформації про всіх її мешканців.
Результати таких переписів використовують у державній соціально-економічній політиці, плануванні еконоТаблиця 1. Ріст чисельності населення
міч ного зростання, бюджету кра їни.
на Землі
ООН рекомендує проводити переписи населення в країні один раз на
Середньо10 років. Перші переписи населення
Чисельність річний
були проведені в Скандинавських краприріст
населення
Період
їнах та в Австро-Угорщині в середині
населення
(млн осіб)
( %)
XVIII ст., згодом у США (1790 р.),
Росії (1897 р.).
Неоліт
10
–
Чисельний склад населення світу
Антична епоха
50
0,03
постійно змінюється, має свою динаСередньовіччя
305
0,02
міку і характеризується постійним
Новий час
952
0,5
зростанням. Із часу появи перших
людей на Землі чисельність людства
Новітній час
2527
1,0
зросла в багато тисяч разів (табл. 1).
ХХ ст.
понад 6125
1,9
І в жовтні 1999 р. на планеті народивПочаток ХХІ ст.
6790
1,17
ся шестимільярдний її мешканець, а
в 2009 р. на ній проживало вже 6790 млн осіб, з яких понад 3/4 мешкає у
25 державах світу (з чисельністю населення понад 50 млн осіб). Перше подвоєння кількості населення світу сталося у XV ст., друге – у XVІІІ ст., третє –
у ХІХ ст., а четверте – наприкінці ХХ ст. Особливо
швидко подвоюється населення Африки, Близького
та Середнього Сходу, дуже повільними темпами
цей процес відбувається у Європі, якій на це знадобиться аж 282 роки.
За останні 30 років кількість мешканців на Землі
збільшилася майже на 2 млрд осіб, що сталося переважно за рахунок країн Азії, Африки, Латинської
Америки (мал. 54).
До десяти найбільших за чисельністю населення
держав світу (на 2009 р.) належать Китай (1,33 млрд
осіб), Індія (1,16 млрд), США (307 млн), Індонезія
(240 млн), Бразилія (198 млн), Пакистан (176 млн),
Бангладеш (156 млн), Нігерія (149 млн), Росія
(140 млн), Японія (127 млн осіб). Проте є держави,
населення яких становить менше 1 млн жителів.
Найменшими за кількістю жителів є такі країни:
Ватикан (826 осіб), Сан-Марино (30 тис.), Монако
(32 тис.), Ліхтенштейн (34 тис.), Андорра (83 тис.),
Антигуа і Барбуда (85 тис. осіб) та ін.
Швидке зростання кількості населення в країнах
Африки, Азії, Південної Америки, спричинило появу негативних прогнозів про можливе перенаселення Землі. Першу спробу надати оцінку динаміці
Мал. 54. Частка регіонів чисельності населення і відповісти на запитання,
світу у чисельному скла- чи зможе Земля прогодувати всіх своїх мешканців,
зробив англійський економіст Томас Мальтус
ді населення (%)
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(1766–1834). Він робив негативні прогнози, попере- Доведіть чи спростуйте
джав про екологічні катастрофи та стверджував, що
чисельність населення зростає в геометричній про- За існуючих темпів пригресії, а потрібні людству продовольчі ресурси – росту чисельність населення світу подвоїться
лише в арифметичній. Якщо чисельність населення
через 70 років.
досягне точки наявності продовольчих товарів, то
загальмувати її ріст можуть лише війни, бідність,
епідемії, голод. Він пропонував «гальмувати» зростання чисельності населення через безшлюбність, вдівство, пізні шлюби. Теорія Т. Мальтуса з моменту її появи стала предметом гострих дискусій.
Це цікаво


У 1950 р. з 20 найбільших за кількістю населення країн
світу (без СРСР) у Західній Європі було 6, в Азії – 10, в Африці і Північній
Америці – по одній країні, а в Латинській Америці – 2. У 2005 р. кількість
таких країн в Азії зросла до 11 (Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Японія, Філіппіни, В’єтнам, Туреччина, Іран, Таїланд), у Північній і Латинській Америці не змінилась (залишилась відповідно одна країна – США
і дві країни – Бразилія, Мексика), в Африці збільшилася до трьох (Нігерія,
Єгипет, Ефіопія). Проте в Західній Європі кількість таких країн з шести зменшилась до трьох (Німеччина, Велика Британія, Франція). Однак дивує навіть
не це, а деякі абсолютні показники. Так, чисельність населення Пакистану
в 1950–2005 рр. збільшилася з 40 до 161 млн осіб, Туреччини – з 28 до
73 млн, В’єтнаму – з 30 до 83 млн, Нігерії – з 33 до 133 млн, а Мексики – з 27
до 106 млн осіб.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність терміна «географія населення».
2. Назвіть основні показники демографічних процесів.
3. Проаналізуйте, населення яких країн сформувалося здебільшого завдяки зовнішнім міграціям. Назвіть ці країни і позначте на контурній
карті.
4. Людство ще не зовсім усвідомило проблеми і небезпеку демографічного вибуху в країнах третього світу. Проаналізуйте ці проблеми, розкрийте їхні причини та запропонуйте способи їх вирішення.
5. Порівняйте дані діаграм на малюнку 54, визначте частку кожного регіону
в загальній чисельності населення світу на сучасному етапі, простежте,
як з роками змінилася ця частка.
6. Які факти, на вашу думку, доводять помилковість прогнозів Т. Мальтуса,
а які – спростовують? Для якого історичного періоду ця теорія себе виправдала?

?

§ 26. Демографічний стан населення
Чисельність населення будь-якої території є результатом одночасної дії
двох чинників: природного (різниця між кількістю народжених і померлих) і механічного приросту (різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів). Народжуваність та імміграція збільшують чисельність населення країни, а смертність та еміграція, навпаки, зменшують. На народжуваність і смертність суттєво впливають рівень достатку населення, розвиток
системи охорони здоров’я, соціокультурні традиції, релігійні звичаї, стан
жінок у суспільстві, державна демографічна політика країни.
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Природний рух населення. Головними чинниками, що впливають на
природний рух і відтворення населення, є природні, соціально-економічні,
демографічні, політичні, культурні, психологічні, військові, юридичні, етнічні, релігійні тощо.
Природний рух населення – зміна кількості і складу населення залежно від
народжуваності та смертності без урахування механічного переміщення.

Природний приріст (або спад) населення є основним абсолютним показником його природного руху. Різниця між кількістю народжених і померлих фіксує збільшення чи зменшення населення на певній території.
Коефіцієнт природного приросту є показником відносним. Його розраховують через відношення абсолютного рівня природного приросту до кількості пересічного населення за конкретний період на 1000 осіб (в ‰).
Найбільші в світі показники народжуваності та смертності спостерігаються в більшості країн Африки. За показниками народжуваності в світі
лідирують Нігер (51 ‰), Малі (49 ‰), Чад (48 ‰), Сомалі (47 ‰), Ліберія
(47 ‰), за смертністю – Ангола (25 ‰), Мозамбік (23 ‰), Нігер (23 ‰),
Зімбабве (22 ‰), Замбія (22 ‰) тощо. Високий природний приріст населення характерний і для країн Близького Сходу, що зумовлений молодістю населення, низькою смертністю і розвинутим медичним обслуговуванням.
Найнижчий природний приріст характерний для країн Європи, і зокрема,
для держав СНД. Тут уже понад два десятиліття панує найнижча в світі народжуваність (Латвія – 7,8 ‰, Болгарія – 8,1 ‰, Україна – 9 ‰, Росія – 9 ‰,
Італія – 9,1 ‰, Німеччина – 9,3 ‰), тому відбувається швидке старіння населення.
Природний рух населення тісно пов’язаний з відтворенням населення –
процесом збереження в часі та просторі конкретно-історичної міри даного
населення, його кількісного та якісного складу. Розрізняють кілька типів
відтворення населення: просте (кількість населення не змінюється), розширене (кількість населення збільшується) й звужене
(кількість населення зменшується). Так, у країнах
Східної Європи і Північної Америки переважає
звужене відтворення, а в Азії, Африці, Латинській
Америці, Океанії – розширене.
Механічний рух населення. Крім природного руху, динаміку населення характеризує його механічний рух, або міграції (лат. migratio – переселення), – переміщення людей з одних місць проживання до інших.
Міграції бувають сезонними, тимчасовими, постійними. За напрямком переїзду розрізняють міграції внутрішні та зовнішні. Різновидами зовнішньої міграції є еміграція та імміграція. Іноземець,
що прибуває до країни на законних підставах з метою постійного проживання і роботи, зветься іммігрантом, а людина, яка залишає країну для зміни
місця мешкання, – емігрантом.
Серед міграцій особливо нині виділяються
Мал. 55. Частка
робочих-іммігрантів
соціально-економічні, або трудові міграції (мал. 55),
серед загального
політичні, воєнні, релігійні, національні, екологічнаселення країн
ні. Особливим видом трудових міграцій є так звана
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Мал. 56. Головні міграційні потоки в сучасному світі

втеча мізків – виїзд кваліфікованих спеціалістів з країн, що розвиваються, та
постсоціалістичних держав до розвинутих, де вони мають можливість працювати в кращих умовах і за більшу винагороду.
На початку XXI ст. потік міжнародних міграцій перевищував 150 млн осіб,
при цьому щорічні темпи росту чисельності мігрантів становлять 2,5 %.
Нині можна виділити три основні, найпривабливіші для мігрантів райони –
Північна Америка, Європейський Союз (кожний прийняв по 25 млн мігрантів)
і країни Перської затоки (понад 15 млн осіб) (мал. 56). Також велика кількість
мігрантів їде до Австралії, ПАР, Ізраїлю, Росії, Бразилії, азіатських НІК тощо.
Корінне населення країн зазвичай негативно ставиться до іммігрантів і біженців, що здебільшого працюють на низькооплачуваних роботах, серед них високий рівень злочинності. Головними постачальниками мігрантів є країни
Південної Азії (Індія, Пакистан), Південно-Східної Азії (Індонезія, Філіппіни,
Таїланд, В’єтнам), Південно-Західної Азії (Туреччина, Іран, Ірак, Йорданія,
Палестина), Африки (Конго, Судан, Камерун, Ефіопія тощо), Латинської
Америки (Мексика, Перу, Колумбія), а також найменш розвинуті країни
Південної Європи (Греція, Португалія, Іспанія) та Південно-Східної та Східної
Європи (Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Молдова, Україна).
Наслідком зрослого впливу політичних і військових мотивів стало значне збільшення в світі кількості біженців, що стало однією з глобальних
проблем людства. Біженці – це люди, що переходять кордон своєї держави
через страх релігійних, расових та етнічних переслідувань або через політичні погляди. Згідно зі статистикою, на початку XXI ст. у світі налічувалося більше 25 млн біженців, причому майже 3/4 їхньої кількості припадає на
країни, що розвиваються, в Африці та Азії. За останні роки основні потоки
біженців були з Афганістану, Палестини, Ефіопії, Мозамбіку, Анголи, Руанди, Сомалі, Ліберії тощо. Появі біженців сприяє й погіршення екологічних умов життя людини, різні техногенні катастрофи (біженці з території
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навколо Чорнобильської АЕС) або природні катаклізми (виверження вулканів, повені, спустелення тощо).
Статево-вікова структура населення. Вікова структура (мал. 57) показує розподіл населення за віком, а статева – за статтю. Різним типам вікової структури населення відповідають різні форми вікової піраміди.
Загалом у світі чоловіків налічується на 20–30 млн більше, ніж жінок.
Проте в різних регіонах світу ця структура різниться. Під час народження
на кожні 100 дівчаток припадає 105–106 хлопчиків. Щорічно хлопчиків у
світі народжується майже на 4 млн більше, ніж дівчаток. Проте у старших
вікових групах така перевага зникає, і в зрілому віці жінки кількісно переважають. Це пояснюється високими показниками тривалості життя серед жінок і високою смертністю чоловіків. У Європі кількісне переважання
жінок над чоловіками почалося після Другої світової війни. В Азії майже
скрізь переважають чоловіки. Кількісне домінування чоловіків особливо
спостерігається в арабсько-мусульманських країнах. У Північній Америці
та Австралії чоловіки переважають у молодому віці, а жінки – у старшому.
В Африці та Латинській Америці спостерігається майже рівновага.
Тип відтворення населення визначає і його вікову структуру, у якій зазвичай виділяють три вікові групи населення: діти (молодше 15 років), дорослі або працездатні (15–65 років) та літні (старше 65 років). У сучасному
світі спостерігається чітка тенденція до зменшення частки дітей та збільшення кількості старого населення (табл. 1).
У віковій структурі населення спостерігається дуже суттєва різниця серед країн та регіонів світу. Для країн, що розвиваються, при розширеному
відтворенні населення характерна дуже значна частка дітей (35–40 %) і, навпаки, мала кількість осіб літнього віку (до 5–10 %). Для розвинутих та
постсоціалістичних країн властива велика кількість працездатних (більше
60 %) і літніх осіб (18–20 %), що зумовлено простим і навіть звуженим відтворенням населення. Максимальна частка дітей характерна для країн Африки,
де діти становлять близько половини африканського населення.
«Найстаріші» країни розташовані у Європі. Так, у Швеції, Норвегії, Данії,
Італії, Німеччині, Бельгії тощо частка старих людей перевищує вже 22 %.
У зв’язку з цим тут важливою проблемою стає пенсійне забезпечення.
Розвинуті країни вже нині витрачають на пенсії більше 1/10 свого ВВП.
Демографічна політика. Динаміка чисельності населення впливає на
соціально-економічний стан країни, тому більшість країн світу вважають за
необхідне проводити демографічну політику.
Таблиця 1. Динаміка вікової структури
населення світу
Роки

Мал. 57. Вікова структура населення
світу і великих регіонів (%)
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1950
1975

Частка людей
різного віку (%)
до 15
15–65
років
років
34,5
60,4
36,9
57,4

понад
65 років
5,1
5,7

1995
2000
2009

31,9
31,0
27,2

6,5
6,8
7,6

61,6
62,2
65,2
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Демографічна політика – соціальні, економічні, юридичні та інші заходи держави, спрямовані на зміну процесу відтворення населення.

!

Метою демографічної політики є зміна або підтримка існуючих в даний
період часу демографічних тенденцій. Тому вона буває спрямована або на
підвищення народжуваності і збільшення чисельності населення в країні,
або, навпаки, на зменшення природного приросту в країні. У розвинутих
країнах (Франція, Німеччина, Швеція, Польща, а також Україна тощо) демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності і здійснюється переважно економічними заходами (щомісячні доплати сім’ям, які
мають дітей, пільги одиноким батькам, пропаганда підвищення престижу
материнства, оплачується відпустка по догляду за дитиною тощо).
У більшості країн, що розвиваються, демографічна політика спрямована на зниження народжуваності Доведіть чи спростуйте
і дитячої смертності. Особливо це актуально для
Китаю та Індії. Так, Китай з 1984 р. здійснює актив- У майбутньому країни,
ну демографічну політику, яку яскраво ілюструють що здійснюють нині
такі лозунги: «Одна родина – одна дитина» або активну демографічну
«Китайці – народ без братів і сестер». Держава знач- політику, спрямовану на
но стимулює родини з однією дитиною (надбавки до зменшення народжуваності, неминуче зіткнутьзарплат і пенсій, безкоштовне медичне обслугову- ся з проблемою досить
вання, отримання квартир тощо) і накладає вели- швидкого старіння начезні штрафи за другу і наступну дитину. У країні селення.
встановлено найвищий у світі шлюбний вік (жінки –
22 роки, а чоловіки – 24 роки). Все це призвело до того, що за останні 50 років природний приріст населення в країні знизився більш ніж удвічі –
з 22 ‰ до 8 ‰. Політика планування родини в Індії спрямована на досягнення рівня родини з двома дітьми. Цього досягають медичними заходами і
пропагандою поліпшення якості життя внаслідок скорочення кількості дітей у родині. За останні 40 років природний приріст населення у країні знизився майже втричі – з 42 ‰ до 16 ‰.
Проте не всі держави, що розвиваються, здійснюють демографічну політику. Наприклад, уряди більшості мусульманських держав узагалі заперечують втручання держави в планування сім’ї, оскільки будь-яке обмеження народжуваності засуджується ісламом. Через брак коштів демографічну
політику фактично не здійснюють найбідніші країни Африки.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть причини відмінностей між регіонами світу за народжуваністю,
смертністю, темпами зростання населення.
2. В одній з країн з населенням 10 млн осіб за рік народилося 360 тис. дітей, померло 120 тис. людей різного віку, виїхало з країни 20 тис. осіб,
приїхало 10 тис. осіб. Вирахуйте коефіцієнт народжуваності, смертності,
природний приріст населення та загальний приріст населення. Що ви
можете сказати про рівень економічного розвитку цієї країни?
3. Назвіть головні чинники, що впливають на природний рух населення.
4. Поясніть причини зростання біженців у світі.
5. Показники смертності населення двох країн однакові. Частка населення віком понад 60 років у першій країні – 10 %, а у другій – 20 %. У якій
країні статево-вікові показники смертності будуть вищі? Як це вплине
на економіку країни?
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§ 27. Расова та етнічно-національна мозаїка світу

!

У сучасному світі проживає величезна кількість людей, і всі вони належать до певної людської раси, етносу, народу чи народності.
Расовий склад населення світу. Расові відмінності виникли ще в
давнину в процесі розселення людей та їх адаптації до різних природних
умов. Людство прийнято поділяти на чотири основні раси: європеоїдну
(42,9 % населення планети), монголоїдну (19,1 %), негроїдну (до 7 %) та австралоїдну (0,3 %). Представники цих рас у загальній чисельності населення світу становлять близько 70 %, решта – це змішані і проміжні расові групи: ефіопи, меланезійці, метиси (нащадки від шлюбів європеоїдів з монголоїдами), мулати (нащадки від шлюбів європеоїдів з негроїдами), самбо
(нащадки шлюбів негроїдів з монголоїдами).
Людські раси – це історично сформовані групи людей, що пов’язані єдністю
походження, відображеного в загальних спадкових морфологічних і фізіологічних ознаках, які варіюються в певних межах.

Представники європеоїдної раси переважають у населенні в усіх регіонах
світу, за винятком Азії та Африки. В Африці переважають негроїди, а в Азії –
представники змішаних і проміжних типів та монголоїди (табл. 1).
Таблиця 1. Географія людських рас ( %)
Людські раси

Європа

Азія

Америка

Австралія
і Океанія

Африка

Негроїдна
Європеоїдна
Монголоїдна

0,2
97,4
0,1

0,1
30,2
96,7

6,8
52,7
6,9

0,01
85,2
0,1

95,5
4,3
0,1

Австралоїдна

0,04

3,8

0,3

3,5

0,05

Інші расові
типи

2,26

27,20

33,57

13,19

0,05

Поняття про етнос. За даними ЮНЕСКО, світ населяє близько п’яти
тисяч етносів і народів, з яких лише понад 800 є націями.
Давньогрецький термін «етнос» етимологічно означає «народ», «плем’я»,
«зграя», «група людей». Давні греки, вирізняючи себе з-поміж інших народів, саме останніх і називали етносами. Вітчизняним відповідником цьому
терміну стало слово «народ». Нині слово «етнос» вживають як науковий
термін для визначення всіх типів етнічних спільнот, а слово «народ» набуло
соціально-політичного і геополітичного значення.

!

Етнос – це сформована (стала) людська спільнота, що історично виникла на
певній території і яку характеризують усвідомлення своєї єдності й самобутності, спільність мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, особливості психологічного складу, а також загальної самосвідомості.

До етносів належать племена, народності і нації. Плем’я є найпершою і
найпростішою етнічною спільнотою людей, що складається з кількох родів, споріднених кровними ознаками. У наш час племена трапляються в
Амазонії, деяких країнах Африки, Азії, Океанії. Народність – складніша етнічна спільнота, що формується з ростом суспільного поділу праці та
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держав; характеризується нечіткістю мовно-культурних граней, слабкістю
економічних зв’язків тощо. В Європі такими першими народностями були
давньоеллінська, давньонімецька, провансальська та ін. Нація – спільнота
людей, об’єднаних політичними інтересами, усвідомленням своєї єдності на
певній території з певною державною організацією, єдиним громадянством,
культурою, традиціями, незалежно від їхнього етнічного походження.
Національно-етнічний склад населення світу. Нині етносів у сучасному світі налічується понад п’ять тисяч. Однак лише сім найбільших народів світу – китайці, хіндустанці, бенгальці, американці США, бразильці,
росіяни, японці – становлять майже 41 % населення світу. На планеті налічується 321 етнос кількістю понад 1 млн осіб кожний, крім того, на Землі
живуть й нечисленні етноси (у північних і тропічних широтах), що налічують менше 1000 осіб (андаманці й тоала в Індії, алакалуфи в Аргентині та
Чилі, юкагири в Росії тощо).
За національно-етнічним складом населення виокремлюють чотири
типи держав:
 однонаціональні (найпоширеніший у світі тип держав, представлений в
Європі такими країнами, як Ісландія, Ірландія, Норвегія, Швеція, Данія,
Чехія, Словенія та ін., в Азії – Японія, Бангладеш, Саудівська Аравія
тощо, в Африці – Єгипет, Лівія, Мадагаскар та ін., в Латинській Америці –
майже всі держави);
 зі значним переважанням однієї нації, але за наявності інших національних меншин (в Європі – Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина,
Іспанія, країни Балтії тощо, в Азії – Китай, Монголія, В’єтнам, Ірак,
Туреччина, в Африці – Алжир, Марокко, Мавританія, Зімбабве та ін.,
у Північній Америці – США, в Австралії та Океанії – Австралійський
Союз, Нова Зеландія);
 двонаціональні (представлені Бельгією і Канадою);
 багатонаціональні (до країн з етнічно різнорідним складом населення належать Індія, Росія, Швейцарія, Індонезія, Філіппіни, Нігерія, ПАР тощо).
Етнічний склад населення окремих країн постійно змінюється. У країнах
зі складним національним складом помітно загострилися міжетнічні протиріччя. Однією з причин Доведіть чи спростуйте
цього є пригнічення корінного населення, зокрема
індіанців Латинської Америки, ескімосів Канади, У своєму розвитку етаборигенів Австралії, маорійців Нової Зеландії. нос може поділитися
Іншою причиною є недооцінювання мовної і куль- або зовсім зникнути.
Також етноси можуть
турної самобутності національних меншин (шотоб’єднуватися – злитися
ландців і валлійців у Великій Британії, басків в в один великий етнос.
Іспанії, корсиканців у Франції, франко-канадців у
Канаді).
Етнолінгвістична класифікація народів. Мова – це засіб спілкування
людей, завдяки мові людина мислить, зберігає і передає інформацію, вона є
одним із засобів управління поведінкою людини. Мова виникла одночасно
з розвитком суспільства і змінювалася в історичному процесі.
За підрахунками етнографів, загальна кількість мов у світі сягає понад
п’ять тисяч, тобто збігається з кількістю етносів (народів). Є випадки і двомовності в країні, що характерно для двонаціональних країн (Канада, Бельгія)
і країн, де чимало іммігрантів. За кількістю людей, що розмовляють однією
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мовою перше місце в світі належить китайській
мові (1 200 млн осіб). Друге місце посідає англійська
мова, якою розмовляють в 60 країнах світу майже
480 млн осіб. На третьому місці – мови Індії (хінді
та урду), якими спілкуються 440 млн осіб. Четверте
місце належить іспанській мові, яка є державною
для 20 країн світу, нею спілкуються 400 млн осіб.
На п’ятому місці – російська мова, якою розмовляють понад 250 млн людей. На шостому місці
перебуває арабська мова, що є рідною та державною
в 25 країнах світу, і розмовляють нею 250 млн осіб.
Потім йдуть бенгальська (понад 200 млн осіб),
португальська (180 млн осіб), японська (125 млн
осіб), німецька, французька і пенджабська (понад
100 млн осіб) мови. Загалом цими 13 мовами розмовляє понад 3/5 населення світу.
Вивчення мов народів світу особливо важливе
тому, що саме мова покладена в основу класифіМал. 58. Частка основних кації народів (етносів). Найвищою таксономічмовних сімей у світовому ною одиницею в цій класифікації є мовна сім’я.
населенні (%)
Фахівці налічують у світі близько 20 мовних сімей, з них найпоширеніша – індоєвропейська,
до якої належить близько 45 % усього населення світу (мал. 58). Вона має
величезний ареал поширення, що охоплює Європу, Південно-Західну Азію,
Північну і Південну Америку, Австралію. Найчисленніша група у складі
цієї сім’ї – індо-арійська (мови хінді, урду, бенгальська, пенджабська та ін.).
Великими є романська (іспанська, італійська, французька та інші мови),
германська (англійська та німецька) та слов’янська групи (російська, українська, білоруська, польська, чеська, болгарська мови). Іранська група складається з перської, таджицької, белуджської мов.
Другою за чисельністю є китайсько-тибетська мовна сім’я, яка охоплює
22 % всіх мешканців планети. Найбільша частка тут припадає на китайську
мову. До великих мовних сімей відносять також нігеро-кордофанську
(Африка), афразійську (Південно-Східна Азія та Океанія), дравидійську
(Південна Азія), алтайську (Євразія).
Усі мови великих сімей мають свою писемність. Найпоширенішою є писемність, що сформувалася на основі латинської графіки, кирилиці, санскриту, арабського алфавіту, а також ієрогліфічна писемність.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть, як впливають на расову структуру населення світу змішані
шлюби.
2. Проаналізуйте причини міжетнічних конфліктів у різних регіонах світу.
3. Проаналізуйте картосхему основних систем писемності. Які види писемності найпоширеніші у світі?
4. Доповніть схему лінгвістичної класифікації народів:
Мовна група
Етнос (мова)

Обговорімо ...
Лінгвістична класифікація народів дуже важлива й актуальна в наш час.

94

Тема 4. Географія населення

§ 28. Географія релігій світу
Роль релігії в сьогоденні. Релігія є важливим елементом диференціації світових культур. Вона помітно впливає на суспільне і політичне життя
багатьох країн світу, тому визначення кількості віруючих і географічне поширення релігій має велике значення. Нині у світі релігія й вірування поширюються в чітко локалізованих географічних ареалах і впливають на соціальне, політичне і господарське життя людей (мал. 59). Так, понад 260 млн
буддистів – вегетаріанці, індуїсти – не їдять яловичини, мусульмани – свинини, тому в регіонах поширення цих релігій через конфесійні погляди не
можуть розвиватися певні галузі тваринництва. З релігійними мотивами
пов’язана більшість масштабних політичних конфліктів в історії людства,
які відбувалися на кордонах районів з різними віруваннями. У побуті багатьох людей релігійні вірування відіграють велике значення. У католицьких
країнах Західної Європи та Північної Америки церква виступає в ролі потужного банкіра, землевласника, впливає на політику, виховання молоді,
шкільну освіту. У країнах, що розвиваються, релігія посідає значне місце в
житті і побуті місцевих жителів через традиції, обряди, звичаї.
Загальну кількість віруючих серед населення земної кулі чітко встановити важко, немає такої статистики майже в усіх країнах.
Класифікуючи релігії, вчені поділяють їх на три групи: світові релігії; національні релігії; родоплемінні релігії чи культи.
Світові релігії. Вони поширені майже в усіх країнах світу і охоплюють
представників багатьох етносів і народів. Крім того, світові релігії мають здатність бути соціально гнучкими, тобто мають властивість функціонувати в різних
історичних і соціальних суспільствах, залучати до себе різні соціальні прошарки
людей. Для них характерна активна місіонерська діяльність. До їх категорії відносять три релігії: християнство, іслам (мусульманство) і буддизм.

Мал. 59. Конфесійна структура населення частин світу
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Християнство – потужна за кількістю віруючих світова релігія, що виникла
в Палестині в І ст. н.е. Із часом швидко поширилася майже в усі країни світу. В
основі її лежить віра в Ісуса Христа як Бога–людину, Спасителя і Бога–Сина.
Головне джерело християнського віровчення – Священне Письмо (Біблія).
У християнстві виділяють три головні напрямки – православ’я, католицизм і протестантизм. Розкол єдиної християнської церкви на православ’я
і католицизм відбувся в ХІ ст., а протестантська церква виникла під час
проведення Реформації (XVI ст.) Для православ’я характерна відсутність
жорсткої церковної централізації. Воно поділене на 15 самостійних (автокефальних) церков. Католицизм вирізняється чіткою централізацією та ієрархічністю: його головний центр – Ватикан, що очолює Папа Римський. У протестантизмі існує велика кількість самостійних течій, напрямків, сект тощо.
Католики становлять більшість віруючих у багатьох країнах Європи, в
Азії вони зосереджені переважно на Філіппінах, в Африці – головним чином
у колишніх іспанських та португальських колоніях. В Австралії католики
становлять понад 1/3 віруючих, а в Латинській Америці вони переважають
в усіх країнах, що пов’язано з іспанською та португальською колонізацією.
Багато католиків і в Північній Америці.
Протестантизм поширений у країнах Північної Європи, у Великій Британії,
Північній Німеччині, широко представлений в Австралії та Океанії, протестанти
становлять половину від усіх віруючих у США і 1/3 в Канаді.
Православ’я розміщується компактніше. Його ареал поширений на країни Східної та Південно-Східної Європи (Росія, Україна, Білорусь, Молдова,
Румунія, Болгарія, Сербія), Південної Європи (Греція) та на країни
Південно-Західної Азії (Грузія, Вірменія, Кіпр). В інших регіонах світу православні не складають конфесійної більшості. Винятком є лише Ефіопія, де
переважають близькі до православ’я християни-монофізити.
Іслам є другою за чисельністю віруючих світовою релігією. Вона наймолодша за часом виникнення, що була заснована в VII ст. в Аравії Мухаммедом
(Магометом). Швидко поширилася в країнах Близького і Середнього Сходу,
а потім – і в інших регіонах світу. Іслам – монотеїстична релігія, найважливіший її догмат – віра в єдиного бога Аллаха, що створив світ. Священна
книга мусульман – Коран.
Спосіб життя мусульман визначають такі головні зобов’язання: віра в те,
що немає бога, крім Аллаха, а Мухаммед – його посланець на Землі; здійснення молитви п’ять разів на добу; щорічна сплата податку на користь бідних єдиновірців; здійснення хоча б один раз у житті паломництва (хадж) до
священного для мусульман міста – Мекки (Саудівська Аравія) тощо. Хоча
в ісламі існують єдині догми і правила поведінки, проте іслам уже в VII–
VIII ст. поділився на дві основні течії – сунізм і шиїзм.
Іслам переважно поширений в Азії та Африці. У Південно-Західній Азії іслам переважає в усіх країнах (окрім Вірменії, Грузії та Ізраїлю), у Південній
Азії – у Пакистані та Бангладеш, у Південно-Східній Азії – в Індонезії, у
Центральній Азії – у Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Киргизії,
Казахстані. У Північній Африці іслам домінує в усіх без винятку країнах, а в
Європі мусульман багато в Албанії, Боснії і Герцеговині, Македонії, Косові.
Буддизм дещо поступається за чисельністю іншим світовим релігіями, проте є однією з давніх релігій світу. Він зародився у Давній Індії в
VI–V ст. до н.е. Його засновником вважається Сидхара Гаутама, який із часом одержав ім’я Будда (просвітлений, світлий). З Індії буддизм поширився
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на Південну, Південно-Східну та Східну Азію. Значний вплив буддизму в
Монголії, Непалі, Японії, Китаї, Південній Кореї.
Етичними нормами буддизму є гідність людини, а її соціальний статус
залежить не від її походження, а саме від її поведінки. Згідно з буддистськими канонами, життя складається з безперервного ланцюга страждань, які
можна поліпшити правильною поведінкою і не вбиваючи живих організмів.
Тому буддисти – вегетаріанці, вони не вживають м’ясні продукти. Ці етичні
норми безпосередньо впливають на господарську діяльність, особливо на
спеціалізацію сільського господарства.
У буддизмі склалося два напрямки. Прихильники Хінаяни («вузький
шлях») вважають Будду реальною людиною, історичною особою, вони строго виконують принципи раннього буддизму, а ті, хто хоче досягти спасіння,
мусять йти в монахи. Прихильники Махаяни («широкий шлях») обожнюють Будду і вважають, що для спасіння душі бути монахом необов’язково.
Національні релігії. Серед цих релігій виділяють – індуїзм, конфуціанство, синтоїзм та іудаїзм.
Індуїзм виник у Давній Індії в IV–VI ст. і є політеїстичною релігією з
багатьма різними божествами. Серед них головною є Тримурта (Трійця)
богів у складі Брахми, Вишну і Шиви. До важливих догм індуїзму відносять вчення про дхарму (встановлений для кожної індійської касти порядок
життя) та сансару (перехід душі померлого в тіло людини іншої касти або в
тварину чи рослину). Майже 99 % віруючих проживають в Індії та Непалі.
Конфуціанство виникло в VI–V ст. до н.е. в Китаї як філософськоетичне вчення. Його основоположником був Конфуцій. З часом це вчення
трансформувалося в релігію. Етичні норми конфуціанства: культ предків, повага до старших, підко- Доведіть чи спростуйте
рення їм, повага до чину та ін. У цій релігії немає Більшість релігій просвящеників, усі обряди виконує глава сім’ї або ста- понують консерватизм,
рійшина роду. Сьогодні конфуціанство впливове на шанування традицій,
своїй батьківщині – в Китаї.
звичаїв, обрядів, норм
Синтоїзм є національною релігією Японії, вини- поведінки. Також релігії
кла в VII–VIII ст. і заснована на давніх релігійних ві- впливають на ведення
руваннях японців – культі предків і культі природи. сільського господарства,
Синтоїстська релігія політеїстична – світ заселений харчування населення,
мільйонами божеств і духів. На чолі цього пантео- використання природних
ну богів стоїть сонячна богиня Аматерасу, яку вва- ресурсів, проведення
жають праматір’ю японських імператорів. Тому для економічних і соціальних
синтоїзму характерне обожнювання імператорської реформ.
династії. Релігійні обряди – жертвоприношення,
молитви, які звершуються в синтоїстських храмах. Існують і численні храмові свята.
Іудаїзм виник II тис. до н.е. як релігія євреїв. Релігія нечисленна, проте
в Ізраїлі 81 % віруючих – іудеї. Важливий догмат іудаїзму – віра в єдиного
бога Яхве, іудеї вірять в боговибраність євреїв, в безсмертя душі, в майбутнє
«пришестя» небесного месії. Іудеї збираються в будинках молитви – синагогах. У світі налічують понад 14 млн іудеїв. Крім Ізраїлю, вони проживають
по всьому світу, зокрема в США, Франції, Німеччині, країнах СНД тощо.
До національних релігій відносять також джайнізм й сикхізм (Індія), даосизм (Китай), зороастризм (Індія, Пакистан, Іран) та інші.
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Родоплемінні релігії (культи). Ці релігії є першими віруваннями людини. Вони відбивають примітивну уяву людей минулих епох про своє життя і навколишнє середовище. Нині вони зберігаються лише в найвідсталіших народів Африки, Азії, Океанії тощо. Різновидів таких культів чимало.
Найпоширеніші і найвідоміші з них: фетишизм (поклоніння матеріальним
предметам, яким приписують надприродні сили); анімізм (віра в духів природи, тварин, рослин тощо); тотемізм (людські душі мають спорідненість з
видами тварин, рослин, мінералів, явищ природи); шаманізм (віра в здатність окремих людей спілкуватися з духами і використовувати їхню силу
для лікування хвороб); магія (віра у можливість впливати надприродним
шляхом на інших людей та явища природи) і багато інших.

Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Наведіть приклади впливу релігії на природний і механічний рух населення.
2. Доведіть, що релігія впливає на етнічні процеси.
3. Назвіть країни, у яких більшість населення дотримується посту в місяць
рамадан, і ті, у яких здійснює щоденну п’ятикратну молитву.
4. Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.
5. Як саме релігії впливають на економіку, політику і культуру держав світу.

§ 29. Трудові ресурси: їх розподіл і якість
Трудові ресурси та економічно активне населення. Термін «трудові
ресурси» в економічній і географічній науці використовують для позначення
тієї частки населення країни, яка має необхідний фізичний розвиток, розумові
здібності і знання, що дають змогу брати участь у суспільно-корисній праці.

!
!

Трудові ресурси – працездатне населення у працездатному віці (винятком є
інваліди, що не працюють, і «пільгові» пенсіонери) (мал. 60). До них належать і
особи, які старші чи молодші працездатного віку, але беруть участь у суспільному виробництві, тобто працюють (пенсіонери і підлітки до 16 років).

Якщо у визначенні нижньої межі працездатного віку між країнами істотних
відмінностей немає (зазвичай 16 років), то верхня межа значно варіює і різниця досягає 20 років. Це пояснюється різною середньою тривалістю життя
населення країни, а також її матеріальними можливостями щодо забезпечення
пенсіями людей похилого віку. Так, у більшості країн світу верхня межа працездатного віку сягає 60–65 років, у ряді країн Азії, Африки пенсійний вік становить 50 років, а в країнах з високою тривалістю життя (Данія, Швеція) – 67
і навіть 70 років (Норвегія). У багатьох країнах світу немає різниці між віком
виходу на пенсію чоловіків і жінок.
Економічно активне населення – це не всі люди працездатного віку, а лише ті,
хто дійсно бере участь у суспільному виробництві чи бажає бути його учасником.

Тобто до економічно активного населення не належать особи, що працюють
у своєму домашньому господарстві, та учні, які досягли працездатного віку,
але продовжують навчатися в школі, коледжі, університеті тощо. Чисельність
економічно активного населення зазвичай дещо менша чисельності трудових
ресурсів. У світі трудові ресурси становлять близько 60–65 % всього населення, а економічно активне населення – 45–50 %.
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На різницю між трудовими ресурсами окремих
країн впливає тип відтворення населення, рівень
соціально-економічного розвитку і деякі інші чинники. Абсолютні показники зайнятості населення
в країнах світу різні. Так, за цими показниками
на 2008 р. серед країн лідерами є Китай (808 млн
осіб), Індія (523 млн), США (155 млн), Індонезія
(112 млн), Бразилія (100 млн), Японія (85 млн),
Росія (75 млн осіб). Високі показники зайнятості населення в Бангладеш, Німеччині, Великій
Британії, Франції та ін.
Нині майже в усіх країнах світу є певна категорія осіб, які не залучені до виробництва, тобто
є безробітними. Безробіття є таким суспільноекономічним явищем, яке виникає тоді, коли пропозиція праці (трудових ресурсів) перевищує попит на неї. Характерними ознаками безробіття є
рівень і тривалість безробіття. Рівень безробіття обчислюють за співвідношенням кількості офіційнозареєстрованих безробітних до загальної кількості
працездатного населення. Безробітними є особи,
які не працюють, зареєстровані в урядових службах
зайнятості і активно шукають роботу.
Зазвичай у країнах «третього світу» через низьМал. 60. Частка працекий рівень грамотності і низьку кваліфікацію
здатного населення віком
трудоактивного населення частина трудових 15–64 роки в країнах світу
ресурсів є безробітною. Цей рівень суттєво варіює по країнах. Найнижчі показники рівня безробіття у світі мають деякі держави НІК (Таїланд –1,2 %, Сінгапур – 2,3,
Південна Корея –3,2 %) і невеликі країни Європи (Андорра й Монако – 0 %,
Ліхтенштейн –1,5, Білорусь та Ісландія –1,6, Данія – 2 % тощо). Найвищий цей
показник у країнах Африки (Ліберія – 85 %, Зімбабве – 80, Буркіна-Фасо –
77 % тощо) і найменш розвинутих країнах Азії (Непал – 46 %, Афганістан – 40,
Ємен – 35 % тощо).
Ринок праці. Він характеризує форми і методи погодження й регулювання інтересів безпосередніх виробників і роботодавців, пов’язаних з організацією, використанням і оплатою найманої праці.
Ринок праці являє собою суспільно-економічну форму руху трудових ресурсів, особливий, властивий розвинутим товарно-грошовим відносинам спосіб залучення робочої сили в економічну систему.

Сформувалися різні моделі ринку праці, які відображають його організацію,
структуру і функціонування. Японська модель ґрунтується на так званому довічному наймі, який гарантує зайнятість працівника до пенсійного віку (55–
60 років). Ця система найму передбачає підвищення розмірів матеріальних
благ (зарплати, премій, соціальних виплат) залежно від віку працівника. Так,
робітникам прищеплюють творче ставлення до праці і забезпечують високу
якість роботи. Працівник довічного найму не підлягає звільненню. Уся проблема вирішується скороченням робочого часу або відкриттям нових робочих
місць, переміщенням персоналу.
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РОЗДІЛ 1
Модель США передбачає децентралізацію ринку робочої сили. У кожному
штаті є свої закони про зайнятість, про допомогу безробітним, свої фонди страхування. Під час спаду в економіці або в зв’язку з нерентабельною роботою
практикують звільнення робітників. Щорічно працівники фірми підписують
колективні договори з адміністрацією, у яких зазначено, що рівень зарплати та
її підвищення пов’язані з рівнем і зростанням продуктивності праці.
Шведська модель передбачає активну політику держави і фірм у вирішенні проблем зайнятості населення і ґрунтується на таких економічних засадах: обмежувальна фіскальна політика (податки і урядові вкладення); здійснення політики «солідарності» в заробітній платі, що забезпечує рівновагу
зарплати за однакову працю, незалежно від фінансового стану підприємства; здійснення активної політики на ринку робочої сили; реалізація селективного економічного росту, який полягає в державній підтримці секторів з
низькими економічними показниками, але необхідних для суспільства.
Модель гнучкого ринку праці передбачає мобільність праці; територіальну,
галузеву й іншу рухливість працівників; дистанційну гнучкість (оптимальне зосередження працівників по підприємствах і філіях; гнучку зайнятість;
функціональну гнучкість; гнучкі системи оплати праці).
У США і країнах Євросоюзу майже 2/3 працівників за наймом належать
до традиційно зайнятих, а 1/3 – до гнучкої робочої сили.
Якість трудових ресурсів. Вузловою категорією теорії народонаселення
є якість населення загалом і трудових ресурсів зокрема. Важливими складовими, що характеризують якість населення, є здоров’я населення, його освітній
рівень і кваліфікація трудових ресурсів.
Поки що в світі не всі люди письменні (уміють читати і писати). Загалом у
світі частка неписьменного населення становить 15 % (близько 900 млн осіб),
з яких понад 90 % припадає на мешканців держав, що розвиваються. За кількістю неграмотних особливо виділяються деякі країни Азії (Афганістан – 72 %,
Бутан – 53, Непал та Бангладеш – 52, Пакистан – 50 % тощо) і більшість країн Тропічної Африки (Буркіна-Фасо – 78 %, Чад – 75, Нігер – 73, Гвінея – 70,
Сомалі – 63 % тощо). За чисельністю неписьменного населення світовим лідером
Таблиця 1. Кількість студентів на 100 тис.
мешканців у країнах світу
Країна

Кількість
студентів на
100 тис. осіб

Країна

Таблиця 2. Забезпечення населення
медичними послугами
Країни
з найбільшою
кількістю
лікарів

Країни
Лікарів
з найна 100
меншою
тис. мешкількістю
канців
лікарів

Канада

6980

2800

Ізраїль

США

5546

2800

Венесуела

Південна Корея 4756

2500

Італія

Нова Зеландія

4675

2100

Болгарія

Італія

570

3

Ефіопія

Норвегія

4111

1950

Чилі

Росія

470

4

Ангола

Фінляндія

3623

1750

Таїланд

Білорусь

465

7

ДРК

Нідерланди

3352

1700

Єгипет

Аргентина

3300

1550

Мексика

Україна

455

10

Філіппіни

Німеччина

2800

1450

Польща

Молдова

405

19

Нігерія
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є Індія – близько 350 млн осіб (35 % населення), Таблиця 3. Країни – лідери за
з яких дві третини – жінки, тобто кожен третій середньою тривалістю життя
(2008 р.)
неписьменний у світі – індієць.
Для характеристики освітянського рівня
Середня тривалість
населення дуже важливим є показник частки
життя, роки
осіб з вищою освітою серед дорослого насеКраїна
в серед- чололення (табл. 1). За цим показником лідирують
жінки
ньому
віки
США (24 %), країни Західної Європи, Канада,
Японія
82,2
78,8
85,6
Австралія, Нова Зеландія (10–15 %).
На охорону здоров’я розвинуті країни сві- Сінгапур 82,0
79,3
84,7
ту виділяють потужні кошти. Так, у США,
Австралія 81,6
79,2
84,1
Німеччині, Швейцарії вони перевищують 10 %
81,3
78,7
83,9
ВВП, у Франції, Нідерландах, Чехії, Канаді, Канада
Австралії наближаються до 10 %, а в країнах Франція
81,0
77,8
84,3
Африки такі витрати не перевищують 2–3 %
Швеція
80,9
78,6
83,2
ВВП. Доступ до медичного обслуговування в
різних країнах світу теж різний (табл. 2). У розвинутих країнах медичну допомогу отримує все населення, а в бідних країнах –
менше 1/4 населення.
Одним з найважливіших критеріїв оцінки здоров’я населення є показник
дитячої смертності. За середнього в світі показника 57 смертей на 1000 новонароджених, в економічно розвинутих країнах цей показник становить всього
9 ‰, а в найбідніших країнах він зростає до 100 ‰.
Дуже важливим показником соціально-економічного розвитку країни та якості
життя в ній є тривалість життя населення, що в загальних рисах характеризує
вік смертності людей. Вчені вважають, що середня видова тривалість людського
життя становить 110–115 або навіть і 120–140 років. Доведіть чи спростуйте
Проте насправді через вплив багатьох біологічних і
соціально-економічних чинників вона є значно мен- Проблема неграмотшою. Найнижча середня тривалість життя в світі спо- ності – це проблема настерігається в найбідніших країнах Африки (Сьєрра- самперед країн, що розЛеоне, Замбія, Ангола, Мозамбік, Гвінея, Ліберія виваються, де загальна
тощо), де в середньому живуть до 37–40 років. Найвищі кількість неграмотних
показники характерні для розвинутих країн Європи людей є дуже значною.
(Франція, Швеція, Швейцарія, Італія, Норвегія тощо),
Азії (Японія, Сінгапур), Північної Америки (США, Канада) та Австралії (табл. 3).
Загалом з розвитком цивілізацій середня тривалість життя збільшується,
насамперед завдяки зниженню дитячої смертності та розвитку медичного обслуговування. У всіх без винятку країнах жінки живуть довше за чоловіків,
хоча найбільша різниця за середньою тривалістю життя між статями спостерігається в країнах колишнього СРСР, зокрема в Україні , Росії, Грузії тощо.
Запитання і завдання для самоперевірки
1. Поясніть сутність термінів «трудові ресурси» й «економічно активне населення».
2. Перелічіть чинники, що розкривають поняття «якість трудових ресурсів».
3. Проведіть дискусію на тему «Життєвий потенціал населення в країнах
Латинської Америки».
4. Обчисліть рівень безробіття в країні, коли її трудові ресурси становлять
100 млн осіб, а кількість безробітних сягає 5 млн осіб.
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§ 30. Сучасний стан розселення населення
Особливості розміщення населення. Населення світу розміщується
дуже нерівномірно. Тисячоліттями густо заселені долини річок Нілу, Янцзи і
Хуанхе, Інду і Гангу, Тигру і Євфрату. Нині до цих регіонів можна віднести ще
й Західну Європу, Південно-Східну Азію, схід Північної Америки, Центральну
Америку. За певними підрахунками, половина чисельності всього людства населяє 1/20 території суходолу.

!

Розселення населення – процес розподілу населення на певній території.
Цей процес характеризують відмінності в густоті населення, сукупність населених пунктів різної величини (міст, селищ, сіл) і співвідношення кількості міських і
сільських мешканців.

На розміщення населення по земній кулі найбільше впливають природні
чинники. Так, райони з екстремальними природними умовами (пустелі, льодовики, тундра, високогір’я) несприятливі для проживання людей. З давніх
часів людей притягує море, річка, океан, тому й оселяються вони здебільшого
саме тут (мал. 61). Соціально-економічні умови життя людей, їхня господарська діяльність, рівень виробництва також регулюють розміщення населення
в країнах світу. Тому нині у Східній півкулі проживає 80 %, у Північній –
90 %, а на Азію припадає близько 60 % всього населення світу.
Протягом ХХ ст. за рахунок демографічного вибуху кількість мешканців
планети стала різко збільшуватися, що зумовило й зростання густоти населення
(мал. 62). Високу густоту населення (понад 200 осіб/км2) мають Бангладеш
(965 осіб/км2), Південна Корея (483 осіб/км2), Нідерланди (465 осіб/км2),
Індія, Бельгія, Японія, Шрі-Ланка, Велика Британія, Німеччина, а серед малих
держав – Мальта (1200 осіб/км2) і Сінгапур
(понад 6000 осіб/км2). Світовими рекордсменами є Монако (16000 осіб/км2) і Аоминь (Китай) – понад 27000 осіб/км2. Середньосвітова
густота населення дорівнює майже 40 осіб/км2,
найнижча вона (до 2 осіб/км2) в Монголії, Лівії,
Мавританії, Намібії, Австралії тощо, а в Гренландії загалом одна людина припадає на 30 км2.
Форми розселення населення. ВиділяМал. 61. Розподіл населенють такі найпоширеніші форми розселення:
ня світу за ступенем від–
дисперсне (розсіяне) сільське розселення з
даленості від моря (%)
окремими подвір’ями–садибами, яке наближає людей до місць праці – земельних ділянок,
лісів, мисливських угідь, ставків, озер тощо.
Найвиразнішими прикладами цієї форми розселення є хутори, фермерські поселення (США,
Канада, Австралія), аули, поселення в горах
(Грузія, Швейцарія);
– дисперсно-групове сільське розселення. Воно
є переважаючою формою сільського розселення в більшості країн світу (Росія, Україна,
Мал. 62. Динаміка зростання Франція, Китай тощо);
– місто як найважливіша форма міського розгустоти населення світу
селення;
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– промислові поселення, які не «доросли» до рівня міст. До них належать гірничопромислові поселення (селища шахтарів і рудокопів, золотошукачів,
робітників нафтопромислів та будівельних кар’єрів), поселення, пов’язані з
переробкою деревини та сільськогосподарської сировини;
– поселення службового характеру (поза містами, у сільській місцевості).
Функції таких поселень, що зазвичай невеликі за розмірами, завжди вузькоспеціалізовані;
– розселення кочових народів. У них зазвичай немає постійних населених пунктів, а кочове населення має лише тимчасові стоянки – табори (ряд народів
Північної Африки, Південно-Західної та Центральної Азії). Чисельність кочівників у світі сягає понад 25–30 млн осіб.
Перелічені форми розселення часто утворюють численні змішані та перехідні форми, характерні для певних зон і районів.
Типи поселень. У країнах світу населення живе в певному населеному
пункті. Розрізняють сільські та міські типи поселень.
Сільське розселення – форма територіальної організації життя населення
на позаміській території у вигляді сукупності сіл, поселень інших типів, призначених для постійного або тимчасового проживання. Воно забезпечує виконання різних господарських функцій (сільськогосподарське виробництво,
лісове і лісопромислове господарство, рекреаційне обслуговування).
У розвинутих країнах сільське розселення існує в умовах скорочення кількості сільського населення і частки зайнятих в аграрному виробництві. У країнах, що розвиваються, абсолютна чисельність сільського населення, навпаки,
зростає. Особливо висока частка сільського населення в Азії (65 %), зокрема в
Індії (73 %) і Китаї (70 %), а також в Африці (70 %). За приблизними оцінками
в світі існує близько 12–20 млн сільських поселень.
Міський населений пункт (місто) – це одна із форм поселення з високою
густотою населення й концентрацією промислового виробництва. У світі немає єдиних критеріїв щодо віднесення населених пунктів до категорії міст. Так,
у Данії містами вважають поселення людністю понад 250 осіб, у Малайзії –
1 тис., у США – 2,5 тис., в Україні та Росії – 12 тис., у Нідерландах – 20 тис., в
Японії – понад 50 тис., у Китаї – 100 тис. осіб.
У сучасному світі зростають темпи урбанізації (лат. urbanus – міський) –
посилення ролі міста в розвитку суспільства. Процес урбанізації виявляється
у зростанні міських поселень, концентрації в них мешканців та в поширенні
міського способу життя на всю мережу поселень. Рушійними силами урбанізації є розвиток продуктивних сил, технічний і соціальний прогрес, розширення
меж суспільного поділу праці, збільшення територіальної та соціальної рухливості населення. Якщо в середині ХІХ ст. у містах проживало всього понад
4 % населення світу, на початку ХХ ст. – 13–14 %, то нині частка міського населення в світі зросла до 47 % і продовжує збільшуватися. На початку ХХІ ст.
у містах мешкає майже 3 млрд осіб.
Загалом найбільша частка міського населення характерна для розвинутих
країн, а найнижча – для найбідніших країн Африки (мал. 63). До країн з максимальним рівнем урбанізації у світі (на 2008 р.) належать Сінгапур та Монако
(по 100 %), Бельгія й Кувейт (по 97 %), Ізраїль (92 %), Велика Британія (91 %),
Нідерланди (90 %) тощо.
Однією з сучасних особливостей процесів урбанізації є утворення міських
агломерацій і мегаполісів (мегалополісів).
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!

Міська агломерація (лат. аgglomerare – приєднувати, нагромаджувати) – форма розселення, територіальне утворення, яке формується на основі великого міста і створює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні населені пункти.

Найбільші в світі агломерації сформувалися навколо Лондона, Парижа,
Осаки, Токіо, Нью-Йорка, Москви, Мехіко, Сан-Пауло та ін (мал. 63).
Для сучасної урбанізації характерне зростання не лише міст, а й приміських зон. Міська територія поступово розростається, приєднує до свого складу
сусідські поселення, що зумовлює субурбанізацію. Добробут людей поступово підвищується, що дає їм змогу будувати комфортабельні будинки у приміських зонах, уникаючи таких недоліків міста, як шум, забруднення повітря,
нестача зелених насаджень тощо. У Західній Європі і Північній Америці цей
процес розпочався з 50-х років ХХ ст., нині він охопив Україну й інші постсоціалістичні країни. У США, ПАР та деяких розвинутих країнах Західної Європи
субурбанізація супроводжується так званою втечею білих, коли центральні
райони міст заселяють представники негроїдної раси, а біле населення переміщується до передмістя.
До поняття субурбанізації близьке поняття рурбанізації – поширення міських форм і умов життя на сільські поселення. Вона може супроводжуватися
міграцією міського населення до сільських поселень, перенесенням до сільської місцевості форм господарської діяльності, характерної для міст.
На земній кулі сформувалися райони скупчення великих міст (мал. 63). Ці
райони називають мегаполісами, або мегалополісами (грец. мegalu – великий
і polis – місто), – найбільша форма розселення, що утворилася в результаті злиття великої кількості сусідніх міських агломерацій. У США великі мегаполіси
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е
розміщені вздовж Атлантичного узбережжя («Босваш», Доведіть чи спростуйте
Бостон – Вашингтон, з населенням понад 60 млн осіб),
Урбанізація – найбільна південному узбережжі Великих озер (Приозерний, 40
ше благо для нашої
млн осіб), у Каліфорнії («Сан-Сан», Сан-Франциско –
планети.
Сан-Дієго, 25 млн осіб). У них проживає майже половина
всього населення країни. У Європі сформувалися два мегаполіси: Англійський (об’єднує агломерації Лондона, Бірмінгема, Манчестера,
Ліверпуля та ін.) і Рейнський ( «кільцева агломерація» Рандстад у Нідерландах,
Рейн – Рур, Рейн – Майн у ФРН та ін.) з населенням по 30–35 млн осіб. У
Японії великими міськими агломераціям є Токійська, Осакська, Нагойська, що
утворили величезний мегаполіс Токайдо, протяжністю понад 600 км і загальним населенням понад 55 млн осіб.
Великі міста й агломерації сконцентровані на порівняно невеликій території, проте вони виробляють 4/5 національного доходу, 9/10 продукції обробної
та 2/3 видобувної промисловості. Їхня діяльність значно впливає на екологію
навколишнього середовища, утворюючи так звані урбосистеми (міські екосистеми). Міста впливають на літосферу (зміна рельєфу призводить до зміни ландшафту), гідросферу (забруднення місцевих вод), атмосферу (зростання кількості шкідливих викидів). Усе це видозмінює мікроклімат міста і шкідливо впливає
на здоров’я сучасного городянина.

Запитання і завдання для самоперевірки
1. Поясніть різноманітність розміщення населення у світі. Нанесіть на контурну карту найзаселеніші регіони.
2. Проаналізуйте головні форми розселення населення. Наведіть приклади
країн, де вони поширені.
3. Поясніть вислів: «Американські міста, на відміну від європейських та азіатських, не мають минулого. У них відсутній вчорашній день».
4. Які чинники мають вирішальне значення на сучасному етапі в розселенні населення в країнах Західної Європи?

?

Обговорімо…
Існують різні прогнози щодо подальшого розвитку процесу урбанізації у світі
загалом і в окремих регіонах зокрема. Одні вважають, що цей процес найближчим часом уповільниться, інші висловлюють думку про постійне нарощування темпів урбанізації, проте зміняться її форми

ПРАКТИКУМ
1. Практична робота «Аналіз динаміки чисельності населення
основних регіонів світу».
2. Дискусія на тему «Екологічні біженці: чи варто їх приймати».
3. Практична робота «Складання картосхеми сучасних шляхів міграції населення світу.
4. Творча робота «Розробка плану заходів демографічної (або міграційної) політики у своїй місцевості (або для однієї з країн світу)».
5. Практична робота «Аналіз релігійної структури населення світу».
6. Практична робота «Аналіз статево-вікових пірамід країн різних
типів вікової структури населення».
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ТЕМА 5.
НТР – КРОК У МАЙБУТНЄ
Ви дізнаєтеся про:
– взаємозв’язок науково-технічного прогресу і науково-технічної революції;
– суть, основні риси та складові науково-технічної революції;
– роль науки, техніки і технологій в добу НТР;
– пріоритети розвитку виробництва в епоху НТР;
– екологічні, соціальні, морально-етичні проблеми розвитку біотехнології та біоіндустрії;
– позитивні риси й негативні наслідки «інформаційного вибуху».
Ви навчитеся:
– визначати складові НТР й характеризувати основні її риси;
– характеризувати вплив НТР на галузі економіки;
– аналізувати проблеми розвитку біотехнологій і біоіндустрії;
– формулювати позитивні й негативні риси «інформаційного вибуху»;
– визначати пріоритетні напрямки географічних досліджень в Україні.

§ 31. Суть і складові науково-технічної революції
Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція. Науковотехнічний прогрес (НТП) знайшов відбиття у відкритті нових знань і застосуванні їх у суспільному виробництві, що дає змогу по-новому поєднувати й
комбінувати наявні ресурси з метою збільшення випуску кінцевої якісної продукції. Він передбачає створення і впровадження нової техніки і технології,
розробку нових методів управління виробництвом.

!

!

Науково-технічний прогрес – поступальний рух людського суспільства в розвитку науки й техніки.

Науково-технічний прогрес може розгортатися двома шляхами – еволюційним і революційним. Еволюційний розвиток передбачає подальше вдосконалення вже відомої техніки й технології – збільшення потужностей (продуктивності) машин і обладнання, транспортних засобів. Так, якщо на початку
50-х років ХХ ст. найбільший морський танкер вміщував до 50 тис. т нафти,
у 60-х роках з’явилися супертанкери вантажопідйомністю понад 300 тис. т, то
нині нафту возять танкерами тоннажністю до 500–550 тис. т.
Революційний розвиток виявляється в якісно новому стрибку у пізнанні законів природи, що застосовуються в певному виробництві, галузі. При цьому
якісно змінюється матеріально-технічна база виробництва, створюється принципово нова техніка і впроваджуються новітні технології. Раніше говорили
про «століття текстилю», «століття сталі», «століття автомобіля», а нині – про
«століття мікроелектроніки».
Водночас із поняттям «науково-технічний прогрес» вживають вужчий термін – науково-технічна революція (НТР), яка спирається на досягнення науки
й техніки, використовує нові джерела енергії, широко застосовує електроніку,
принципово нові технологічні процеси, прогресивні матеріали з раніше заданими властивостями.
Науково-технічна революція – докорінні якісні зміни в продуктивних силах,
спричинені перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу суспільства.
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Історія НТР. В історії НТП виділяють дві промислові революції і одну
науково-технічну революцію, яка триває й досі. Під час першої промислової
революції (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) відбулася спеціалізація знарядь
праці й інструментів за умов мануфактурного розвитку капіталізму в промисловості. Це поступово готувало основу для переходу (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.) до другого етапу в розвитку техніки – до великого машинного виробництва і до виникнення істотно нового технологічного способу виробництва. Цю революцію тому і звуть промисловою (або електротехнічною), що
вона торкнулася насамперед промисловості і транспорту, проте майже не
позначилася на сільському господарстві. Головним її речовим символом можна вважати парову машину (паровоз, пароплав тощо). Територіально промислова революція охопила тільки Європу і Північну Америку.
Сучасну НТР часто називають перманентною (безперервною). Деякі вчені
навіть виділяють дві послідовні науково-технічні революції. Перша НТР сталася в розвинених країнах у 50–60-х рр. ХХ ст. і розвивалася за трьома основними науково-технічними напрямками: перший – освоєння енергії атома;
другий – квантова електроніка, створення лазерної техніки, електронних перетворювачів енергії; і нарешті, третій – кібернетика та обчислювальна техніка,
створення поколінь ЕОМ.
Друга НТР розгорнулася в останній чверті XX ст. Її ядром стала інша тріада, зокрема мікроелектроніка, біотехнологія та інформатика. Саме ця НТР
започаткувала перехід до постіндустріального технологічного способу виробництва. Хто володіє інформацією, той володіє світом – так характеризують
інформаційну революцію, якою нині охоплені всі галузі науки, техніки, промислового виробництва, усі сфери суспільного життя тощо.
Основні риси НТР. Однією з основних рис сучасної Доведіть чи спростуйте
НТР є надзвичайно швидкий розвиток науки, що перетворилася на одну з провідних сфер людської діяльності.
Людство не раз було
Це сталося завдяки сучасній освіті і великим витратам на
свідком того, як наукові
наукові дослідження. Особливо значні досягнення у сфевідкриття й нові технорі освіти і науки мають США, Японія, ФРН, Франція,
логії були використані
Велика Британія, малі промислово розвинуті країни
не на користь людям,
а навпаки, завдали їм
Європи.
великої шкоди.
Другою важливою рисою є всеосяжність та універсальність НТР, яка змінює всі галузі і сфери, охоплює не
тільки матеріальне виробництво, а й сферу послуг, впливає на психологію і
ментальність мешканців розвинутих країн. Так, спеціалісти можуть пишатися
масовим застосуванням у виробництві роботів, а пересічна людина здобутки
НТР може оцінити, маючи змогу негайно зателефонувати в будь-яку країну,
швидко розрахуватися в магазині за допомогою електронної кредитної картки
чи миттєво переказати гроші партнеру в інший кінець світу.
НТР різко підвищила вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів, вона
сприяла тому, що в усіх сферах людської діяльності зросла частка розумової праці.
Нова техніка і новітні технології потребують нового працівника, освіченого, кваліфікованого, дисциплінованого, який гнучко пристосовується до нововведень.
Важливою особливістю НТР є те, що вона зародилася ще в роки Другої світової війни як військово-технічна революція. Найгучніше про її початок звістив
вибух атомної бомби в Хіросімі в 1945 р. Протягом всього періоду «холодної
війни» НТР ще більшою мірою була орієнтована на використання новітніх
досягнень наукової думки у військових цілях.
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Мал. 64. Складові НТР

Складові науково-технічної революції. Сучасна НТР є складною
системою, що утворена чотирма взаємодіючими частинами (мал. 64).
Р о л ь н а у к и в системі «наука – техніка – виробництво» в епоху НТР
стрімко зростає. Функцію безпосередньо продуктивної сили наука виконує через механізм реалізації наукових винаходів у машинах, робочій силі,
предметах праці та інших елементах продуктивних сил, а також через перетворення науки на самостійний чинник виробництва, на відносно самостійну силу економічного прогресу.
За даними ЮНЕСКО, у науково-дослідну діяльність в усьому світі нині
залучено майже 8,2 млн осіб, зокрема в країнах – членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – 4,7 млн, у країнах, що
розвиваються, – 1,9 млн, у країнах з перехідною економікою – 1,6 млн осіб.
Високий науковий потенціал мають США, у яких загальна кількість учених та інженерів становить 1 млн, а також Японія (800 тис.), ФРН (250 тис.),
Франція і Велика Британія (по 150 тис). Країни, що розвиваються, на цьому тлі виглядають значно відсталішими, окрім Китаю (420 тис.) та Індії
(140 тис.). Певний науково-технічний потенціал (до 20 % світового) мають
країни з перехідною економікою.
Витрати на науку, або науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) постійно зростають. Питома вага витрат на НДДКР у ВВП
розвинутих країн коливається на рівні від 2 до 3 % (США та Японія – понад 3 %, Німеччина – 2,9 %, Південна Корея – 2,8 %, Франція – 2,6 %, Велика
Британія – 2,5 %, Італія – 2,3 %, Канада – 1,9 % тощо). У країнах, що розвиваються, ця частка витрат не перевищує 0,5 %.
Т е х н і к а і т е х н о л о г і я в е п о х у Н Т Р поєднують наукові знання й відкриття і тісно взаємодіють між собою. Нову техніку і технологію з
метою підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці використовують у різних галузях економіки: машинобудуванні, нафтовидобуванні, транспорті, сільському господарстві, туризмі, фінансовій сфері тощо.
Техніку і технології класифікують за напрямками застосування, згідно з чим виділяють такі їхні функції. Працезберігаюча функція техніки і
технології сприяє підвищенню ефективності виробництва, а отже, і продуктивності праці. При цьому ручну працю можуть замінювати машинами.
Найвищі показники продуктивності праці зареєстровані в США, Канаді,
Швейцарії, Норвегії, Бельгії та ін.
Ресурсо-матеріало-зберігаюча функція ґрунтується на застосуванні технічних засобів і технологічних процесів, що зменшують витрати палива, енергії та сировини на всіх етапах виробничого циклу. Так, в епоху НТР значного
розвитку набуло використання вторинної сировини (металобрухту для виробництва сталі, алюмінію, міді та ін., макулатури для отримання паперу).
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Природоохоронна функція спрямована на зменшення кількості шкідливих викидів у навколишнє середовище завдяки використанню маловідходних і безвідходних технологій. Дедалі більшого поширення набуває обладнання для очищення від шкідливих і небезпечних, зокрема і ядерних, відходів, для очищення
води, для переробки твердих відходів тощо. Основні райони виробництва і споживання такої екотехніки та екотехнологій – Європа і Північна Америка.
Щороку зростає значення інформаційної функції техніки і технологій, що
стосується насамперед засобів зв’язку (телефон, відеотелефон, телефакс, телеграф, факсимільний, радіорелейний зв’язок, електронна пошта), активно
поширюється мобільний зв’язок. Інтенсивно розвиваються сучасні інтернеттехнології, які вже не лише обслуговують світову економіку, а безпосередньо
беруть участь у її функціонуванні. Приблизно 3/4 від усіх світових послуг
зв’язку припадає на Західну Європу і Північну Америку, а найвищого рівня
розвитку інформаційних технологій досягли США.
В и р о б н и ц т в о в е п о х у Н Т Р розвивається за шістьма головними
напрямками:
• електронізація, що передбачає насичення всіх сфер людської діяльності засобами електронно-обчислювальної техніки, яка повністю змінює технологію
багатьох виробничих процесів. Вона дедалі більше проникає в освіту, охорону здоров’я й побут людей і багато в чому визначає весь хід НТР. Насамперед
це стосується США, Японії, ФРН, деяких нових індустріальних країн;
• комплексна автоматизація, що розпочалася в 50-х рр. XX ст. з появою ЕОМ і
отримала поштовх до подальшого розвитку в 70-х рр. завдяки застосуванню
мікроЕОМ і мікропроцесорів у багатьох галузях виробничої й невиробничої
сфер. Нині роботобудування стало однією з найважливіших наукоємних галузей виробництва, а загальна кількість промислових роботів у світі на початку ХХІ ст. перевищила 1 млн. Найбільшим парком таких роботів володіють Японія, США, ФРН, Італія, Південна Корея, Франція;
• перебудова енергетичного господарства, що спрямована на енергозбереження та вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу, широке використання нових джерел енергії. Особливо це стосується атомної та нетрадиційної енергетики;
• виробництво нових матеріалів, що ставить нині значно вищі вимоги до старих конструкційних матеріалів (чорних і кольорових металів, синтетичних
полімерів) і зумовлює появу принципово нових композиційних і напівпровідникових матеріалів (берилій, літій, титан тощо);
• розвиток біотехнології, що як напрямок виробництва виник у 70-х рр.
ХХ ст. і застосовується нині з метою підвищення продуктивності сільського
господарства, розширення асортименту продуктів харчування, збільшення
біоенергетичних ресурсів, захисту довкілля тощо. Дуже успішно розвивається в США, Японії, ФРН, Франції та ін.;
• космізація сприяла появі такої новітньої наукоємної галузі, як аерокосмічна промисловість. З нею пов’язане створення багатьох нових машин, приладів, сплавів,
деякі з них потім застосовують у різних сферах життя та господарства.
Водночас з новими напрямками в епоху НТР велику роль відіграють і ті,
що стали вже традиційними способами вдосконалення виробництва, зокрема
механізація, електрифікація, хімізація.
У пр авлін н я н а сучасн о му ет апі НТ Р потребує нових підходів.
Сучасний світ живе в епоху «інформаційного вибуху», коли обсяг наукових
знань і кількість джерел інформації стрімко збільшуються. Випуск різної
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Мал. 65. Інтернет-кафе – улюблене місце міжнародного спілкування сучасної молоді

інформаційної техніки став однією з найновіших наукоємних галузей виробництва. Наукоємні галузі тяжіють до джерел добре організованої і різноманітної інформації і зазвичай розміщені у великих містах і міських агломераціях.
Нині вже майже сформувався світовий інформаційний простір, велику роль
у створенні якого відіграє Інтернет – всесвітня комп’ютерна телекомунікаційна система, започаткована в США 1969 р. Нею користуються десятки мільйонів людей по всьому світу (мал. 65).
Це цікаво

 Одну з перших електронних обчислювальних машин –
ЕНІАК – було створено 1946 р. Завдовжки вона сягала понад 30 м, а важила 30 т.
Її обслуговувала ціла команда інженерів-техніків.
У березні 2002 р. розпочав роботу найпотужніший нині суперкомп’ютер під назвою «Симулятор Землі». Він складається з 5120 процесорів, розташовується в приміщеннях Інституту Землі в м. Йокогама і займає площу 3250 м2. Цей
суперкомп’ютер може виконувати 5 трлн операцій за секунду. За його допомогою моделюють глобальні зміни клімату на планеті, рух тектонічних плит, зміну
рози вітрів, передбачають природні катастрофи тощо.
Кількість користувачів Інтернету в Україні щомісяця збільшується на 200 тис. і
становить вже близько 10 млн осіб.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Як взаємопов’язані поняття «науково-технічний прогрес» і «науковотехнічна революція»? Яка існує між ними відмінність?
2. Поясніть, чому НТР називають перманентною (безперервною).
3. Поясніть, чому в наш час управління перетворилося на науку і як воно
впливає на виробництво.
4Н
Назвіть чинники, які в епоху НТР найбільше впливають на розміщення виробництва.
5. Наведіть приклади застосування біотехнологій у сільському господарстві. Які його наслідки?
6. Назвіть галузі економіки, які використовують у виробництві вторинну сировину.

Обговорімо…
Про сучасний стан НТР у тій чи іншій країні зазвичай роблять висновок за тим, яку
частку в її промисловому виробництві становить наукоємна продукція.
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§ 32. Науково-технічна революція, її економічні,
екологічні та соціальні наслідки
Вплив НТР на світове господарство. В умовах НТР світове господарство зазнало суттєвих змін. Так, стрімко розвиваються наукоємні галузі (електроніка та електротехніка, авіакосмічна галузь тощо), а розвиток традиційних
галузей (наприклад, текстильної, вугільної), навпаки, дещо загальмувався. У
виробництво активно впроваджують ресурсозберігаючі і природоохоронні
технології, нові технологічні досягнення. Усе це сприяло підвищенню продуктивності праці, зниженню зайнятості працездатного населення, а також деконцентрації виробництва, що прискорило промислове освоєння країн «третього
світу», багатих на сировинні ресурси і дешеву робочу силу.
НТР вплинула і на галузеву структуру світового господарства. Нині частка
сільського господарства і видобувної промисловості поступово зменшується
на користь обробних галузей, які виробляють високотехнологічну продукцію.
А в обробній промисловості розвинутих країн центр ваги змістився від матеріалоємних галузей (металургія, хімічна промисловість) до наукоємних (електроніка, робототехніка, органічний синтез).
У 60-ті рр. XX ст. сільське господарство багатьох країн зазнало суттєвих змін,
зумовлених впровадженням новітньої агротехніки, яка отримала назву «зеленої революції». Вона базувалася на трьох складових: створенні нових сортів
сільськогосподарських культур, насамперед зернових; розширенні зрошуваних
земель; підвищенні рівня механізації та хімізації сільського господарства. У результаті «зеленої революції» врожайність зернових культур зросла вдвічі-втричі,
а багато країн, наприклад Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Таїланд, почали забезпечувати свої потреби продукцією власного виробництва. НТР у тваринництві
сприяла впровадженню не тільки механізації, а й автоматизації виробництва.
НТР внесла помітні зміни і в роботу світового транспорту. Збільшилася
пропускна спроможність транспортних шляхів, зросла вантажопідйомність і
швидкість руху транспортних засобів. Так, сучасні потяги на повітряній подушці і магнітній підвісці розвивають швидкість до 200–300 км/год (Франція,
Японія, Велика Британія, ФРН) (мал. 66). З 90-х рр. XX ст. почали створювати транспортні коридори, які поєднують на визначених напрямках відразу
кілька видів транспорту для перевезень вантажів територією кількох країн.
Один з проявів НТР – збільшення частки зайнятих у сфері послуг (третинному секторі економіки). Пересічно в світі в третинному секторі зайнято
близько 1/4 працівників, а в США – 75 %.
Під впливом НТР великі зміни відбулися і в товарній структурі світової торгівлі:
зменшилася частка аграрної продукції і видобувної промисловості, а частка готових
виробів (особливо машин), навпаки, збільшилася. Активно розвивається торгівля новими знаннями і технологіями (патентами,
ліцензіями, технічним досвідом).
НТР вплинула і на розміщення промисловості, яка нині менше тяжіє до мінеральносировинних баз. Орієнтація розвинутих Мал. 66. Потяг залізниці Сінканпостіндустріальних країн на дешеву ім- сен може розвивати швидкість до
200–300 км/год
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портну сировину зробила чимало вугільних і залізорудних районів цих країн
депресивними, зумовивши безробіття і відтік населення до інших регіонів.
В епоху НТР найдинамічніше розвиваються країни і райони, які не мають
власних сировинних баз. Так, Японія, яка імпортує близько 95 % сировини і
палива, зуміла стати високорозвинутою постіндустріальною країною. У багатьох державах підприємства металургійного комплексу перенесли з сировинних і паливних баз до нових районів, де сформувалася сучасна індустріальна
структура (з Північного Сходу США – до Каліфорнії, з Руру у ФРН – на південь країни тощо). Видобувна промисловість залишається основою виробництва лише в нових ресурсних районах розвинутих країн (Північна і Західна
Канада, Аляска в США, Північна Австралія, шельфові зони Світового океану).
У сучасній промисловості одним із найважливіших чинників розміщення виробництва стає тяжіння до центрів науки та освіти. Насамперед це стосується
Доведіть чи спростуйте наукоємних галузей. Так, в Японії у 80-х рр. XX ст. почали
створювати спеціальні технополіси – міста науки, де були
зосереджені найнаукоємніші виробництва (радіоелекНа сучасному етапі істроніка, авіакосмічне машинобудування тощо). У США
нування суспільства
подібним технополісом є Силікон-Веллі (Силіконова
одним із надскладних
долина) у Каліфорнії. Безпосередньо з цим пов’язаний і
і найактуальніших заінший чинник – тяжіння до кваліфікованої робочої сили.
вдань, які поставила
Проте в розміщенні багатьох виробництв вирішальним
НТР перед людством, є
є не тільки кваліфікація, а й вартість робочої сили. Тому
охорона навколишнього
природного середовидедалі більше галузей обробної промисловості транснаціща.
ональні компанії (ТНК) переміщують до країн «третього
світу», де є дешева робоча сила.
Екологічні наслідки НТР. Виокремлюють чотири основні чинники, що
визначають характерні особливості впливу НТР на навколишнє природне середовище:
– збільшення чисельності населення земної кулі, що за останнє століття зросла
майже вчетверо – з 1,6 млрд осіб на початку XX ст. до 6,6 млрд осіб на початок XXI ст. Продуктивні сили, що теж зростають значними темпами, посилюють усі види впливу цього чинника на довкілля (різке скорочення лісів,
пасовищ, джерел прісної води тощо);
– скорочення запасів мінеральних ресурсів. За останні 30 років людство використало для задоволення потреб промислового виробництва стільки само
мінеральної сировини, скільки її було використано за всю попередню історію людства. За прогнозами економістів, у найближчі 25 років промислове
виробництво зросте ще вдвічі-втричі. За останні 100 років видобування вугілля на земній кулі збільшилося в 15 разів, газу – у 1000 разів, нафти – у
7000 разів. Така інтенсивна розробка родовищ корисних копалин призвела
до різкого скорочення їхніх запасів і загрози повного їх зникнення;
– бурхливе зростання промислового виробництва з високою концентрацією
засобів виробництва і трудових ресурсів в окремих регіонах, здебільшого в
розвинутих країнах або промислових і гірничовидобувних районах, що наближені до джерел сировини та енергії. Дія НТР тут найяскравіше виявляється в зростанні важкої промисловості (гірничовидобувної, чорної та кольорової металургії, хімічної галузі), а також в енергетиці, яка є основою для
розвитку базових галузей господарства. Масштабна виробнича діяльність
призводить до споживання величезної кількості кисню і спричинює значні
викиди в атмосферу вуглекислого газу;
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Мал. 67 Екологічні проблеми на сучасному етапі НТР
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– глобальне забруднення навколишнього природного середовища (мал. 67).
Глобальне забруднення всієї біосфери, повітряного й водного середовища,
ґрунтів і підземних вод спричиняється викидами промислових підприємств,
побутовими й господарськими відходами, неправильним застосуванням
отрутохімікатів і добрив, а також підвищенням рівня шуму від роботи транспортних засобів і промислових підприємств.
Соціальні наслідки науково-технічної революції. НТР – явище глобального характеру, що охоплює всі сфери життя певного суспільства.
Соціальні наслідки НТР можна звести до таких основних груп:
 виникнення проблеми виживання людства через забруднення та отруєння
довкілля;
 зміна взаємовідносин у системі «людина – техніка» (робітник стає регулятором, наладчиком, програмістом і тим, хто керує технологічним процесом);
 зміна змісту і характеру праці (збільшується питома вага творчих, пошукових визначальних функцій, що згладжує суттєві відмінності між людьми розумової і фізичної праці);
 збільшення кількості висококваліфікованих робітників і спеціалістів, які
обслуговують нові техніку і технології (це вивільняє трудові ресурси);
 підвищення вимог до культурно-технічної та інтелектуальної підготовки кадрів;
 прискорення структурних змін у співвідношенні сфер людської діяльності
(перетікання трудових ресурсів із сільського господарства у промисловість,
а з неї – до сфери науки, освіти, обслуговування), через що зростає концентрація населення в містах, поглиблюються міграційні процеси, скорочується
робочий і збільшується вільний час;
 інтернаціоналізація суспільних відносин (неможливо виробляти будь-що в
одній країні, не зважаючи на міжнародні стандарти, ціни на світовому ринку, міжнародний поділ праці);
 втрата людиною емоційності; інтелектуальне перевантаження; формалізація контактів; одностороння, технічна свідомість;
 виникнення проблем біологічної й психологічної адаптації людини у звичайних та екстремальних умовах навколишнього середовища (надвисоких і наднизьких тисків, температур, електромагнітних полів, радіоактивності тощо).
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Поясніть, які зміни сталися в галузевій структурі господарства з розвитком НТР.
2. На конкретних прикладах доведіть вплив НТР на розміщення виробництва.
3. Назвіть галузі економіки, які використовують у виробництві вторинну сировину.
4. Наведіть приклади позитивного і негативного впливу НТР на навколишнє
середовище.
5. Назвіть і прокоментуйте соціальні наслідки НТР.

ПРАКТИКУМ
1. Проект на тему

«Пріоритетні напрямки наукових досліджень в Україні».
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ТЕМА 6.
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Ви дізнаєтеся про:
– становлення і сутність світового господарства;
– етапи формування світової економіки;
– міжнародний географічний поділ праці;
– причини розвитку економічних зв’язків;
– сучасну просторову структуру економіки;
– тенденції розвитку світового господарства.
Ви навчитеся:
– характеризувати галузеву і просторову структуру світового господарства;
– визначати пріоритети міжнародної торгівлі;
– називати етапи формування світової економіки, нові форми міжнародних економічних взаємовідносин.

§ 33. Сутність та основні риси
світового господарства
Поняття «світове господарство». Сучасне світове господарство –
глобальна, всеохопна, надзвичайно складна і цілісна система. Її складовими є національні господарства країн і регіонів, а єднальними зв’язками між
ними – різноманітні міжнародні економічні відносини, що виявляються в
потужних регіональних і глобальних потоках товарів, капіталів, послуг, робочої сили, інформації.
Світове господарство – це система взаємопов’язаних і взаємозалежних національних господарств, поєднаних між собою міжнародним географічним поділом праці і міжнародними економічними відносинами.

Світове господарство є складним міждисциплінарним поняттям.
Насамперед це історична категорія, оскільки становлення світового господарства є результатом тисячоріч еволюції виробничих сил. Це і політикоекономічна категорія, адже вона тісно пов’язана з поняттями «суспільний
поділ праці», «інтернаціоналізація господарського життя», «міжнародна
економічна інтеграція». І нарешті, це ще й географічна категорія, яка передбачає вивчення світового господарства на трьох рівнях: загальної географії
світового господарства, географії його галузей, географії великих регіонів і
субрегіонів.
Хоча світове господарство і є цілісною системою, воно дуже неоднорідне, адже складається з різних частин, тобто підсистем, що мають і спільні,
і специфічні риси. Для поділу світового господарства на окремі підсистеми
використовують такі критерії, як рівень економічного розвитку, соціальна
структура господарства, рівень і характер зовнішньоекономічних зв’язків,
тип економічного зростання. При цьому найпоширенішим критерієм є рівень господарського розвитку, який характеризується обсягом виробництва валового продукту на душу населення. Розвиток окремої країни разом
з тим визначається рівнем індустріалізації й структурою виробництва.
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Для сучасного етапу господарського розвитку характерне активне використання інформаційної техніки і технологій, що сприяють економії суспільної праці. Важливим стає й те, що до сфери індустріалізації та інформатизації залучені не тільки промислові галузі, а також сільське господарство
й транспорт.
Дійсній структурі господарства властива певна послідовність у розвитку
окремих сфер господарювання. Зі зміною цієї послідовності змінюється і
структура економічного розвитку. Це позначається не лише кількісними, а й
якісними змінами у виробництві товарів і послуг. Так, за екстенсивного типу
розвитку економічне зростання досягається завдяки кількісному збільшенню
виробленої продукції без зміни технічної основи, що призводить до практично
незмінної ефективності виробництва. Інтенсивний тип економічного зростання передбачає насамперед збільшення масштабів випуску продукції завдяки
якісному удосконаленню чинників виробництва, зокрема засобів і предметів
праці, завдяки підвищенню кваліфікації робочої сили, поліпшенню організаційних параметрів виробництва тощо. Вважають, що економіка індустріальних
країн до середини 60-х років XX ст. за багатьма ознаками розвивалася переважно екстенсивно, а в останні 30–40 років поступово набула ознак інтенсивного типу розвитку.
Основні показники оцінки стану світової економіки. З метою кількісної характеристики економічного положення країн у системі світового господарства зазвичай використовують показник виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП) – сукупної вартості усього обсягу кінцевих товарів і
послуг, вироблених на території певної країни незалежно від національної
приналежності працюючих там підприємств у певний період часу. Цей показник характеризує загальну економічну активність у світі і в окремих країнах,
його складові охоплюють усі сфери, галузі й чинники економічного зростання
(мал. 68). Щоб оцінити реальний стан світової економіки, сукупний ВВП світу
обчислюють у єдиній валюті – доларах США.
В економічних розрахунках також широко використовують показник валового національного продукту (ВНП), який враховує обсяг виробництва,
контрольованого корпораціями та приватними особами – громадянами цієї
держави. Щоб обчислити ВНП, з ВВП відраховують прибутки, отримані іноземцями в даній країні (прибутки іноземних корпорацій і заробітну плату іноземних робітників і службовців), і додають доходи, отримані корпораціями й
громадянами даної країни за її межами. Кількісно різниця між показниками
ВВП і ВНП зазвичай невелика (не перевищує 1 %).
Під час характеристики будь-яких кількісних аспектів світового господарства оперують календарним або фінансовим роком. Часто використовують середні річні дані за тривалий період – п’ятиліття, десятиліття (наприклад, дані
про сільськогосподарське виробництво). Іноді трапляються дані про виробництво за добу (наприклад, тисяч барелів видобутої або перекачаної трубопроводом нафти).
Етапи формування світового господарства. Сучасне світове господарство є результатом тривалої еволюції. Воно почало формуватися після перемоги промислової революції у Великій Британії, а потім і в ряді інших країн
Західної Європи. Майже до XX ст. воно розвивалося, спираючись на силу, зовнішньоекономічний примус, протиріччя між колоніями і метрополіями, а також між самими індустріально-розвинутими країнами за ринки збуту, джерела
сировини й палива. В умовах цих протиріч після Першої світової війни на по-
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Мал. 68. Країни – економічні лідери регіонів світу за ВВП (млн дол., 2009 р.)

літичній карті світу з’явилися дві політичні системи світу – капіталістична й
соціалістична. У кожній з них розвивалася своя система господарювання, у
першому випадку – на ринкових засадах, у другому – на командно-планових.
У 60-х роках XX ст. розпалася колоніальна система світу, а дещо пізніше, у
90-х роках, зруйнувалася й соціалістична система. Світове господарство стало
набувати рис єдиного цілісного утворення глобального масштабу.
В історії світового економічного розвитку традиційно виділяють чотири
основні етапи.
Г о с п о д а р с т в о , щ о п р и в л а с н ю є. Це найтриваліший етап, який за
часом охоплює давній кам’яний вік (понад 2 млн – 6 тис. років тому). Знаряддя
праці і зброю виготовляли з каменю, дерева й кісток. Для людини найголовнішим було здобути їжу, а основними видами її господарської діяльності – збирання диких плодів і коренів, полювання, рибальство. Для суспільного ладу
характерна первісна родова громада з рівноправністю всіх її членів. На цьому
етапі людина була частиною природи і не могла завдати їй помітних збитків.
А г р а р н е г о с п о д а р с т в о. Цей етап охоплював кілька історичних епох
(від кам’яного віку – до середини XVIІI ст.). Найголовнішим для людини, як і
раніше, було забезпечити себе продуктами харчування. Однак тепер усі свої зусилля вона спрямовувала не на добування їх з дикої природи, а на організоване
виробництво продуктів харчування. Основною галуззю господарювання було
сільське господарство. Інші галузі, що виникли на той час (ремесло й торгівля), лише обслуговували його. Рівень життя був дуже низький, багатство визначалося кількістю землі й худоби, їжею і здатністю нагодувати гостей. Радіус
поїздок обмежувався своїм селищем і найближчим міським ринком. Центром
культури стала церква.
Індустріальне
г о с п о д а р с т в о. Становлення цього етапу
пов’язують з англійською промисловою революцією (кінець XVIII ст.).
Основною галуззю господарювання стала промисловість. Сформувалися
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такі базові промислові галузі, як металургія, енергетика, різні види машинобудування (важкого, транспортного, сільськогосподарського тощо), хімічна галузь, певні види транспорту (залізничний, автомобільний, повітряний тощо), зв’язок. З’явилися нові конструкційні матеріали, як-от: хімічні
волокна, пластмаси, скло, якісні види сталі, алюміній, нафтопродукти тощо.
Розвиток товарного виробництва спрямовано на виготовлення продукції
з метою її продажу і на подальше отримання прибутку. Усі країни поділялися на колонії, які були постачальниками ресурсів, і меДоведіть чи спростуйте трополії, що ці ресурси переробляли. Виробничі відносини і науково-технічний прогрес сприяли зростанню
Епоха Великих геограміст і урбанізації країн, підвищенню інтелектуальнофічних відкриттів стала
го потенціалу суспільства. Зросла роль освіти, науки
відправним пунктом у
й культури.
формуванні світового
П о с т і н д у с т р і а л ь н е г о с п о д а р с т в о. Цей
господарства.
етап розпочався з 80-х років XX ст. і триває дотепер.
Визначальна його особливість – розвиток сфери послуг, порівняно з якою промисловість і сільське господарство поступово
відходять на другий план. Основним видом діяльності всередині самої
сфери послуг стають фінансові операції. Відтепер найбільші багатства робляться не у виробничому секторі, а на фінансовому ринку, у тому числі на
валютному, кредитному й інвестиційному. Нині сумарний обсяг операцій
у фінансовій сфері перевищує обсяг усіх вироблених товарів у більш ніж
10 разів. На провідні позиції дедалі більше виходить наукова діяльність.
Швидкими темпами розвиваються наукоємні галузі, розробляються і
використовуються ноу-хау, з’являються і впроваджуються у виробництво
новітні конструкційні матеріали, інформаційні технології.
Певні ознаки постіндустріальної стадії розвитку мають економіки США,
Японії, розвинутих країн Європи, хоча фактично жодна країна світу ще не
набула рис класичної постіндустріалізації.
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Поясніть, чому саме наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. склалося сучасне
світове господарство.
2. Дайте визначення понять «ВВП» і «ВНП». Яка між ними відмінність?
3. Поясніть, чим відрізняється постіндустріальна структура господарства
від індустріальної.
4. Користуючись різними джерелами інформації назвіть шість країн, які
мають найвищі показники ВВП на душу населення. Нанесіть їх на контурну карту.

§ 34. Структура світового господарства
Під час аналізу різних типів територіально-виробничих систем (господарство світу, регіону, країни тощо) визначальними є два види структур –
галузева й територіальна. Вони обидві показують співвідношення різних
елементів господарської системи – нетериторіальних (галузі, підгалузі,
підприємства, виробництва), і тоді йдеться про її галузеву (компонентну) структуру, і територіальних (регіон, економічний район, промисловий
центр тощо), і тоді розглядається її територіальна (регіональна) структура.
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Галузева структура господарства. Вона представлена галузями матеріального і нематеріального виробництва, або галузями виробничої і невиробничої сфери. Виробничу сферу утворюють галузі, які безпосередньо
створюють матеріальний продукт (промисловість і будівництво, сільське і
лісове господарство), які доставляють матеріальний продукт споживачам
(транспорт і зв’язок), а також ті, що пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері послуг (торгівля, громадське харчування, ресторанне
господарство тощо). Невиробнича сфера включає галузі обслуговування
(житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення,
транспорт і зв’язок щодо обслуговування населення) і соціальну сферу
(освіта, охорона здоров’я, культура й мистецтво, наука, кредитування, фінансування і страхування, апарат управління тощо).
Галузева структура господарства – це сукупність його галузей, що характеризуються певними кількісними показниками (склад і пропорції розвитку галузей) та їхніми взаємозв’язками.

Основні галузі господарства (промисловість, сільське господарство, будівельна галузь і транспорт) поділяються на підгалузі, а ті – на однорідні
(спеціалізовані) галузі й види виробництва.
У галузевій структурі господарства виділяються також міжгалузеві комплекси, що є сукупністю однорідних виробництв у межах однієї
галузі (наприклад, паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, транспортний комплекси) або в технологічно пов’язаних різних
галузях (будівельний, військово-промисловий, агропромисловий комплекси).
Важливою складовою частиною господарства є інфраструктура – сукупність матеріальних засобів з обслуговування виробництва і населення.
Залежно від виконуваних функцій розрізняють виробничу й невиробничу (соціальну) інфраструктуру. До виробничої інфраструктури входять
вантажний транспорт, дороги, електро-, газо- і водопостачання, складське
господарство, зв’язок, інформаційне обслуговування. Невиробнича інфраструктура включає підготовку кадрів, шкільну й вищу освіту, пасажирський транспорт, телефонні мережі, заклади культури, охорони здоров’я,
громадського харчування, а також комерційні банки, товарно-сировинні й
фондові біржі та ін.
Під час тривалого історичного розвитку галузева структура світового
господарства зазнала кардинальних змін. З економічною діяльністю первісних людей були пов’язані так звані «первинні галузі» (сільське господарство, рибальство, полювання, лісівництво, видобувна промисловість). Із
середини XVIII ст. вони поступилися першістю «вторинним галузям» (обробна промисловість і будівництво). На сучасному етапі розвитку світового
господарства спостерігається чітке зменшення частки виробничої сфери і
збільшується значення «третинних галузей» (сфера послуг). Нині у світі
в невиробничу сферу залучено вже близько 1/3 активного населення, а в
окремих розвинутих країнах світу цей показник зайнятості становить понад 50 % (табл. 1).
Часто з третинної сфери економіки виокремлюють четвертинну – інформаційну, що охоплює інформаційні технології, освіту, наукові дослідження,
маркетинг, банківські, фінансові й інші послуги, пов’язані не з самим виробництвом, а з його плануванням та організацією.

119

!

РОЗДІЛ 1
Суттєві зміни нині відбуваються і в
структурі матеріального виробництва.
Пов’язані вони насамперед зі змінами
Сектори економіки
пропорцій між промисловістю і сільКраїна Сільське гос- Промис- Сфера
ським господарством на користь проподарство
ловість послуг
мисловості, від розвитку якої залежить
Монако
0
5
95
підвищення продуктивності праці в
США
1
20
79
усіх галузях господарства. Питома вага
Японія
1
27
72
промисловості у ВВП найрозвинутіших
Німеччина
1
30
69
країн світу (США, країни Євросоюзу,
Японія та ін.) перебуває на рівні 25–
Сінгапур
0
33
67
35 %, а сільського господарства – усього
Росія
4
41
55
12 %. І лише в країнах, що розвиваютьУкраїна
9
32
59
ся, питома вага сільського господарства
Китай
11
49
40
(його частка у ВВП становить 30–40 %),
Світ у цілому
40
21
39
як і раніше, значно вища, ніж промисловості (10–20 %).
Загальною тенденцією сучасності є зменшення частки видобувних галузей промисловості і збільшення частки обробної промисловості, у якій
зростає роль новітніх наукоємних галузей машинобудування (мікроелектроніка, робототехніка (мал. 69), авіаракетно-космічна галузь) і хімічної
промисловості (органічний синтез тощо). У товарній структурі світової торгівлі збільшується частка готових виробів, машин та устаткування, зменшується частка сировини і продовольства. Зросла торгівля технологіями
(патентами, ліцензіями тощо).
Територіальна структура. Сучасна територіальна структура світового
господарства відбиває докорінні зміни в розміщенні продуктивних сил під
впливом соціально-економічних перетворень, науково-технічного прогресу і географічного поділу праці.
Таблиця 1. Частка зайнятих за
секторами економіки (у % на 2008 р.)
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Територіальна структура господарства – це сукупність пропорцій між різними елементами територіальної організації господарства (економічними районами, промисловими угрупованнями і комплексами, центрами, вузлами тощо),
що взаємодіють один з одним.

У територіальній структурі сучасного
світового господарства можна виокремити
кілька ієрархічних рівнів і відповідних їм видів територіальних утворень. Міжнародний
рівень охоплює найбільші територіальні частини світового господарства – континенти,
їхні окремі частини і країни. Цьому рівню
територіальної організації господарства відповідають такі територіальні утворення, як
регіон і країна.
Регіон є найбільшим територіальним
утворенням у господарстві світу, він складається з кількох країн, розташованих на
одній загальній території та об’єднаних ряМал. 69. Застосування
дом інших ознак (мал. 70). У складі світоверстатів-роботів у сучасному
вого господарства виділяються такі основні
виробництві
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Мал. 70. Головні центри світового господарства (частка у світовому ВВП, %)

регіони, як Північна Америка, Латинська Америка, Африка, Австралія та
Океанія, Співдружність Незалежних Держав (СНД), Західна Європа, Азія.
Другий рівень територіальної структури господарства світу – районний, що
пов’язаний з територією кожної окремої країни.
Економічний район – це географічно цілісна територіальна частина господарства країни, що має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутрішні економічні
зв’язки.

Утворення економічних районів – об’єктивний процес, пов’язаний з розвитком територіального поділу праці всередині країни. Через те що його рівень
у різних країнах може бути неоднаковим, спостерігається неоднаковість територіальної структури та організації господарства в кожній країні. Так, у США
традиційно виділяють три економічні райони, в Україні – 9, а в Росії – 11.
До місцевого рівня територіальної організації господарства входять промисловий вузол, центр і пункт. Нині у світі поширеною формою територіальної
організації господарства стають спеціальні економічні зони.
Спеціальна економічна зона (СЕЗ) – обмежена територія з особливим юридичним статусом щодо іншої території та пільговими економічними умовами для
національних або іноземних підприємців.

Головна мета створення таких зон – вирішення стратегічних завдань розвитку держави в цілому або окремої території. Залежно від напрямку господарської діяльності, економічних завдань або інших цілей СЕЗ можуть створюватися як зони вільної торгівлі (здійснюються операції зі складування і обробки
вантажів зовнішньої торгівлі), промислово-виробничі зони (в них налагоджено виробництво конкретної промислової продукції, при цьому інвесторам надаються різні пільги), туристсько-рекреаційні (де існує широка туристськорекреаційна діяльність і надаються будь-які послуги у сфері туризму), техніковпроваджувальні (для розробки і впровадження нових технологій) та ін.
В умовах глобалізації економіки спеціальні економічні зони стають ефективним інструментом активізації зовнішньоекономічної діяльності і залучення держав до процесу міжнародної інтеграції. Світова практика і тривалий
досвід їхнього функціонування підтвердили позитивний вплив СЕЗ на розвиток країн і регіонів. Нині загальна кількість СЕЗ сягає 2 тис. у понад 100
країнах світу, через них проходить до 1/3 світового товарообігу. Особливо
багато їх у Китаї, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Німеччині, Данії, США та ін.
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В економічно розвинутих країнах сформувалася територіальна структура
господарства, яка відрізняється високим рівнем «зрілості». Тут діє система
економічних районів чотирьох типів: високорозвинуті райони, старопромислові, аграрні, райони нового освоєння. Основні риси територіальної структури
господарства країн, що розвиваються, склалися ще в період, коли вони були
колоніями. Тому в багатьох із них зберігся колоніальний тип територіальної
структури. Так, роль головного центру всієї території виконує її столиця, допоміжними центрами є райони експортної спеціалізації (гірничовидобувної промисловості, плантаційного сільського господарства), а периферією – великі
внутрішні території традиційного споживчого сільського господарства.
Регіональна політика. З метою поліпшення територіальної структури
господарства більшість економічно розвинутих країн світу здійснюють державну регіональну політику.

!

Регіональна політика – комплекс законодавчих, адміністративних, економічних і природоохоронних заходів, які сприяють більш раціональному розміщенню
виробничих сил і усуненню регіональних диспропорцій у розвитку господарства і
рівнів життя людей.

Така політика спрямована насамперед на ліквідацію регіональних диспропорцій між високорозвинутими районами і відсталими аграрними й депресивними районами. У відсталих районах створюють великі промислові підприємства, які виконують роль своєрідних «полюсів росту». У депресивних районах
створюють сучасні наукоємні виробництва, філії великих фірм. Регіональна
політика передбачає також обмеження зростання і «розвантаження» великих
міст і міських агломерацій, сприяє освоєнню нових районів, переважно окраїнних, периферійних.
Багато країн, що розвиваються, здійснюючи державну
Доведіть чи спростуйте
регіональну політику, прагнуть усунути диспропорції
між центром і периферією, сформувати національну сисГалузева структура світему міст і врегулювати процеси урбанізації, освоїти глитової економіки почала
бинні ресурсні райони. Освоєнню внутрішніх територій
формуватися водночас
має також сприяти перенесення столиць із приморських
із зародженням поділу
праці.
міст у глибинні райони, яке було здійснено в Бразилії,
Нігерії та інших країнах. Попри це в багатьох країнах, що
розвиваються, різкі територіальні диспропорції ще зберігаються.
Це цікаво

Відсталі (депресивні райони) є майже в усіх країнах світу.
Класичними прикладами з них є південь Італії, у Франції – Центральний масив,
о. Корсика; в Іспанії – Галіція та південь, у Великій Британії – Північна Шотландія, у США – Аляска, в Росії – Далекий Схід та Північний Сибір, в Австралії –
увесь захід та північ, у Китаї – Тибет тощо. Це райони, яких мало торкнулася
НТР, для них характерні відтік і старіння населення, підвищений рівень безробіття, недостатність інвестицій тощо.

Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. Назвіть одиниці територіальної структури господарства. Наведіть приклади.
2. Назвіть головні цілі регіональної політики і дайте їм коротку характеристику.
3. Поясніть, чому ХХІ ст. дедалі частіше називають «Тихоокеанським століттям».
4. Нанесіть на контурну карту десять головних центрів світового господарства. Охарактеризуйте історію їх формування та перспективи розвитку.
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§ 35. Міжнародний географічний поділ праці
Суть поняття «міжнародний поділ праці».
Світова економіка розвивається в напрямку поділу країн за їхньою спроможністю й прагненням
виробляти й реалізовувати ті товари і послуги, які
приноситимуть їм найбільші прибутки. А для цього технології виробництва певних товарів і послуг
мають бути відпрацьовані в кожній країні до максимально можливого сучасного рівня.
1
Кожна країна світу виробляє певний набір товарів і послуг, тобто бере участь у міжнародному
поділі праці (мал. 71). Така участь створює для
країн додатковий економічний ефект, даючи їм
змогу повніше і з найменшими витратами задовольняти внутрішньодержавні потреби.
Міжнародний поділ праці зародився ще в мануфактурний період (XVII–XVIII ст.) і до промислового перевороту (кінець XVIII – початок
2
XIX ст.) ґрунтувався на відмінностях у природнокліматичних й географічних умовах, у запасах
сировини та джерелах енергії. Сучасний міжнародний поділ праці припускає відокремлення і
спеціалізацію різних видів трудової діяльності,
обмін ними, їхню взаємодію. Підприємства країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці, виробляють значно більше продукції, ніж це
3
потрібно для задоволення внутрішнього попиту.
Тому ці надлишки вони реалізують на світовому Мал. 71. Галузі міжнародної
ринку, здобуваючи натомість потрібну для них спеціалізації Німеччини (1),
продукцію, що є надлишковою для споживачів інЕквадору (2), Росії (3)
ших країн.
Міжнародний поділ праці (МПП), або міжнародний географічний поділ
праці (МГПП), – це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції й послуг, а також наступний обмін ними.

Чинники розвитку та умови існування МГПП. Основою МГПП є конку-

рентна боротьба між країнами, яка зумовлює виробництво товарів і послуг всередині країни понад внутрішні потреби в розрахунку на міжнародний ринок.
Розвиток міжнародного географічного поділу праці визначається цілим рядом чинників:
– відмінностями в географічному положенні країн (центральне, периферійне,
сусідське, приморське), що істотно впливає на їхню спеціалізацію, прискорюючи або гальмуючи розвиток тих чи тих видів виробництв і послуг;
– особливостями природних умов і забезпеченістю природними ресурсами.
Це один з найпотужніших чинників спеціалізації країн світу на різних етапах їхнього розвитку. Зазвичай країни, які достатньо забезпечені різними
видами природних ресурсів, спеціалізуються на матеріалоємних видах виробництв, і навпаки, країни з низьким ступенем забезпеченості змушені віддавати перевагу нематеріалоємним галузям;
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– відмінностями в забезпеченості трудовими ресурсами. Країни, що добре забезпечені трудовими ресурсами, мають необхідні передумови для розвитку
трудоємних галузей господарства, і навпаки. Надзвичайно велику роль у
спеціалізації окремих країн і регіонів відіграють історично сформовані навички трудової діяльності;
– відмінностями в рівні соціально-економічного розвитку країн світу, зокрема
стан науки і науково-технічної бази, технічної та технологічної оснащеності,
раніше створеної матеріальної бази, інфраструктури тощо.
Усі, без винятку, країни світу беруть участь у міжДоведіть чи спростуйте
народному географічному поділі праці. Жодна з них не
може собі дозволити замкнутися на своєму внутрішГеографічний поділ
ньому ринку, навіть такі економічні гіганти, як США,
праці адекватний різЯпонія, Німеччина, Росія, Китай та ін., що вдосталь заноманіттю продукції.
безпечені власними природними і трудовими ресурсами,
мають складну багатогалузеву структуру господарства і
потужний внутрішній ринок для збуту виробленої продукції.
Англійський економіст Адам Сміт (1723–1790) обґрунтував принцип абсолютних переваг міжнародного поділу праці: жодна країна не повинна виробляти все, потрібно купувати в інших ті продукти, які там дешевші або кращі, і
продавати свої товари, що мають абсолютні переваги.
Видатний вітчизняний економіко-географ Іван Вітвер (1891–1966) виділив
три головні умови, потрібні для існування МГПП:
 країна-виробник має мати будь-які переваги в розвитку даної галузі серед
інших країн. Це може бути, наприклад, багатство на мінеральні ресурси чи
родючі ґрунти, зручність транспортно-географічного положення, дешева робоча сила або висока кваліфікація робочих та інженерно-технічних кадрів,
наявність потужного капіталу тощо;
 за межами країни-виробника мають існувати держави, у яких є попит на її
продукцію за вищою ціною;
 витрати на перевезення продукції від місця виробництва до місця споживання не мають поглинати різницю між ціною виробництва і ціною продажу.
Що дешевшим є транспортування, то на більші відстані можна перевозити
товар і віддаленішим може бути місце виробництва товару від місця його
збуту чи споживання.
Участь у МГПП диктується не лише одержуваною економічною вигодою, а
й необхідністю зміцнення політичних зв’язків між країнами, насичення внутрішнього ринку окремими товарами й послугами тощо.
Початковою передумовою розвитку міжнародного географічного поділу
праці були саме природно-географічні відмінності між різними країнами. З
часом важливим чинником, що визначив участь країн у МГПП, став розмір
їхньої території. Нині в міжнародному поділі праці зростає роль транснаціональних корпорацій (ТНК), які, спираючись на чіткий поділ праці між різними країнами, використовують відмінності, що існують між ними, у рівнях
зарплати, забезпеченості трудовими ресурсами, екологічних обмеженнях, податкових нормах.
Міра участі окремих країн світу у МГПП неоднакова і визначається відмінностями в забезпеченні їх власними природними ресурсами, рівнем їхнього
економічного розвитку, обсягами внутрішнього ринку й іншими чинниками.
Економічно найпотужніші країни є лідерами і за масштабами участі в міжнародному географічному поділі праці.
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Запитання і завдання для самоконтролю
1. Доведіть, що між поняттями «суспільний», «географічний», «міжнародний», «територіальний» поділ праці існує відмінність.
2. Поясніть, яка роль транспорту в розвитку географічного поділу праці.
3. Чи можливий ізольований розвиток країн у сучасному світі?
4. Назвіть причини виникнення міжнародного географічного поділу праці.
5. Поясніть, чому конкурентна боротьба є невід’ємною частиною міжнародного поділу праці.

?

§ 36. Міжнародна економічна інтеграція
Суть міжнародної економічної інтеграції. З розвитком НТР міжнародний географічний поділ праці поступово ускладнюється, набуває нових
форм. Нині він виходить за рамки виробничої сфери і починає охоплювати
сферу послуг, інформації та ін. У територіальному ж аспекті таке ускладнення і поглиблення міжнародної спеціалізації та обміну зумовлює ще тісніше «зрощування» національних господарств країн. Так виникла міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) – вищий ступінь МГПП, нова форма
інтернаціоналізації продуктивних сил, процес переплетення національних
господарств і здійснення узгодженої міждержавної економічної політики.
Міжнародна економічна інтеграція – процес розвитку стійких взаємозв’язків
сусідніх держав, що веде до їх поступового економічного злиття, що ґрунтується
на здійсненні цими країнами узгодженої міждержавної економіки і політики.

Національні економіки вже давно стали частиною динамічної системи
світового господарства. Нині що активніше країна бере участь у системі світогосподарських зв’язків, то міцніша її співпраця з іншим світом і вищий
добробут суспільства і його громадян.
Етапи міжнародної економічної інтеграції. Існуючий досвід розвитку інтеграційних процесів у світовому господарстві свідчить про наявність
чотирьох чітких етапів у становленні та розвитку міжнародної економічної
інтеграції.
1. Утворення зони вільної торгівлі. Країни-учасниці позбавляються взаємних торговельних бар’єрів, але зберігають повну свободу дій щодо економічних зв’язків з третіми країнами. Класичні зони вільної торгівлі нині
поширені по всьому світу. Наприклад, АСЕАН (Угода про свободу торгівлі країн Південно-Східної Азії), НАФТА (Північноамериканська угода
про вільну торгівлю), Європейська асоціація вільної торгівлі тощо.
2. Утворення митного союзу із встановленням єдиних тарифів у торгівлі
й у русі робочої сили та капіталу. На цьому рівні економічної інтеграції
держав не тільки усуваються взаємні торговельні бар’єри, а й виникає
єдиний митний простір, обмежений кордонами держав, що до нього входять. Прикладами таких утворень є Асоціація Євросоюзу з Туреччиною,
Арабський загальний ринок (митний союз у складі Єгипту, Іраку,
Йорданії, Ємену, Лівії, Мавританії, Сирії) та ін.
3. Створення економічного союзу, що є початковою фазою реальної економічної інтеграції. При цьому держави домовляються про вільне пересування через національні кордони не лише товарів, а й фінансів, робочої
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сили, технологій, інформації. Такими утвореннями є Рада зі співпраці арабських країн Перської затоки (утворили Бахрейн, Катар, Кувейт,
Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) – об’єднання економічного співробітництва 12 латиноамериканських держав.
4. Повна інтеграція з єдиною економічною політикою, загальною валютою
та органами наднаціонального регулювання. Цей рівень передбачає, що,
вступаючи до організації (союзу), держави домовляються про проведення спільної торговельної та загальної економічної політики, узгоджують
зовнішню політику країн-учасниць, що створює ширші можливості для
взаємовигідного об’єднання сил і засобів в інтересах господарського розвитку загалом всього союзу й окремо кожної країни. До нього належить
Європейський Союз (до 1993 р. – Європейське Економічне Співтовариство). Він здійснює єдину економічну й валютну політику, має свій
Центральний банк, а з 2002 р. на його території був утворений найбільший у світі валютний союз – Єврозона, яка нині об’єднує 19 країн, офіційною валютою яких є євро (табл. 1).
Таблиця 1. Території, на яких діє валюта євро
Категорія

Населення

Країни і території

Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція,
Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, ЛюксемОфіційні члени Євро329 млн осіб
бург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Слозони
венія, Іспанія, Словаччина
Інші європейські країни, що використовують 3 млн осіб
євро

Андорра, Косово, Чорногорія, Монако, СанМарино, Ватикан

Країни ЄС з валютами,
26 млн осіб
прив’язаними до євро

Болгарія, Данія, Естонія, Латвія, Литва

Усі інтеграційні економічні угруповання зазвичай поділяють на два класи – регіональні й галузеві.
Регіональні й галузеві інтеграційні угруповання. У світовому господарстві такі угруповання відіграють важливу роль. Їх налічують понад 100,
іноді – більше 30. У першому випадку до складу таких угруповань включають численні економічні союзи, які ще не доросли до рівня інтеграції.
Справжня інтеграція настає лише по досягненні високого рівня зрілості регіональних економік.
У світі налічують кілька економічних угруповань, що найсуттєвіше впливають на світове господарство (мал. 72).
Найрозвиненішим міждержавним інтеграційним угрупованням, яке досягло рівня найтіснішого економічного і політичного союзу, є Європейський
Союз (ЄС), що об’єднує 27 європейських країн з населенням майже 491 млн
осіб (табл. 2). Деякі дослідники навіть вважають, що ЄС перебуває в стадії
переходу від найвищої сходинки економічної та політичної інтеграції до початкової стадії конфедеративної держави.
Країни, що розвиваються, також створюють свої інтеграційні угруповання, яким до інтеграції європейського типу ще дуже далеко. В Азії це
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка об’єднує десять країн Південно-Східної Азії, що вже фактично створили зону вільної торгівлі і
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Економічне співтовариство країн Західної
СНД
Африки (ЕКОВАС)
НАФТА
ЄС
Спільний ринок країн
Карибського басейну
СААРК
(КАРИКОМ)
КАРИКОМ ЕКОВАС
Союз арабАСЕАН
МОПР
ського Магриба
ЕКОЦАС
Андська
Центральногрупа
Форум тихоМЕРКОСУР
американський
САДК
океанських
парламент
островів
Європейська
асоціація
вільної торгівлі
Рада із співробітництва
арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)

Економічне співтовариство країн Центральної
Африки (ЕКОЦАС)

Південно-Азійська
асоціація регіонального
співробітництва (СААРК)

Мал. 72. Провідні інтеграційні угруповання світу

рухаються далі в напрямку поглиблення інтеграції. Інше велике інтеграційне угруповання, що об’єднує майже 441 млн осіб, – це Північноамериканська
угода про вільну торгівлю (НАФТА), яку на початку 90-х рр. XX ст. утворили США, Канада і Мексика. Ці три країни домовилися про поступове скасування митних тарифів, про лібералізацію торгівлі та інвестицій, проте,
на відміну від ЄС, ніяких наднаціональних органів Доведіть чи спростуйте
НАФТА не має.
Регіоналізація є базою
У Латинській Америці це Спільний ринок Південного
для міжнародної еконоконусу (МЕРКОСУР), до якого входять Аргентина,
мічної інтеграції.
Бразилія, Парагвай, Уругвай, а також як асоційовані
члени Венесуела, Болівія, Еквадор, Колумбія, Перу,
Чилі. Перспектива поглиблення інтеграції в МЕРКОСУР залежить від того,
наскільки її учасникам, насамперед Бразилії й Аргентині, вдасться виробити узгоджений підхід до ключових проблем макроекономічної політики.
Таблиця 2. Провідні регіональні інтеграційні угруповання сучасного світового господарства
Скорочена
назва

Рік утворення

Кількість
країнучасниць

Територія,
млн км2

Чисельність населення,
млн осіб

Частка в Частка в
світово- світовому ВВП, му екс%
порті, %

ЄС

1957

27

4,3

493

21,6

38,1

АСЕАН

1967

10

4,5

580

4,4

7,0

НАФТА

1988

3

21,6

441

24,4

19,2

МЕРКОСУР

1991

10

18,7

368

3,2

3,3

50

49,1

1882

53,6

67,6

Загалом

Велику роль у світовому господарстві відіграє таке інтеграційне утворення, як Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС),
до складу якого входить 21 країна. За економічною могутністю це угруповання виходить на перше місце: 42 % населення світу і 57 % світового ВВП.
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Проте від чотирьох розглянутих вище угруповань воно дещо відрізняється. По-перше, глибина інтеграційних процесів в АТЕС не настільки велика, адже спочатку вона була задумана як міжурядовий консультаційний
форум. По-друге, за складом її можна назвати гібридним угрупованням. У
ньому беруть участь найрозвиненіші країни світу (США, Японія, Канада,
Австралія тощо), нові індустріальні країни Азії (Південна Корея, Тайвань,
деякі країни – члени АСЕАН), ключові країни (Індія, Мексика), соціалістичні (Китай, В’єтнам) і постсоціалістичні (Росія) держави, країни, що розвиваються (Пакистан, Перу, Колумбія, Чилі тощо).
Інтеграційні угруповання виникають і на території країн СНД. Головне
з них – Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЄС), до якого входять шість країн СНД (Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан,
Узбекистан), які поставили собі за мету вироблення єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування загального ринку.
Галузевих інтеграційних утворень у світі теж чимало. Особливо вони характерні для країн, що розвиваються, які, укладаючи різноманітні картельні угоди між виробниками й експортерами міді, олова, бокситів, залізних
руд, цукру, кави, бананів тощо, намагаються утримати свої позиції на світових товарних ринках. Серед найбільших галузевих утворень – Організація
країн – експортерів нафти (ОПЕК), до якої входять 12 країн Близького і
Середнього Сходу, Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки.
Особливе місце ОПЕК визначається тим, що вона контролює левову частку
поставок нафти на світовий ринок, а також ціни на неї.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть, чому відомий французький вчений минулого століття Фернан
Бродель назвав великі міжнародні угруповання «світом-економікою».
2. Складіть схему «Міжнародна економічна інтеграція».
3. Назвіть великі регіональні і галузеві міжнародні угруповання, які не вказані у тексті. Вкажіть мету їхнього створення.
4. Підготуйте розповідь про одну з найбільших ТНК світу, користуючись
різними джерелами інформації.

Обговорімо…
У 2006–2007 рр. деякі країни, що розвиваються, запропонували створити «газову ОПЕК» – картель найбільших виробників і експортерів природного газу в складі
Росії, Ірану, Катару, Алжиру, Венесуели, Казахстану, Узбекистану, які разом забезпечують понад 50 % його світового видобутку. Проте багато країн, включно зі США,
виступили проти здійснення цього проекту. Висловіть своє судження щодо створення «газового клубу».

ПРАКТИКУМ
1. Практична робота на тему
«Аналіз показників індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП)».
2. Ділова гра

«Географічне обґрунтування інвестиційного проекту».
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ТЕМА 7.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Ви дізнаєтеся про:
– передумови, чинники, сутність і закономірності глобалізації;
– основні етапи інтернаціоналізації суспільного життя;
– основні складові індексів глобалізації та людського розвитку;
– вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток і національну
безпеку.
Ви навчитеся:
– аналізувати складні та суперечливі процеси глобалізації;
– виявляти взаємозв’язок глобалізації та регіональної інтеграції;
– наводити приклади прояву глобалізації;
– пояснювати переміщення центрів світового розвитку в історичному
аспекті;
— характеризувати негативні наслідки і перспективи глобалізації.

§ 37. Суть і види глобалізації
Суть глобалізаційних процесів. Одним з ключових моментів сьогодення є потужна глобалізація, що торкається майже всіх сфер людської діяльності.
Глобалізаційні процеси охопили політичну й економічну сфери, а також і
соціально-культурне життя людства.
Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації.

Основним наслідком глобалізації є міжнародний географічний поділ праці,
міграція в масштабах всієї планети фінансів, людських і виробничих ресурсів,
стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також
зближення культур різних країн. Це об’єктивний процес, який має системний
характер, тобто охоплює всі сфери життя людства.
Історія глобалізаційних процесів бере початок у XVI–XVII ст., коли стійке
економічне зростання в Європі було пов’язане з успіхами в мореплаванні і з
географічними відкриттями. У результаті португальські та іспанські торговці розповсюдилися по всьому світу, почалася колонізація Америки. У XIX ст.
швидка індустріалізація сприяла розвитку торгівлі та інвестицій між європейськими державами, їхніми колоніями та США. У цей період несправедлива
торгівля між розвинутими державами і країнами, що розвиваються, набула
характеру імперіалістичної експлуатації. У першій половині XX ст. процеси
глобалізації були перервані двома світовими війнами.
Після Другої світової війни глобалізація відновилася і набрала прискорених
темпів. Досягнення в технології зробили доступними міжнародний телефонний зв’язок і швидкісні морські, залізничні та повітряні перевезення. Стимулом
для глобалізації стала також науково-технічна революція. Потужний розвиток
світової системи інформації посприяв транснаціоналізації виробництва й капіталів. Нинішні інформаційно-комунікативні системи дають змогу поширювати інформацію на практично необмежене коло споживачів. Винятково важливу роль у цьому процесі відіграє Інтернет. Так, 2008 р. кількість корис-
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тувачів Інтернетом становила близько 1,4 млрд осіб (понад чверті населення
Землі) (мал. 73).
Глобалізація в різних сферах суспільного життя. У сучасній науці
глобалізацію розглядають як передову стадію розвитку процесу інтернаціоналізації різних аспектів суспільного життя: політичних, економічних, культурних. На цій стадії інтернаціоналізація поступово охоплює все світове співтовариство, досягаючи планетарних масштабів.
Глобалізаційні процеси в політиці полягають у послабленні національних
держав. Це відбувається через те, що сучасні країни делегують дедалі більше повноважень впливовим міжнародним організаціям, як-от: ООН, Європейський
Союз, Світова організація торгівлі, НАТО, МВФ, МБРР, Світовий банк,
Африканський Союз та ін. До того ж унаслідок скорочення державного втруДоведіть чи спростуйте чання в економіку і зниження податків збільшується політичний вплив найкрупніших підприємств, зокрема потужних транснаціональних корпорацій. Вплив держави
Глобалізація є багатона своїх громадян зменшується також і через доступну
плановим процесом,
зовнішню міграцію людей і вільне пересування капіталів
що охоплює всі сфери
за кордон.
життя людського суспільства.
У XXI ст. водночас із процесом глобалізації відбувається і процес регіоналізації, тобто регіональні союзи і
блоки все більше впливають на стан системи міжнародних відносин, змінюється
співвідношення між глобальними і регіональними складовими світової політики, а також посилюється вплив регіону на внутрішні справи держави. Наочним
прикладом регіоналізації є Європейський Союз, який поступово стає не тільки
ядром в усій Європі, а й відіграє подекуди вирішальну роль і на світовій арені.
Для економічних аспектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільне пересування капіталу, зниження різних податків тощо. Глобалізація, що охопила
всі регіони і сектори світового господарства, принципово змінює співвідношення між зовнішніми і внутрішніми чинниками розвитку національних господарств на користь перших. Жодна національна економіка незалежно від розмірів країни і рівня розвитку не може більше бути самодостатньою, виходячи
із існуючих чинників виробництва, технологій і потреби у капіталі. Культурна
глобалізація характеризується зближенням ділової і споживчої культури між
різними країнами світу й активним міжнародним спілкуванням. Це сприяє популяризації окремих видів національної культури по всьому світу. Так, твори
славетного українського поета Тараса Шевченка перекладені майже всіма мовами світу, книжки популярної англійської письменниці Джоан Роулінг про

Мал. 73. Країни – лідери за кількістю користувачів Інтернетом (млн осіб, 2008 р.)
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США
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пригоди Гаррі Потера перекладені понад 60 мовами світу і вийшли накладом
250 млн примірників. Величезну роль у культурній глобалізації відіграє міжнародний туризм і повсюдне поширення Інтернету. Глобалізація вже давно
торкнулася і світового кінематографа. Так, щороку американський Голівуд
(мал. 74) випускає понад 500 фільмів для світового прокату, а індійська фабрика кіноіндустрії «Болівуд» – понад 200 фільмів, які останнім часом стали
здобувати популярність у Західних країнах.
Це цікаво

 Чимало країн світу роблять свій внесок у глобалізацію.
Наприклад, один із символів глобалізації – популярна служба миттєвих повідомлень ICQ – вперше була розроблена в Ізраїлі, мобільні телефони та ноутбуки – у США, flash-носії – на Тайвані, MP3-плеєри – у Південній Кореї, а улюблена гра багатьох чоловіків всієї планети – більярд – з’явилася в Індії.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть передумови глобалізаційних процесів у світі.
2. Оцініть потенціал України в Європі та світі. Яке місце посідає наша країна
в глобальній економіці?
3. Наведіть відомі вам приклади прояву глобалізації в країнах Європи.
4. Розкрийте сутність культурної глобалізації у світі.
5. Обговоріть з однокласниками проблему, чи впливає процес глобалізації
на національні традиції населення.

?

§ 38. Глобалізація і світова економіка
Компоненти глобалізації світової економіки. Економікам країн уже
тісно у своїх національних рамках, тому економіка планети поступово стає,
дійсно, глобальною. Глобалізація економіки у найширшому значенні цього поняття означає, що державні кордони й відмінності між світовими фінансовими
ринками втрачають своє колишнє значення.Процес глобалізації охоплює нині
різні сфери світової економіки (мал. 75), а саме:
 міжнародні фінансово-кредитні і валютні операції (безоплатне фінансування і допомогу, кредити і займи між країнами, операції з коштовними паперами, операції з валютою тощо);
 міжнародну й світову торгівлю товарами, послугами, технологіями, об’єктами
інтелектуальної власності;
 міжнародний рух чинників виробництва (робочої сили, капіталів, інформації);
 транснаціональні корпорації, вплив яких щораз потужніший;
 міжнародний туризм, що перетворюється на галузь світового масштабу та ін.

Мал. 75. Компоненти глобалізації світової економіки
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Глобалізація фінансів. В останні десятиліття головною рушійною силою глобалізації світової економіки стали міжнародні фінанси, розвиток яких
випереджає ріст світового виробництва та експорту. Унаслідок революції у сфері телекомунікацій було створено єдиний глобальний ринок капіталу. Завдяки
комп’ютеризації нині майже миттєво можна укласти угоди щодо валюти і цінних
паперів, які розміщуються в різних місцях планети. Щоб уявити масштаби валютних операцій на ринку, варто зазначити, що річний обсяг світової торгівлі
товарами дорівнює обороту валютного ринку протягом кількох днів. Тобто валютний ринок набагато більший, ніж решта ринків разом. Щоденний обсяг торгівлі іноземною валютою становить нині близько 3–4 трлн доларів.
Світові фінанси працюють цілодобово, оскільки основні фінансові центри
розташовані в різних часових поясах. Найбільший у світі центр торгівлі валютою – Лондон, за ним йдуть Нью-Йорк і Сінгапур. У кожному з таких центрів
операції, зазвичай відбуваються протягом робочого дня. Тобто торгівля розпочинається в Азії, у другій половині робочого дня у Східній півкулі торгівля відкривається в Лондоні, а наприкінці робочого дня зі столиці Великої Британії
вона переміщується до Нью-Йорка.
Транснаціональні корпорації. На світовій економічній арені глобалізація проявляється в розширенні діяльності компаній за межами внутрішнього
ринку (власних держав). Тобто вони набувають рис транснаціоналізації.
Більшості найбільших транснаціональних корпорацій доводиться діяти в глобальних масштабах: їхнім ринком стає будь-який район з високим рівнем споживання, вони мають задовольняти попит споживачів скрізь, незалежно від
кордонів і національної приналежності.
Таблиця 1. Найбільші ТНК світу

!

Місце у
2008 р.

Компанія

1

Wal-Mart Stores

США

2

Exxon Mobil

США

Країна

3

Royal Dutch Shell

Нідерланди

4

BP

Велика
Британія

5

Toyota Motor

Японія

КільПрикість забутки,
йнятих,
млн дол.
тис. осіб
378,8

2055

Галузь господарства
Торгівля

372,8

107

Нафтопереробка

355,7

104

Видобуток нафти й газу, нафтопереробка

291,4

97

Видобуток нафти й газу, нафтопереробка

230,2

316

Автомобілебудування

Транснаціональна компанія (ТНК) – об’єднання підприємств, що складається з головної компанії та її закордонних філій, які потужно впливають на певну
сферу економіки (або кілька сфер) у міжнародному масштабі.

ТНК з’єднали світову торгівлю з міжнародним виробництвом. Діють вони
через свої дочірні підприємства і філії в десятках країн світу. Нині в світі налічують уже близько 65 тис. ТНК, що контролюють понад 830 тис. іноземних філій. Для порівняння: 1939 р. діяло лише 30 ТНК, а 1970 р. – понад 7 тис. Загалом
ТНК контролюють майже 2/3 світової торгівлі, на них припадає близько 1/2
світового промислового виробництва, на підприємствах ТНК працюють при-
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близно 10 % усіх зайнятих у світовому виробництві,
ТНК контролюють понад 4/5 усіх існуючих у світі
патентів, ліцензій і ноу-хау.
Серед ТНК існує своя еліта – надзвичайно великі
компанії (корпорації), які суперничають з багатьма
державами і за виробництвом, і за бюджетом, і за
кількістю зайнятих (табл. 1). Спочатку ТНК створювали переважно у видобувних галузях, однак уже
у 80-х роках XX ст. їхній вплив значно зменшився
і найбільше значення набули автомобілебудівні та
електротехнічні ТНК. З розвитком НТР провідні
позиції посіли фірми, що спеціалізуються на високотехнологічній сфері послуг, як-от: американські корпорації «Майкрософт», «IBM», «Нестле» та ін.
Склад ТНК стає з часом дедалі більш інтернаціональним за походженням. Серед них упродовж
десятиліть переважають американські фірми. Так, Мал. 76. Штаб-квартира
2008 р. серед 500 найбільших ТНК світу на США ТНК «Дженерал Моторс»
припало 153 («Шеврон», «Дженерал Моторс»,
у Детройті
«Форд Мотор», «Боїнг», «Моторола», «Макдональдс»
та ін.) (мал. 76). В Японії зосереджено 65 найбільших ТНК, збільшується
кількість і значення ТНК країн, що розвиваються, зокрема з азійських «драконів» (Тайвань, Південна Корея, Сінгапур), а також Китаю, Індії, Мексики,
Туреччини тощо.
Дуже важливим є те, що водночас із позитивами від діяльності ТНК в системі світового господарства існує і певний негативний вплив ТНК на економіку
тих країн, де вони функціонують і базуються їхні філії (табл. 2).
Таблиця 2. Наслідки діяльності ТНК
Для країни, що приймає

Для всього світового господарства

Позитивні
наслідки

– отримання додаткових ресурсів (капітал, технології, управлінський досвід, кваліфікована праця);
– зростання виробництва й зайнятості;
– стимулювання конкуренції;
– отримання держбюджетом додаткових податкових прибутків

– стимулювання глобалізації;
– зростання єдності світового господарства;
– глобальне планування

Негативні
наслідки

– зовнішній контроль за вибором спеціалізації
країни у світовому господарстві;
– витіснення національного бізнесу з найпривабливіших сфер;
– зростання нестійкості національної економіки;
– ухилення великого бізнесу від податків

– поява потужних центрів
економічної влади, яка
діє у приватних інтересах,
що можуть не збігатися із
загальнолюдськими нормами

ТНК щораз більше впливають на долю будь-якої країни в міжнародній
системі економічних зв’язків. Вони сприяють економічній інтеграції, створюючи стійкі економічні зв’язки між різними країнами.
Зарубіжні інвестиції. Інвестиції є невід’ємною складовою частиною
сучасної світової економіки, адже без них нині неможливо створити капітал, забезпечити конкурентоспроможність товаровиробників на зовнішніх
і внутрішніх ринках.
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Іноземні інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей однієї
держави, завезені на територію іншої держави для отримання взаємної економічної вигоди.

Іноземними інвестиціями є всі види матеріальних та інтелектуальних цінностей, які вкладаються інвестором однієї країни на території іншої держави,
а саме: рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, будь-які внески, права на інтелектуальну власність, зокрема авторські права, товарні знаки,
права на винаходи, промислові зразки, моделі, а також технологічні процеси і
різні ноу-хау, права на здійснення господарської діяльності, у тому числі дозвіл на розвідку, розробку й експлуатацію природних ресурсів.
Нині на США, Канаду, країни Європейського Союзу і Східної Азії припадає
до 80 % усіх зарубіжних інвестицій. Так, США інвестує в країни Центральної
та Південної Америки, фірми Євросоюзу – в інші європейські держави, зокрема Східну Європу, японські інвестори вкладають кошти в ряд азіатських країн
(Південну Корею, Тайвань, Сянган, Сінгапур, Малайзію тощо). Іноземні інвестиції концентруються переважно в обробних галузях промисловості (хімічна, машинобудування, фармацевтична тощо) і сфері послуг.
Глобалізація третинного сектору економіки. Нинішня міжнародна
торгівля не обмежується торгівлею різними товарами. Невпинно збільшується
торгівля послугами, темпи зростання якої перевищують темпи зростання міжнародної торгівлі товарами. Третинний сектор охоплює консультаційні послуги у сфері права і підприємництва, бухгалтерії, реклами, комп’ютерних технологій. Важливими складовими третинного сектору є міжнародний туризм, навчання іноземних студентів, фінансові послуги, розважальний бізнес та ін.
Головними світовими експортерами та імпортерами послуг є розвинуті
країни світу, зокрема держави Великої сімки. Нині найбільшим експортером
послуг є США. Американські фільми, музика, телепрограми, література тощо
заполонили весь світ. США належить 70 % світового ринку програмного забезпечення для ЕОМ. Поступово зростає роль у міжнародній торгівлі деякими видами послуг і ряду країн, що розвиваються, зокрема Південної Кореї – в
галузі інженерно-консультаційних і будівельних послуг, Мексики – туристських, Сінгапуру – фінансових та ін.
Глобалізація туризму. Нині індустрія туризму є однією з форм міжнародної торгівлі послугами, що розвивається найдинамічніше. Міжнародний
туризм став не тільки популярним видом відпочинку, а поступово стає провідною експортною галуззю в світі.
Туризм – це активний відпочинок, що впливає на зміцнення здоров’я, фізичний
розвиток людини, пов’язаний з пересуванням за межі постійного місця проживання.

Важливими чинниками, що впливають на розвиток туризму стали розвиток
транспорту, зв’язку, всеохопна мобілізація, урбанізація, зростання суспільного
добробуту. За цих умов соціально-економічні позиції туризму швидко зміцнюються. Його частка у світовій торгівлі послугами стаДоведіть чи спростуйте новить уже понад 30 %. На світовому ринку туристський
продукт лідирує нарівні з нафтою.
Світ стає одним ринком
У багатьох країнах світу туризм є основною галуззю
для переважної кільекономіки. Туристів приваблюють природні, історичкості ТНК, а більшість
ні, культурні та релігійні пам’ятки, сприятливий клірегіонів відкриті для
мат, чудові пляжі, стабільне політичне і соціальне сеїхньої діяльності.
редовище. Основним регіоном міжнародного туризму
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Таблиця 3. Найбільші країни
була і залишається Європа, на яку припадає 445 млн туристів, на країни Азіатсько- світу за кількістю іноземних туристів
Тихоокеанського регіону – 155 млн, на
Північну та Латинську Америки – 135 млн
Кількість іноземних
(табл. 3).
туристів (млн осіб)
Економічна привабливість туризму як Країна
2006 р. 2007 р. 2008 р.
складової частини послуг полягає у швидкій
окупності вкладених коштів і отриманні при78,9
81,9
79,3
бутків. Туристський бізнес стимулює розви- Франція
ток таких галузей господарства, як будівни- США
51,0
56,0
58,0
цтво, торгівля, сільське господарство, зв’язок Іспанія
58,2
58,7
57,3
тощо. Цей бізнес приваблює підприємців за
49,9
54,7
53,0
багатьма причинами: невеликі стартові інвес- Китай
тиції, щораз більший попит на туристські по- Італія
41,1
43,7
42,7
слуги, мінімальний строк окупності витрат.
Велика
30,7
30,9
30,2
Однією з передумов розвитку міжнарод- Британія
ного туризму є прогрес світового транспор- Україна
18,9
23,1
25,4
ту, без якого туризм практично неможли- Туреччина
18,9
22,2
25,0
вий. Навіть мандрівники-богомольці й про23,5
24,4
24,9
чани нині добираються до священних місць Німеччина
своїх релігій уже не пішки, а за допомогою Мексика
21,4
21,4
22,6
сучасних транспортних засобів.
Туризм, окрім величезного економічного значення, сприяє розширенню меж
взаєморозуміння і довіри між людьми різних рас, етносів, релігій, культур. Його
діяльність не обмежується лише торгівлею товарів, послуг і пошуками нових
торговельних партнерів. Вона спрямована також на встановлення взаємостосунків між громадянами різних країн для збереження і процвітання світу.
Це цікаво

Лондонська фондова біржа є найбільшим світовим ринком купівлі-продажу цінних паперів і провідним виробником послуг з мобілізації капіталу та продажу акцій різних компаній в усьому світі. Офіційно вона
була заснована 1773 р., але фактично її історія розпочалася з 1570 р., коли
королівський фінансовий агент Томас Грешем на власні кошти збудував Королівську біржу.
Лондонську біржу вважають найбільш інтернаціональною, оскільки на неї припадає близько 50 % міжнародної торгівлі акціями. Її основний ринок налічує
понад 3 тис. компаній, а загальна сума акціонерних операцій за рік перевищує
5,2 трлн фунтів стерлінгів (9,8 трлн дол.). Тут здійснюють фінансові операції
такі компанії, як «Дженерал Електрик», «Боїнг», «Данон», «Дженерал Моторс»,
«Нестле» та ін.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте компоненти глобалізації у світовій економіці. Які з них є
провідними?
2. Проаналізуйте таблицю 1. Які галузі господарства найбільш підпорядковані ТНК?
3. За допомогою даних таблиці 2 охарактеризуйте наслідки діяльності
ТНК. Чи погоджуєтеся ви з тим, що діяльність ТНК більш позитивне явище, ніж негативне?
4. Розкрийте роль інвестицій у сучасному господарстві країн світу.
5. Охарактеризуйте склад третинного сектору економіки.
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§ 39. Позитивні й негативні наслідки глобалізації
Позитивне значення глобалізації. Завдяки глобалізації невимірно
множаться можливості людства, повніше враховуються всі сторони його
життєдіяльності, створюються умови для гармонізації міжнародних зв’язків.
Вона сприяє поглибленню спеціалізації й міжнародного географічного поділу праці. В її умовах значно ефективніше розподіляються кошти й ресурси,
що в підсумку сприяє підвищенню середнього рівня життя населення.
Важливою перевагою глобалізаційних процесів виявляється економія на
масштабах виробництва, що потенційно може зумовити зниження цін, а
отже, і стійке економічне зростання.
Глобалізація посилює конкуренцію, стимулює всебічний розвиток нових
технологій і розповсюдження їх серед країн світу. Її переваги визначаються
тими економічними вигодами, які одержують завдяки використанню передового науково-технічного, технологічного й кваліфікаційного рівнів у відповідних галузях господарства зарубіжних країн (мал. 77). Глобалізаційні
процеси у світовій економіці вигідні насамперед споживачам, оскільки конкуренція надає їм можливість вибору і знижує ціни.
Глобалізація може підвищити продуктивність праці в результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні і поширення передових технологій, а також унаслідок конкурентного тиску на користь безперервного
впровадження інновацій у світовому масштабі.
І безумовно, глобалізація створює серйозну основу для вирішення загальних проблем людства, насамперед екологічних (мал. 78), що зумовБельгія
Покришки, гальма, оббивка для сидінь, внутрішнє оздоблення
Швейцарія
Протикорозійна
обробка днища кузова,
спідометр, шестерні

Канада
Скло,
радіоприймач

Нідерланди
Покришки, фарба,
панель приладів

Іспанія
Дроти високої напруги, трубки
радіатора і обігрівача, повітряний фільтр, дзеркала

США
Гайки коліс, гідравлічний
виштовхувач скла

Швеція
Головки циліндрів,
випускні клапани,
панель приладів

Італія
Головки циліндрів, карбюратор, скло, лампи,
решітки розподілювача
обігрівача скла

Японія
Стартер, генератор, підшипники
Франція
Генератор, головка циліндра, гальмівний циліндр, гальма, ґрунтовка днища,
двірники, зчеплення, рульові тяги, оббивка і рама сидінь, картер трансмісії,
корпус муфти зчеплення, покришки,
система вентиляції, герметик, прилади

Велика Британія
Карбюратор, ручні гальма, зчеплення,
система запалювання, вихлопна труба,
масляний насос, розподілювач, головка
циліндра, обігрівач, спідометр, акумулятор, осі задніх коліс, паливний бак, вимикачі, передній диск, рульова колонка

Норвегія
Покришки, форсунки
Австрія
Покришки, трубки
радіатора і обігрівача

Німеччина
Замки, поршні, вихлопні труби, система
запалювання, перемикачі, передній диск,
двірники, ручні гальма, спідометр, паливний бак, шарніри передньої опори, картер
трансмісії, корпус муфти зчеплення, зчеплення, рульова колонка, акумулятор

Мал. 77. Глобалізація промисловості: кооперативні зв’язки з виробництва авто
«Форд ескорт»
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лено об’єднанням зусиль світового суспільства, консолідацією ресурсів,
координацією дій у різних сферах життя. І як вважається, кінцевим результатом глобалізації має стати загальне підвищення добробуту в світі.
Негативні наслідки глобалізації.
Попри численні позитиви, глобалізація
може спричинити, а подекуди вже спричинила і певні негативні явища.
Сучасні глобалізаційні процеси поширюються передусім між промислово розвинутими країнами, зміцнюючи їхні позиції і надаючи їм додаткові переваги, а
тим часом країни, що розвиваються, опиняються на другому плані. Тобто ступінь
позитивного впливу глобалізаційних
процесів на економіку окремих країн за- Мал. 78. Ліквідація наслідків розливу нафти під час аварії танкележить від місця, яке вони посідають у
ра «Ексон»
світовій економіці, а фактично основну
частину переваг отримують багаті країни.
Несправедливий перерозподіл благ від глобалізації породжує загрозу
конфліктів на регіональному і національному рівнях. Глобалізація призводить до поглиблення неоднорідності світу, де майже 80 % усіх ресурсів
контролюють розвинуті багаті країни. У зв’язку з цим за останні 50 років
розрив між найбагатшими і найбіднішими країнами більш ніж подвоївся,
і розвинуті країни, використовуючи відкритість і глобалізацію у своїх інтересах, прагнуть закріпити існуючі тенденції.
Істотною проблемою є те, що нерівномірність розпо- Доведіть чи спростуйте
ділу переваг від глобалізації спостерігається не тільки в
Глобалізація, що акокремих країнах, а і в окремих галузях. Галузі, що отритивізувалася в останні
мують вигоди від зовнішньої торгівлі, і галузі, пов’язані
два десятиліття, таїть
з експортом, зазнають більшого надходження капіталу і
у собі чимало протиріч
кваліфікованої робочої сили порівняно з галузями, які
і є предметом гострих
значно програють від глобалізаційних процесів (чорна
дискусій серед політиметалургія, сільськогосподарське машинобудування,
ків і науковців.
суднобудування тощо). Такі галузі змушені докладати
додаткові зусилля, щоб пристосуватися до умов, що змінилися не на їхню користь, тут спостерігається відтік капіталів, скорочення
робочих місць. Люди втрачають роботу, вони змушені шукати нові робочі
місця, іноді потрібна їхня перекваліфікація. А все це призводить до величезних соціальних витрат.
Однією з найбільших загроз глобалізаційних процесів може стати масове
безробіття. Так, уже нині потенційне зростання безробіття пов’язане з тим,
що ряд ТНК високорозвинених країн переносять свої підприємства та філії
до країн з низькою оплатою праці. Крім того, компанії провідних країн світу
припиняють випуск збиткової продукції і переходять до виробництва товарів,
що потребують використання висококваліфікованого персоналу. Наступна
загроза пов’язана з мобільністю робочої сили. Масова міграція населення, що
набуває глобальних рис, перетворюється на серйозне джерело загострення
соціально-економічної ситуації в світі. За даними ООН, щороку в пошуках
роботи і ліпших умов життя емігрує до 20 млн осіб і загалом кількість мігран-
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тів у світі становить уже близько 175 млн осіб. Велика кількість висококваліфікованих кадрів мігрує до США, Канади, Великої Британії, Франції, ПАР,
Австралії, де частка фахівців серед іммігрантів становить до 20 %.
Надходження дешевої робочої сили ззовні загострює конкуренцію на ринку праці розвинутих країн, що ускладнює міжетнічні відносини і зумовлює
зростання націоналізму в цих країнах. Негативні наслідки свободи пересування робочої сили вже давно визнані як потенційна загроза, і нині у більшості країн Європи вона є цілком реальною, зокрема у Франції, де кількість
мігрантів-мусульман перевищує вже 8 млн осіб, та Німеччині, у якій майже
7,5 млн осіб ненімецького походження. Тому майже всі держави поступово запроваджують певні форми контролю над вільним пересуванням робочої сили.
Тим часом найпідготовленіша і висококваліфікована робоча сила відрізняється великою мобільністю і здатна ефективно відшукувати свою ринкову
нішу. В умовах глобалізації всі країни намагаються залучити талановитих
фахівців і кваліфікованих робітників, охоче надають їм візи і впускають на
свій ринок.
Це цікаво

Активний розвиток найсучасніших галузей зумовив залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили. Так, лише в компаніях Силіконової долини США (район біля Сан-Франциско у США, де широко
розвинуті високотехнологічні підприємства з виробництва комп’ютерів, мікропроцесорів, програмного забезпечення, мобільного зв’язку, біотехнологій тощо) працює понад 2 млн кваліфікованих іноземців (програмістів,
інженерів-комп’ютерщиків, біотехнологів). Таку ж політику цілеспрямованого залучення висококваліфікованих фахівців-євреїв здійснює Ізраїль. Багато в чому завдяки імміграції наукових і висококваліфікованих кадрів Ізраїль
увійшов до числа найрозвинутіших в економічному та науково-технічному
відношенні держав. Велику кількість мігрантів приймають країни – експортери нафти на Близькому Сході, у яких 70 % робочої сили становлять іноземці.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть позитивні риси глобалізації. У чому вони виявляються?
2. Охарактеризуйте негативні наслідки глобалізації. Поясніть, до чого
вони призводять.
3. Поясніть, чому глобалізаційні процеси часто загострюють міжетнічні
відносини.
4. Доведіть, що в процесі глобалізації відбудуться зміни в міжнародному
географічному поділі праці.
5. Обговоріть, як впливатиме процес глобалізації на національні мови,
традиції, культуру окремих країн.

ПРАКТИКУМ
1. Творча робота на тему: «Соціокультурна глобалізація».
2. Ділова гра «Зустріч глобалістів й антиглобалістів».
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ТЕМА 8.
ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Ви дізнаєтеся про:
– зміни, що відбулись у галузевій структурі світового господарства;
– причини виникнення великих територіальних розривів між районами
видобутку і споживання деяких видів сировини;
– чинники, які впливають на розміщення сучасного виробництва;
– про головні райони і центри виробництва основних видів продукції.
Ви навчитеся:
– характеризувати галузі світового господарства за планом;
– за картою характеризувати головні райони (країни) експорту продукції;
– визначати перспективи і складати прогнози розвитку галузей світового господарства;
– пояснювати значення галузей в економіці регіону;
– працювати зі статистичними і картографічними матеріалами.

§ 40. Галузева структура світового господарства
Поняття галузевої структури. Прискорення науково-технічного прогресу постійно ставить нові вимоги до економіки і суспільства різних країн –
учасниць світового господарства. Економіка будь-якої країни є господарським
комплексом, що формується на базі соціального й економічного розвитку, міжнародного поділу праці і процесів інтеграції.
Галузь господарства – сукупність підприємств і виробництв, що характеризуються спільністю виробленої продукції, технологій і потреб, що задовольняються.

Галузева, або компонентна, структура господарського комплексу відображає
співвідношення, зв’язки і пропорції між великими групами галузей.
Увесь світогосподарський комплекс поділяють на групи галузей, як-от:
• галузі матеріального виробництва – промисловість, будівництво, сільське
господарство, а також галузі, що пов’язані з постачанням населенню продукції, тобто заготівля, матеріально-технічне постачання, тощо;
• галузі невиробничої сфери – житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, зв’язок, охорона здоров’я, освіта та наука, культура і мистецтво, управління тощо.
Для сучасної структури світового господарства характерна наявність галузевих і міжгалузевих комплексів. Склалися такі міжгалузеві комплекси,
як паливно-енергетичний (ПЕК), металургійний, машинобудівний, хіміколісовий, будівельний, агропромисловий (АПК), транспортний. Усі вони своєю
чергою мають складну й диференційовану структуру.
Рівні галузевої структури світового господарства. Вивчаючи галузеву структуру світового господарства, виділяють три її рівні: макро-, мезо- і
мікрорівень.
Макроструктура (макрогалузева структура) господарства відображає
його найбільші і найважливіші внутрішні пропорції – між виробничою і невиробничою сферами, між промисловістю і сільським господарством і деякі інші.
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Ці пропорції насамперед визначають належність тієї чи іншої країни до аграрної,
індустріальної або постіндустріальної стадії розвитку (мал. 79). Сільське господарство (аграрна структура) переважає в структурі ВВП найменш розвинутих
країн Африки і Азії, де його частка становить від
2/5 до 3/5 (Афганістан, М’янма, Сомалі, ДР Конго,
Гвінея-Бісау, ЦАР, Лаос, Ефіопія, Сьєрра-Леоне,
Малі, Танзанія, Камерун, Уганда, Малаві та ін.).
За показником зайнятості вона ще більша: середній показник і для Африки, і для Азії становить
майже 60 %, у багатьох країнах він значно вищий.
Наприклад, у Сенегалі, Кенії, ЦАР, Чаді, Камбоджі,
Лаосі, на Мадагаскарі в сільському господарстві
зайнято від 70 до 80 % жителів, у Танзанії, Уганді,
Малі, Малаві, Гвінеї – від 80 до 90 %, а в Руанді,
Бурунді, Буркіна-Фасо, Непалі – понад 90 %.
Мал.79. Галузевий склад свіПерелік країн, у яких у структурі ВВП переватового ВВП (на 2009 р.)
жає промисловість (індустріальна структура), за
останній час дуже змінився. Ще недавно такий тип структури був характерний
для більшості розвинутих країн Заходу і ще більшою мірою – для соціалістичних
країн, які взяли курс прискореної індустріалізації. Нині до країн з найбільш вираженою індустріальною структурою економіки належать майже винятково нафтовидобувні і нафтоекспортуючі країни (Алжир, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ,
Оман, Кувейт), деякі країни нової індустріалізації (Південна Корея, Малайзія) і
Китай, який продовжує політику індустріалізації.
Для країн з постіндустріальною структурою господарства характерно переважання у ВВП сфери послуг. Ще 1955 р. США стали першою країною,
де кількість зайнятих у невиробничій сфері перевищила кількість зайнятих
у сфері виробництва. Пізніше цей приклад підтримали й інші країни. На початок ХХІ ст. у світі було вже 80 країн, у яких у структурі ВВП частка послуг перевищувала 50 %. До таких країн належать США, Бельгія, Канада, Данія,
Франція, Австралія, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Греція,
Аргентина, Італія, Іспанія, Японія тощо.
Мезоструктура світового господарства відображає основні пропорції,
які складаються всередині промисловості, сільського господарства, сфери
послуг. Так, у структурі світової промисловості під впливом НТР поступово
зменшується частка видобувних і збільшується частка переробних галузей. На
структуру промисловості впливають також випереджувальні темпи розвитку
галузей, які насамперед забезпечують науково-технічний прогрес, – машинобудування, хімічна промисловість і електроенергетика.
Ще більші структурні зрушення на мезорівні характерні для сфери послуг.
Вони пов’язані як із різними темпами росту попиту на різні види послуг, так і з
появою нових їх видів. Швидко зростає попит на соціально-культурні послуги,
пов’язані з освітою, охороною здоров’я, обслуговуванням вільного часу людей,
на побутові послуги, на послуги в галузі транспорту, зв’язку, оптової і роздрібної торгівлі, кредитно-фінансової сфери, операції з нерухомістю тощо. Ще швидше росте потреба в комплексі ділових послуг (маркетинг, реклама), інженернобудівельних й архітектурних послуг, бухгалтерських операцій, страхування тощо.
Мікроструктура господарства відображає зрушення, які відбуваються в
окремих видах виробництва, насамперед промислового. При цьому на перший
план виходять нові наукоємні види машинобудування і хімічної промисловос-
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ті, як-от: виробництво електронно-обчислювальної техніки, засобів автоматизації, аерокосмічної, лазерної техніки, обладнання для атомної енергетики, випуск мікробіологічних препаратів. Усі вони виконують роль «каталізаторів»
науково-технічного прогресу. Під впливом зрушень у мікроструктурі відбувається диверсифікація структури господарства, найвищий рівень якої спостерігається у США, Японії, Німеччині й інших розвинутих країнах світу.
Диверсифікація – один з напрямків економічної стратегії виробничого підприємництва, спрямований на розширення сфери діяльності підприємства завдяки випуску нових товарів.

Промисловість як найважливіша сфера в галузевій структурі світового господарства. За останні сто років обсяги промислового виробництва
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зросли майже в 50–60 разів, причому до 80 % його приросту припадає на період
після Другої світової війни. Залежно від часу виникнення всі галузі промисловості поділяють на три групи: старі, нові й новітні. До старих галузей належать
кам’яновугільна, залізорудна, металургійна, залізничне машинобудування, суднобудування, текстильна промисловість. Нині вони розвиваються уповільненими темпами, що не може не позначитися на структурі промислового виробництва. До нових галузей належать автомобілебудування, виплавка алюмінію,
виробництво пластмас, хімічного волокна. Зазвичай вони розвиваються швидшими темпами, ніж старі галузі. До новітніх належать Доведіть чи спростуйте
такі наукоємні галузі, як мікроелектроніка, обчислювальна техніка, роботобудування, атомне та аерокосмічне виНині світогосподарськіі
робництво, хімія органічного синтезу, мікробіологія
тенденції проявляютьтощо. Саме ці галузі промисловості розвиваються нині
ся у дедалі більшому
найшвидше, а вплив їх на географію світової промислозміцненні виробничих
зв’язків.
вості щоразу збільшується.
Промисловість поділяється на видобувну та обробну.
Галузі обробної промисловості становлять основу важкої індустрії. На їхню
частку припадає понад 90 % загального обсягу продукції промисловості, хоча
частка видобувної промисловості й досі має тенденцію до скорочення. Така ж
ситуація спостерігається і щодо скорочення частки сільськогосподарського
виробництва у створенні ВВП як у промислово розвинутих державах, так і тих,
що розвиваються. Однак ефективність сільського господарства в більшості районів світу збільшується. У розвинутих країнах утворились агропромислові
комплекси, що поліпшило використання кінцевої продукції.
Трансформація структури світового господарства. У міру соціально-економічного розвитку країни переходять від базових галузей, які є ресурсоємними, до наукоємних галузей. Проте структурні зміни в промисловості не
призводять до повної заміни одних галузей іншими: змінюється переважно
пріоритетність їхнього розвитку. В індустріально розвинутих країнах загальна
закономірність галузевих зрушень полягає у помітному зниженні питомої ваги
сировинних галузей і сільського господарства, у технічній модернізації промисловості і швидкому розвитку галузей сфери послуг. Найбільш радикальні
зміни відбуваються на рівні підгалузей, у межах яких найвищу динаміку мають
наукоємні виробництва. Так, в обробній промисловості США кількість зайнятих зменшувалася переважно за рахунок трудоємних (харчова, текстильна,
швейна, шкіряна) і капіталоємних галузей (металургія), а тим часом в електротехнічній промисловості та приладобудуванні чисельність зайнятих за останні
10 років збільшилася майже в 2,5 раза.
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Характерні зміни відбуваються і в галузевій структурі країн, що розвиваються. Наприклад, у нових індустріальних країнах (Південній Кореї,
Сінгапурі, Тайвані, Сянгані) дедалі більшого розвитку набувають технічно
складні й наукоємні виробництва, що застосовують високу кваліфікацію робітників. Переваги у виробництві найпростіших, але трудоємних виробів (наприклад, текстилю, одягу, взуття) поки зберігають лише країни «третього світу» з дешевою робочою силою. Вони досягають конкурентоспроможності там,
де нові індустріальні країни через зростання вартості робочої сили втрачають
свої позиції. Тому нині спостерігається явна тенденція до активного переміщення трудоємних виробництв з розвинутих до менш розвинутих країн світу.

?

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Наведіть приклади країн з аграрною, індустріальною і постіндустріальною структурою економіки.
2. Які зрушення відбулись у галузевій структурі світового господарства?
3. Що відображає мезоструктура світового господарства? Охарактеризуйте зміни, які відбулись у структурі світової промисловості.
4. Поясніть термін «диверсифікація». Нанесіть на контурну карту країни з
високим рівнем диверсифікації.

§ 41. Гірничовидобувна промисловість
Гірничовидобувна промисловість забезпечує видобуток мінерального палива, руд чорних, кольорових, рідкісних і благородних металів, а також неметалевої сировини.
Номенклатура цієї галузі налічує понад 200 видів мінеральної сировини.
Мінеральні ресурси залежно від технології їхнього використання поділяють
на: паливно-енергетичну сировину (нафта, газ, вугілля, уран), чорні метали
(залізна руда, марганець, хром), кольорові метали (руди алюмінію, міді, свинцю, цинку, ртуті тощо), благородні метали (золото, срібло, платина), хімічну
сировину (калійна і кам’яна сіль, апатити, фосфорити та ін.), технічну сировину (алмази, азбест, графіт тощо).
Міжнародний географічний поділ праці в гірничовидобувній промисловості сприяв тому, що в світі сформувалися шість головних «гірничовидобувних
держав», на частку яких припадає понад 2/3 всього видобутку сировини і палива. Чотири з них належать до економічно розвинутих країн – США, Канада,
Австралія, ПАР, решта – до постсоціалістичних (Росія) і соціалістичних
(Китай). Гірничовидобувна промисловість також розвинена в багатьох країнах
світу. Проте здебільшого вони спеціалізуються на видобутку одного-двох видів мінеральної сировини. Наприклад, Марокко – фосфоритів, Чилі – мідної
руди, Бруней, ОАЕ – нафти тощо.
Видобуток мінерального палива. До паливно-енергетичної сировини
належать корисні копалини, які використовують для виробництва енергії (нафта, природний газ, кам’яне й буре вугілля, уран, горючі сланці) (табл.1).
Серед паливних ресурсів найбільші запаси у світі припадають на вугілля, що
оцінюються в 5 трлн т. Вугільні поклади наявні в 70 країнах світу. Найбільші
родовища вугілля зосереджені у США, Росії, Китаї, Індії, Австралії, ПАР,
Німеччині, Великій Британії, Канаді й Польщі. Загалом світові ресурси вугілля значні, і забезпеченість ними є значно більшою, ніж іншими видами палива.
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За сучасного рівня світового видобутку (4,5 млрд т на рік) їхніх розвіданих
запасів може вистачити на майже 400 років. У країнах Європи вугілля видобувають здавна, тому в багатьох вугільних басейнах верхні шари покладів уже
відпрацьовані, а видобувати вугілля з глибини понад 1000 м нерентабельно.
Вигідною є розробка вугільних покладів відкритим способом (у Західному басейні США, Східному Сибіру, ПАР, Австралії).
Таблиця 1. Країни – лідери за розвіданими запасами паливних ресурсів (2009 р.)
Країна

Вугілля,
млрд т

Країна

Нафта,
млрд т

Країна

Природний
газ, трлн м3

США

250

Саудівська
Аравія

35

Росія

48

Росія

195

Канада

28

Іран

27

Китай

115

Іран

18

Катар

26

Індія

85

Ірак

16

Саудівська
Аравія

7

Австралія

82

Росія

15

ОАЕ

6

Більша частина нафтових родовищ зосереджена в Перській, Мексиканській,
Гвінейській затоках, на островах Малайського архіпелагу, в Західному Сибіру,
Алясці, Північному морі, на о. Сахалін та ін. Світові запаси нафти оцінюють
у 210 млрд т. З них понад 70 % припадає на Азію (переважно Близький Схід).
Найбільшими запасами нафти володіють Саудівська Аравія (21 % світових),
Канада, Іран, Ірак (табл.1), а також Росія, Кувейт, ОАЕ, Венесуела, Лівія,
Казахстан, Нігерія та ін. Нафту видобувають 95 країн світу, і нині обсяги її
видобутку становлять понад 3,8 млрд т на рік. Отже, за нинішніх темпів споживання розвіданої нафти вистачить десь на 40 років, нерозвіданої – ще на 10–50 років. Слід також враховувати, Доведіть чи спростуйте
що за теперішньої техніки видобутку на поверхню підіНадра Землі містять
ймають у середньому тільки до 30 % нафти, що залягає в
такі потужні запаси
надрах. Щороку зростає й споживання нафти в світі, осомінеральної сировини,
бливо в розвинутих країнах.
що цей ресурс ніколи
Розвідані запаси природного газу за останні 20 роне вичерпається.
3
ків виросли до 144 трлн м , що пов’язано з відкриттям
ряду нових родовищ, зокрема в Західному та Східному
Сибіру, на шельфі Баренцового моря. Природний газ, що залягає в надрах на
глибині від 1000 м до кількох кілометрів, видобувають за допомогою свердловин, які розміщують рівномірно по всій території родовища. Найбільші запаси
природного газу мають Росія (18 % світового ринку), Іран, Катар, Саудівська
Аравія, ОАЕ, США, Ірак, Норвегія, а також Індонезія, Нідерланди, Малайзія,
Туркменістан, Лівія, Велика Британія (табл. 1). Забезпеченість природним газом за сучасного рівня його світового видобутку становить близько 70 років.
Видобуток руд чорних, кольорових, рідкісних і благородних металів. До найважливіших металевих ресурсів належать руди чорних металів –
залізні, марганцеві, хромові. Найбільші їхні запаси мають країни з великою
площею території – США, Канада, Австралія, Китай і Росія.
Світові розвідані запаси залізної руди становлять понад 160 млрд т, що містять близько 80 млрд т чистого заліза. Найбільші в світі залізорудні родовища
розташовані в Бразилії, Австралії, Канаді, Росії, Китаї, США, Індії, Швеції.
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Боксити

Залізна руда

Видобуток залізної руди в світі становить 1,93 млрд т. Китай, Бразилія та
Австралія забезпечують 2/3 цього видобутку, а разом з Індією та Росією – понад 80 % (табл. 2).
Родовища марганцевих руд є на всіх континентах. У марганцевих рудах майже завжди є мінерали заліза. Головними видобувачами є ПАР, Україна, Китай,
Казахстан, Австралія.
Серед сировини для виробництва кольорових металів одне з провідних
місць посідають боксити, які використовують для виготовлення алюмінію.
Понад 90 % світових запасів бокситів зосереджено у 18 країнах з тропічним
або субтропічним кліматом. Найбільшими світовими видобувачами бокситів
є Австралія, Китай, Бразилія, Індія, Гвінея, В’єтнам, Індонезія, Ямайка та ін
(табл. 2). Надра цих країн містять майже 2/3 загальних запасів бокситів.
Світовий видобуток міді оцінюють у 14 млн т, за загальносвітових запасів – у
950 млн т. Її видобуток і виплавка були відомі ще у Давньому Єгипті. Нині мідь
видобувають у Чилі, США, Казахстані, Канаді, ДРК, Замбії та ін. Її переважно
використовують в електротехніці, у виробництві двигунів, телевізорів, телефонних апаратів, різних електроприладів, автомобілів, електровозів, холодильників і навіть музичних інструментів.
Таблиця 2. Країни –
Світові родовища олова зосереджені в Південнолідери з виробництва
Східній
Азії, в основному в Китаї, Індонезії, Малайзії,
залізної руди та бокситів
Таїланді.
Також важливими його видобувачами є
(2009 р.)
Болівія, Перу, Бразилія й Австралія. Використовують
СироВиробниолово переважно для виготовлення тари для харчових
Країна
вина
цтво, млн т продуктів, в електроніці, у різних сплавах тощо.
Китай
520
Найбільші запаси свинцю мають США, Австралія,
Намібія, Казахстан.
Австралія
270
До благородних металів належать золото, срібло,
Бразилія
250
платина. Їх сучасне призначення – переважно технічІндія
150
не застосування, меншою мірою – предмети розкоші.
Загальний обсяг видобутку золота в світі становить
Росія
105
2200 т. Перші місця в світі за видобутком золота поАвстралія
63
сідають ПАР, США, Росія, Австралія. Відомі старі роКитай
32
довища срібла практично вичерпані, понад 80 % цього
металу вилучають попутно з поліметалевих, мідних,
Бразилія
25
свинцевих і цинкових руд. Найбільші виробники
Індія
20
срібла – Мексика, Перу, США, Канада, Росія,
Гвінея
18
Австралія. Платину видобувають у Росії та Канаді.
Видобуток неметалевої сировини. Неметалеві ресурси представлені
фосфоритами, калійними і кам’яними солями, самородною сіркою, алмазами і
різною будівельною сировиною. Кам’яну сіль отримують як із самородних родовищ, так і внаслідок випарювання води солоних озер і морської води. Світові
ресурси кам’яної солі практично невичерпні. Майже кожна країна має поклади
кам’яної солі, колосальне її джерело – Світовий океан. Вона є одним із головних
видів сировини для виробництва соди, хлору, сульфату натрію тощо. Значний
видобуток солі ведеться в США, Китаї, Україні, Канаді, Німеччині, Білорусі
тощо. Потужні поклади калійних солей є в Німеччині, Казахстані, Україні,
Білорусі, США, Франції та ін. За нинішнього річного видобутку калійних солей
у світі (30 млн т), їхніх сучасних запасів вистачить майже на 70 років.
Фосфатні руди і калійні солі використовують як сировину для виробництва
мінеральних добрив. Фосфатні руди (мал. 80) представлені в країнах СНД (Росія,
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Казахстан), Північній Америці (США), Африці
(Марокко, Туніс, Алжир), Азії (Йорданія, Ізраїль).
Сірку використовують насамперед для отримання сірчаної кислоти, переважна частина якої витрачається у виробництві фосфатних добрив, отрутохімікатів, у целюлозно-паперовій промисловості. Її
світовими видобувачами є США, Мексика, Японія,
Іран, Італія, Україна, Туркменистан.
Мінеральні будівельні матеріали (глини, піски, вапняки, мергелі, граніти, гнейси) широко
представлені в більшості країн на всіх материках. Великі родовища мармуру є в Росії, США,
Канаді, Італії.
Дорогоцінне каміння – алмаз, рубін, яшма, гір- Мал. 80. Видобуток фосфоський кришталь та ін., мають обмежене розпоритів на Уралі (Росія)
всюдження. Алмази відіграють важливу роль у
промисловості завдяки їхній винятково високій твердості. Основні видобувачі
алмазів – ПАР, Росія, Канада, Австралія, Намібія, Ангола тощо.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. З’ясуйте, експорт якого виду палива є вищим – газу чи нафти. Чому?
2. Назвіть важливі економічні проблеми світової гірничовидобувної промисловості. Які з них актуальні для України?
3. Поясніть, чому виникла велика територіальна розбіжність між районами
видобутку і споживання нафти.
4. Назвіть «першу десятку» газовидобувних країн світу. Нанесіть їх на контурну карту.
5. Охарактеризуйте структуру світової гірничовидобувної промисловості.
Які зміни в ній відбулись останнім часом?

?

§ 42. Паливно-енергетичний комплекс
Сукупність усіх видів енергетичних ресурсів і підприємств з їхнього видобутку, виробництва, транспортування, перетворення й використання з
метою забезпечення споживачів різними видами енергії утворює паливноенергетичний комплекс (ПЕК). Підсистемами ПЕК є електроенергетика,
газо-, нафто-, вуглеспоживання, ядерна енергетика (мал. 81).
Від розвитку паливно-енергетичного комплексу значно залежать темпи,
масштаби та техніко-економічні показники громадського виробництва і насамперед промисловості. Енергетика стала основою розвитку виробничих сил
і самого існування людського суспільства.
Основні види енергетичних ресурсів – органічне паливо (вугілля, нафта
й природний газ, торф), енергія водного потоку (гідроенергетичні ресурси),
ядерна енергія, внутрішнє тепло Землі (геотермальні ресурси), енергія вітру і
сонячного випромінювання (сонячної радіації).
Паливно-енергетичний баланс. На зорі людської цивілізації основним
видом енергії була мускульна сила тварин і людини. Потім їх на тривалий час
замінили дрова, енергія падаючої води і вітру. Після винайдення парового двигуна англійцем Д. Уаттом у 1783 р. зросло значення вугілля. У кінці XIX – до
середини XX ст. у промисловості і міжнародній торгівлі домінувало вугілля,
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Мал. 81. Структура паливно-енергетичного комплексу

частка якого в загальному споживанні основних джерел енергії становила до
60 %. Але з 50–60-х років XX ст. структура споживання енергоресурсів стала
змінюватися: частка вугілля швидко скоротилася до 23 % і на перше місце вийшла нафта (51 %), поступово збільшувалося значення природного газу, гідроі ядерної енергії. Ці зміни були зумовлені широким освоєнням нових великих
джерел нафти й природного газу.
Починаючи з 80-х років XX ст., пріоритетним став напрямок, що передбачає
перехід від використання переважно вичерпних ресурсів до застосування невичерпних, нетрадиційних джерел енергії (енергії вітру, сонця, припливів і відливів, ядерної енергії, геотермальних джерел, гідроресурсів тощо). Унаслідок
чого частка нафти у загальному споживанні й виробництві енергоресурсів стала скорочуватися (до 35 % на початку XXI ст.), знову зросло значення вугілля
(28 %), зміцнив позиції природний газ (26 %). Дедалі помітнішим стало збільшення використання атомної енергії (8 %), а також гідроенергії та альтернативних джерел енергії.
Нафтова промисловість. Нафта продовжує лідирувати на світовому
ринку палива. Вона є найефективнішим і зручним паливом. Більш ніж 90 %
видобутої нафти й природного газу, а також продуктів їхньої переробки використовують як джерело енергії. Водночас продукти нафтопереробки дедалі
ширше використовують як сировину для хімічної промисловості, з них отримують ряд речовин (етиловий спирт, бензол, фенол, синтетичні волокна, каучук, пластмаси, лаки, барвники тощо).
Нині загальносвітовий видобуток нафти перевищує 3,5 млрд т на рік. За
її видобутком лідирують країни Південно-Західної Азії, частка яких наближається до 30 %. Провідними видобувними країнами в регіоні є Саудівська
Аравія, Іран, ОАЕ, Ірак і Кувейт. Багатющі запаси нафти є в надрах США,
Росії, Канади, у Латинській Америці – у Венесуелі, Мексиці та Бразилії, в
Африці – у Нігерії, Алжирі й Лівії.
У переліку провідних нафтовидобувних країн світу відбулися значні зміни
(табл. 1). Перше місце вже протягом десятка років посідає Саудівська Аравія,
на території якої роташовані найбільші в світі родовища (Гавар, Ес-Саффанія
тощо) і яка здатна видобувати необмежену кількість нафти.
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Природний
газ

Кам’яне
вугілля

Нафта

Таблиця 1. Країни —
Для підтримки досягнутих обсягів видобутку нафти
лідери з видобутку
і тим більше для їх збільшення необхідна постійна розвідка нових родовищ. Ще в середині XX ст. розпоча- паливно-енергетичних
ресурсів (2009 р.)
лося буріння морського шельфу. І вже нині з шельфу
Світового океану видобувають близько 1/4 світової СироВидобуток,
Країна
нафти. Найбільшим районом шельфового видобутку вина
млн т
є Перська затока (2/5 світового морського видобутку),
Саудівська
430
затока Маракайбо в Венесуелі (1/4 світового морськоАравія
го видобутку), Мексиканська затока, Північне море
США
352
(Норвегія, Велика Британія і Данія), Каспійське море,
Росія
348
Гвінейська затока (Нігерія, Габон), Південнокитайське
Іран
182
море (Бруней, Малайзія, В’єтнам). Перспективними на
нафту є шельфова зона Північного Льодовитого океаМексика
176
ну, приантарктичні широти Світового океану. У 70-ті
Китай
1005
роки XX ст. розпочався видобуток нафти на Алясці
США
910
(США) і в Західному Сибіру (Росія).
Індія
313
Райони видобутку нафти не завжди збігаються з
районами її споживання. Найбільшу кількість нафти СироВидобуток,
Країна
споживають розвинуті країни. Лідером серед країн- вина
млрд м3
споживачів нафти залишається США (25 % загальРосія
581
носвітового споживання нафти), потім йдуть Китай,
США
555
Японія, Німеччина, Росія, Індія та ін. (мал. 82).
Канада
172
Провідну роль на нафтовому ринку світу відіграє створена 1960 р. Організація країн–експортерів нафти (ОПЕК), до якої нині входять 13 країн (Саудівська Аравія, ОАЕ,
Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Індонезія, Венесуела, Лівія, Алжир, Нігерія, Ангола,
Еквадор). Основними передумовами появи ОПЕК стало те, що, по-перше, країни – члени ОПЕК мали найбільш розвідані запаси нафти (майже 75 % загальносвітових), по-друге, витрати на видобуток і переробку нафти в цих країнах
значно нижчі, ніж у конкурентів. Країни – члени ОПЕК контролюють понад
2/3 світових запасів нафти. На їхню частку припадає 40 % від світового видобутку та понад 50 % світового експорту нафти.
Головні світові вантажопотоки нафти починаються від найбільших нафтових
портів Перської затоки і прямують до Західної Європи та Японії. Найкрупніші
танкери транспортують нафту далеким шляхом навколо Африки, танкери меншої вантажопідйомності – через Суецький канал. Інші важливі вантажопотоки
йдуть з країн Латинської Америки (Мексика, Венесуела) до США і Західної
Європи. Значно збільшилося в останні роки значення Канади, Мексики,
Венесуели як постачальників нафти в США.
млн

% світового споживання

Мал. 82. Країни – головні споживачі нафти (млн барелів на добу)

Мал. 83. Нафтопровід на Алясці
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Світове господарство пронизане мережею нафтопроводів (більше 750
тис. км) (мал. 83). Вони пролягли не лише територією багатьох країн світу (Росія,
США, Канада, країни Європи), а й дном морів: Середземного, Північного,
Каспійського та ін.
Газова промисловість. Природний газ, так само як і нафта, використовується як паливо і як сировина для хімічної промисловості. Газова промисловість є відносно молодою і швидко прогресуючою галуззю паливної промисловості. Вона забезпечує виробництво інших галузей цінною та економічно вигідною сировиною. На електростанціях природний газ є високоякісним енергоносієм, у хімічній промисловості газ використовують для одержання азотних
добрив, сажі, пластмас, у комунально-побутовому секторі – для готування їжі,
опалення і гарячого водопостачання.
Світовий видобуток природного газу постійно збільшується. Очікується, що
в період до 2015 р. світове споживання газу буде зростати в середньому на 3 % на
рік. З морського шельфу видобувають близько 1/5 світового природного газу.
За обсягами видобутку природного газу різко виділяються Росія, США й
Канада, на частку яких припадає більше половини його світового видобутку.
Постійно нарощують видобуток також Велика Британія, Нідерланди, Алжир,
Індонезія, Іран, Саудівська Аравія, Норвегія, Узбекистан, Туркменістан,
Малайзія та ін. Найбільші в світі видобувачі природного газу (Росія, США,
Канада, Нідерланди, Велика Британія) водночас є і найбільшими його споживачами. Видобутком і переробкою природного газу займаються великі світові
нафтові компанії, а також спеціалізовані газові: «Газпром» (Росія), «Бритіш
Гес» (Велика Британія) тощо.
Близько 75 % експортного газу транспортується газопроводами, решта
25 % – у зрідженому вигляді спеціальними суднами-газовозами (з Індонезії –
до Японії, з Алжиру – до Західної Європи). Протяжність газопроводів швидко
зростає і становить нині у світі близько 1200 тис. км. Світовий експорт газу
(трубопроводами і в зрідженому вигляді) перевищує вже 700 млрд м3, а його
найбільшими експортерами є Росія (майже 30 %), Канада, Алжир, Норвегія,
Нідерланди, Туркменістан, Індонезія тощо.
Вугільна промисловість продовжує залишатися однією з провідних галузей світової енергетики. Основні споживачі вугілля – енергетична і металургійна промисловість У хімічній промисловості вугілля є технологічною
сировиною для одержання вибухових речовин, добрив для сільського господарства, штучних барвників тощо.
Залежно від вмісту у вугіллі вуглецю й інших складових розрізняють
буре, кам’яне вугілля і антрацит, а за застосуванням вугілля поділяють на
коксівне й енергетичне. Видобувають вугілля двома способами: у шахтах і
відкритим (у кар’єрах).
Основні напрямки технічного прогресу у вугільній
Доведіть чи спростуйте промисловості пов’язані із застосуванням нового, досконалішого обладнання, нових систем гірничої технології і
Від розвитку ПЕК значзасобів комплексної механізації основних і допоміжних
но залежать темпи,
процесів. Кращі техніко-економічні показники видобутмасштаби і технікоку вугілля відкритим способом (порівняно з шахтним
економічні показники
видобутком), зумовлені прогресом в техніці і технолопромислового виробгії відкритого способу видобування і його дешевизною,
ництва.
сприяють подальшому розвитку саме цього способу.
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Сучасний світовий видобуток вугілля становить понад 4,5–5 млрд т. Серед
головних вуглевидобувних країн – представники майже всіх регіонів світу.
Найбільшими видобувачами вугілля є Китай, США, Індія, Росія, Австралія,
ФРН, ПАР, Польща, а також Казахстан, Україна, Велика Британія,
Туреччина, Канада та ін. У зв’язку з виснаженням відносно легкодоступних
родовищ вугілля і подорожчанням його видобутку шахтним способом різко
скорочується видобуток кам’яного вугілля у Великій Британії, Німеччині,
Франції, Бельгії. Рентабельним поки що залишається видобуток вугілля
відкритим способом у США, Австралії та ПАР.
Найбільші за запасами вугільні басейни світу – Аппалачський (США), Рурський (Німеччина), Верхньосілезький (Польща), Донецький (Україна), Кузнецький і Печорський (Росія), Карагандинський (Казахстан), Фушуньський (Китай).
Вугіллям у світі торгують менш активно, ніж нафтою й газом. Лише 1/10
світового видобутку вугілля щорічно йде на експорт, при цьому майже 90 %
перевозиться морем. Найбільшими його експортерами є Австралія, США,
ПАР, Польща, Канада, Росія. Австралія постачає вугілля переважно до
Японії та Південної Кореї; США та ПАР працюють на європейський і латиноамериканський ринки.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Які зрушення і чому відбулися у структурі світового паливноенергетичного балансу протягом ХХ ст.?
2. Визначте особливості географії вугільної промисловості світу, виділивши провідні країни за величиною запасів, видобутку та споживання вугілля.
3. З’ясуйте, чому спостерігаються відмінності в географії нафтової і газової промисловості світу, хоча головні райони їх запасів територіально
збігаються.
4. Складіть картодіаграму «Географія вугільної (нафтової, газової) промисловості світу», відобразивши географію запасів, видобутку і споживання
паливних ресурсів у провідних країнах, регіонах і загалом у світі.

?

§ 43. Електроенергетика
Основні риси сучасного розвитку електроенергетики. У сучасних
умовах підвищеними темпами розвивається світове виробництво електроенергії. Велика частка світового виробництва електроенергії припадає на невелику
групу країн, серед яких відзначаються США, Китай, Японія, Росія, Канада,
Німеччина, Франція, Індія тощо. Розрив у виробництві електроенергії між
розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, дуже великий: на частку
розвинутих країн припадає близько 65 % всього виробництва електроенергії,
на частку країн, що розвиваються, – 22 %, на колишні соціалістичні країни –
13 %. Найбільше електроенергії на душу населення виробляють у Норвегії,
Ісландії, Канаді, Швеції, США, Новій Зеландії. Занадто малі душові обсяги
виробництва електроенергії в найбідніших країнах світу. Це означає, що більшість населення цих країн зовсім не використовує електроенергію.
Зростання споживання електроенергії пов’язане з прогресивними змінами,
що відбуваються в промисловому виробництві під впливом НТР: з автоматизацією і механізацією виробничих процесів, широким застосуванням електроенергії в технологічних процесах, підвищенням ступеня електрифікації всіх
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галузей господарства. До того ж значно зросло споживання електроенергії населенням у побуті у зв’язку з поліпшенням умов та якості життя, поширенням
радіо- і телеапаратури, побутових електроприладів, комп’ютерів тощо.
З глобальною електрифікацією пов’язане невпинне збільшення обсягів виробництва електроенергії в розрахунку на душу населення планети (з
381 кВт·год у 1950 р. до майже 3000 кВт·год у 2005 р.). Серед лідерів за цим
показником є країни з незначною чисельністю населення (і в основному економічно розвинуті): Ісландія, Норвегія, Кувейт, Канада, Фінляндія, Швеція,
Австралія.
Загалом у світі 62 % всієї електроенергії виробляється на теплових електростанціях (ТЕС), близько 19 % – на гідроелектростанціях (ГЕС), майже 18 % –
на атомних електростанціях (АЕС) і 1 % – дають альтернативні джерела енергії
(геотермальні, припливні, сонячні, вітрові та інші електростанції).
Теплоенергетика. Перші теплові електростанції
(ТЕС) з’явилися в кінці XIX ст. (в 1882 р. –
1
у Нью-Йорку та в 1883 р. – у Санкт-Петербурзі).
Їх спорудження дешевше, ніж електростанцій інших типів, терміни будівництва коротші, вони можуть використовувати різні види палива (мазут,
природний газ, кам’яне й буре вугілля).
Великі ТЕС будують переважно в районах видобутку палива (вугілля) або в місцях, зручних для
його підвозу (тобто в портових містах). Теплові
станції, що працюють на мазуті, споруджують поблизу нафтопереробних заводів, а ті, що працюють
2
на природному газі – уздовж трас газопроводів.
До країн, де переважна більшість електроенергії виробляється на ТЕС, належать США, Китай,
Японія, Росія, Німеччина, Польща, ПАР, Австралія
та ін. Найбільшою ТЕС у світі є «Сургутська-2» в
Росії (мал. 84, 1).
Гідроенергетика. З винайденням у XIX ст.
гідротурбіни та електричної машини розпочався
новий етап у розвитку гідроенергетики – будівництво гідроелектростанцій (ГЕС), що перетворю3
ють енергію водяного потоку на електричну енергію. Енергія, яку виробляють ГЕС, є дешевою, а їх
головна перевага – використання поновлюваного
джерела енергії – води. Проте водночас спорудження ГЕС призводить до великих екологічних проблем (затоплення родючих земель, замулювання
водосховищ, перешкода для міграції риб тощо).
Велику частку електроенергії виробляють на
ГЕС країни, що мають потужні гідроенергетичні
ресурси: Бразилія (в країні діють понад 20 великих
ГЕС), Норвегія, Канада, Швеція, Росія, Австрія,
Мал. 84. Сургутська-2 в
Колумбія, Нова Зеландія тощо. Найбільші за поРосії (1), Гідровузол Ітайпу тужністю ГЕС: бразильсько-парагвайський гідна р. Парана (2), АЕС
роенергетичний комплекс «Ітайпу» на р. Парана
«Фукусіма» в Японії (3)
(мал. 84, 2); венесуельська «Гурі» на р. Карон.
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Найбільші ГЕС в Росії збудовані на р. Єнісей: 1
Красноярська і Саяно-Шушенська. Завершується
будівництво найбільшої в світі ГЕС – «Санься»
на р. Янцзи в Китаї (її потужність має перевищити
17 млн кВт).
Ядерна енергетика. Основою ядерної енергетики є атомні електростанції (АЕС), джерелом
енергії яких слугує ядерний реактор, а паливом –
уран (U) і плутоній (Pu). Будівництво АЕС обходиться дорожче, ніж звичайних ТЕС. Атомні електростанції, на відміну від звичайних ТЕС, не забруднюють атмосферу, проте набагато небезпечні- 2
ші радіоактивні викиди під час аварій на АЕС або
через порушення технологічних режимів. Так,
унаслідок аварії 1986 р. на Чорнобильській АЕС в
Україні підвищився рівень радіації в двадцяти країнах (від Норвегії до Перської затоки). Тому найважливішими проблемами, від рішення яких залежить подальший розвиток ядерної енергетики, є
надійне поховання радіоактивних відходів і захист
людини і навколишнього середовища від радіоактивного забруднення.
3
Початок атомної енергетики припав на 1954 р., коли
в Радянському Союзі запрацювала перша в світі АЕС
у м. Обнінськ. Нині атомні електростанції діють уже в
33 країнах світу, зокрема у Франції (виробляють 77 %
електроенергії в країні), Литві (76 %), Україні (43 %),
а також у Південній Кореї, Швеції, ФРН, Японії (найбільша в світі АЕС «Фукусіма») (мал. 84, 3), Великій
Британії, США, Росії, Канаді та ін.
У зв’язку з психологічним впливом на населення
аварій на АЕС в різних країнах світу й активізацією
Мал. 85. Використання
діяльності противників ядерної енергетики темпи її
нетрадиційних джерел
розвитку помітно знизилися. Важливими причинаенергії: геотермальна
ми зниження виробництва електроенергії на АЕС
стали також високі витрати, тривалі терміни видачі станція в Ісландії (1), віліцензій на будівництво й експлуатацію АЕС, вели- трова електростанція в
Іллінойсі (США) (2), сока тривалість проектування і спорудження об’єктів
нячна електростанція в
ядерної енергетики і, звичайно, складність вирішенПортугалії (3)
ня технічних проблем безпеки АЕС, утилізації радіоактивних відходів, консервації станцій після завершення термінів їх експлуатації.
Використання нетрадиційних джерел енергії. Нині воно ще незначне
і має переважно місцеве значення. На припливних електростанціях (ПЕС) для
вироблення електроенергії використовують енергію морських (океанських)
припливів. Першу в світі припливну електростанцію було збудовано в Бретані
(Франція) у 1955 р. біля гирла р. Ранс на узбережжі Ла-Маншу, де висота припливів сягає 13 м. У колишньому СРСР у 1968 р. поблизу м. Мурманська була
побудована Кислогубська ПЕС (поки що єдина в СНД). Дві ПЕС були збудовані у 80-тих роках ХХ ст. в Китаї та в затоці Фанді між Канадою і США. Планують
відкрити ПЕС у Великій Британії, Росії, Індії, Австралії, Південній Кореї та ін.
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Невеликі хвильові електростанції працюють у Японії (для освітлення маяків
і навігаційних буїв) і Норвегії. На використанні внутрішнього тепла Землі ґрунтується робота геотермальних електростанцій (ГеоТЕС). Вони використовуються в основному для обігріву і теплопостачання в Ісландії (майже повністю опалюється термальними водами) (мал. 85, 1), Росії (на Камчатці), Італії (у 1827 р.
біля м. Піза була збудована перша ГеоТЕС у світі), США (Каліфорнія), Франції,
Мексиці, Угорщині, Новій Зеландії. Нині інтерес до ГеоТЕС постійно підвищується і на початку XXI ст. геотермальні джерела для одержання електроенергії
використовувалися вже майже в 20 країнах світу.
Вітроелектростанції (ВЕС) у більшості випадків використовують як джерело електроенергії невеликої потужності у місцях із стійким вітровим режимом,
Доведіть чи спростуйте значно віддалених від мереж електропередач (наприклад, в Арктиці, у прибережних зонах Каспійського та
За нетрадиційними
Охотського морів, у степах й пустелях). Вони забезпечуджерелами енергії –
ють електроенергією населення США (мал. 85, 2), Данії,
майбутнє.
Швеції, ФРН, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії,
Греції, Канади, планується будівництво в Китаї та Індії.
Найпотужнішим невичерпним джерелом енергії на Землі є сонячна енергія.
Практичне використання геліоенергетики найдоцільніше в районах з великою
кількістю сонячних днів на рік. У цьому виді енергетики енергію сонячного випромінювання перетворюють на електричну за допомогою сонячних батарей,
основна сфера використання яких – енергопостачання космічних кораблів і
штучних супутників Землі. У земних умовах сонячні батареї застосовують як
джерело енергії в електромобілях, у пристроях автоматики, радіомаяках, навігаційних покажчиках тощо. Будівництво геліоелектростанцій вже здійснили
США, Франція, Іспанія, Італія, Португалія (мал. 85, 3), Японія, є вони і в Криму.
З енергетичною метою шляхом безпосереднього спалювання застосовують
також деревину, відходи рослинництва і тваринництва. Іноді їх переробляють
у біогаз і спирт. Для цього залежно від спеціалізації певної країни використовують відходи цукрової тростини, рисове лушпиння, стеблини кукурудзи, бавовнику, шкарлупу кокосових, земляних та інших горіхів, а також гній. Дуже
швидко зростає кількість таких установок у Китаї та Індії.
Усі нетрадиційні способи отримання енергії мають плюси та мінуси. Позитивні
якості альтернативної енергетики: поширеність більшості її джерел і порівняльна екологічна чистота. Проте головний мінус – низька концентрація. Недоліком
є і мінливість у часі використання більшості нетрадиційних джерел.
Запитання і завдання для самоконтролю

?

1. З’ясуйте, чому енергетика є життєво важливою галуззю світового господарства.
2. Поясніть, які структурні і географічні зрушення відбуваються у світовій
енергетиці.
3. Вкажіть, на які групи можна поділити країни щодо їхнього ставлення до
розвитку атомної енергетики.
4. Перелічіть нетрадиційні джерела отримання енергії. Розкрийте їхнє
значення як енергоносія.

Обговорімо
За рівнем розвитку електроенергетики можна судити про рівень розвитку країни.
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