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ВСТУП 
Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов'язаними із 

загостренням боротьби між протилежними тенденціями розвитку суспільства. З одного 

боку, поширюються глобалізаційні процеси, які охоплюють усі сфери людської ді-

яльності, розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого — наростають локалі-

заційні дезінтеграційні процеси, які, як це не парадоксально, відбуваються паралельно з 

глобалізацією та інтеграцією. Саме у царині єдності й боротьби цих протилежностей і 

проходить розвиток народів і країн у наш час. 

У такому контексті предмет "Країнознавство", який викладається для студентів фа-

культетів міжнародних відносин, географічних та економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, виступає як один з провідних у цілісному розумінні процесів, які 

відбуваються у сучасному світі. Підручник буде корисним насамперед студентам, що на-

вчаються за спеціальністю "міжнародні відносини", адже навчальна дисципліна "Країно-

знавство" закладає підвалини, фундамент, орієнтири не лише для всього подальшого на-

вчання студентів, а й основу їх свідомого вибору тематики наукових досліджень, пошуку 

районів нашої планети, які стануть для них пріоритетними, визначення мовно-культурних 

уподобань тощо. Таким чином ця дисципліна дає імпульс до усвідомленого вибору долі й 

обґрунтованого пошуку вузької регіональної і галузевої спеціалізації майбутнього 

фахівця-міжнародника. 

Стане в пригоді цей підручник і студентам-географам, особливо зі спеціалізацією "країно-

знавство і географія світового господарства". Не можна обійтися без вивчення 

країнознавства й студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

спеціалізацією яких є міжнародні економічні відносини у різних їх напрямах. Безперечно, 

країнознавство є однією із засадничих дисциплін і для студентів спеціальностей "туризм", 

особливо зі спеціалізацією "міжнародний туризм". 

Матеріали підручника мають не лише навчально-методичне, а й інформаційне значення. 

Міжнародна, міждержавна рухливість українців постійно зростає. Мільйони наших зем-

ляків добувають нафту і газ у Росії, збирають овочі у Великій Британії та Ірландії, фрукти 

— в Португалії, Іспанії та Італії, будують дороги і житло у Чехії й Польщі, складають 

автомобілі в Німеччині, вирощують пшеницю в Аргентині. Громадяни України в наш час 

можуть вирушати практично в будь-яку країну й у будь-яку частину світу. Відповідно 

зростає потреба в інформації про країни, розширенні знань про природу, розміщення 

населення, господарство, соціально-економічні та екологічні проблеми різних країн і 

регіонів світу. Країнознавство й дає ці знання. 

Цей підручник буде корисний і тим громадянам нашої держави, які постійно живуть і 

працюють в Україні, а за кордон виїжджають хіба що на короткий відпочинок. Колена 

людина повинна мати хоча б найзагальніші уявлення про сучасну політичну карту світу, 

розміщення населення нашої планети, світове господарство, глобальні проблеми людства. 

Це потрібно у повсякденному житті для того, щоб встановлювати зв'язки між подіями, 

інформацію про які ми отримуємо з газет, повідомлень по радіо та телебаченню, з 

комп'ютерної мережі, правильно їх оцінювати, таким чином, правильно розуміти світ, в 

якому ми живемо. 

Працюючи з текстом підручника, особливу увагу звертайте на картосхеми, постійно 

тримайте під рукою географічний атлас світу і будь-який названий у тесті об'єкт або 

країну, регіон або місто відразу знаходьте на карті. 

У кінці розділів подано запитання та завдання. Вони допоможуть вам закріпити вивчене. 

Розділи підручника закінчуються висновками. Прочитайте їх уважно. їхнім завданням є не 

лише узагальнення вивченого, а і його систематизація. Після цього перевірте рівень 

засвоєння матеріалу параграфів за допомогою тестового контролю. Його метою є не лише 

контроль і оцінювання, а й навчання і корекція вивченого, — ви зможете не лише 

пригадати забуте, а й відкоригувати те, що неправильно зрозуміли. 

Працюючи з підручником, пам'ятайте, що світ швидко змінюється, є досить динамічним. 



Природно — підручник не може встигнути за швидкоплинним життям. Тому намагайтеся 

зрозуміти закономірності й тенденції творення і функціонування держав, розвитку 

державотворчих процесів, політичних проблем, подій та явищ. 

Бажаю вам успіхів у вивченні надзвичайно цікавої дисципліни, якою є країнознавство. 

Віце-президент Академії наук вищої освіти України, професор Петро Масляк 

 

Частина І 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА 

 

Розділ 1 

КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА 

1.1. Об'єкт і предмет країнознавства 
Країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає країни і 

регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, 

внутрішні просторові відмінності. 

На сучасному етапі країнознавчі дослідження мають переважно природно-історичне і 

соціально-економічне спрямування, що зумовлюється особливостями історико-

географічного розвитку людства в першій половині XXI ст. У цих дослідженнях природу 

все ще розглядають як ресурсну основу, середовище проживання та господарської 

діяльності людей, водночас все більше уваги приділяють вивченню екологічних проблем. 

У переважно інформаційних, позбавлених науково-методологічного підґрунтя 

публікаціях, країнознавство розглядають лише як організаційну форму об'єднання всієї 

суми найрізноманітніших знань про ту чи іншу країну або регіон світу. 

Останнім часом, у зв'язку з диверсифікацією міжнародних відносин України в галузі 

країнознавства, все більше переважають дослідження, у яких на перший план виступає 

різнобічний аналіз найважливіших проблем тих країн, з якими наша держава має тісні 

зв'язки. Такі проблемно орієнтовані дослідження тісно пов'язані з практикою дво - і 

багатосторонніх відносин між країнами світу. При цьому пріоритети здебільшого на-

даються моделюванню ситуацій і прогнозуванню розвитку подій та явищ. Проблемна 

орієнтація сприяє зростанню практичної значимості країнознавства і водночас створює 

умови для розвитку його методологічної бази. Вона теж пов'язана з упровадженням 

системного підходу, вимагає розгляду найважливіших проблем на глобальному рівні. Це 

ще більше надає країнознавству передбачуваної прогностичної спрямованості. Прогноз у 

країнознавстві, як конкретне передбачення стану певного явища в майбутньому на основі 

спеціального наукового дослідження, набуває у XXI ст. особливого значення, тому що 

конкретна цінність правильного, науково обґрунтованого передбачення у сфері 

міждержавних відносин стрімко зростає. Вміння передбачати ситуацію з урахуванням 

усезростаючої кількості різновекторних чинників стає головним і найдорожчим "товаром" 

аналітиків у країнознавстві. 

Об'єктом вивчення країнознавства є країни як основні одиниці сучасної соціально-

політичної організації світу, а також їх великі частини (райони, штати, області, 

провінції тощо) і різні міждержавні регіональні та глобальні угрупування. 

Очевидно, що країни і регіони світу вивчає не лише країнознавство. Країни і регіони світу 

є об'єктом вивчення також і історії, і географії, і філософії, і культурології, 

суспільствознавства, соціології, геології та безлічі інших наук і навчальних дисциплін. 

Кожна з них досліджує лише певну складову об'єкта, тобто його конкретні властивості, 

явища, процеси і відношення. Отже, та складова об'єкта дослідження, на яку найбільшою 

мірою й спрямована увага тієї чи іншої науки і називається її предметом. 

Предметом країнознавства є країни і регіони світу як єдині системи, що складаються з 

різнорідних, але взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле на світовій 

політичній арені. 

Отже, на відміну від інших наук і навчальних дисциплін, які цікавляться лише певними 



аспектами діяльності країн, країнознавство інтегрує в собі універсальні знання про країни, 

відображаючи цілісну картину буття основних одиниць соціально-політичної організації 

світу. 

Що означає системна універсальність предмета країнознавства? 

Як аксіома приймаються такі твердження. 

По-перше, всі сфери функціонування суспільства будь-якої країни так чи інакше тісно 

взаємопов'язані. 

По-друге, цілісної картини тієї чи іншої держави або регіону при вилученні (нехтуванні) 

того чи іншого її елементу (сфери, регіону) отримати не можливо. 

По-третє, велике значення має взаєморозміщення (взаєморозташування) країн і регіонів 

стосовно одне одного у географічному (геополітичному) просторі. 

По-четверте, країни і міждержавні утворення існують у часі, який разом з простором 

визначають буття людей, народів і суспільств. 

По-п'яте, будь-яка система (країна) складається з підсистем нижчого ієрархічного рівня 

(структур, поєднань, утворень, комплексів, формувань). До них належать переважно 

територіально-управлінські системи (штати, губернії, області, провінції тощо). 

По-шосте, функціонування територіальних утворень (країн і регіонів) відбувається як 

постійна і перманентна зміна їх станів унаслідок як внутрішньої взаємодії елементів, так і 

взаємодії з довкіллям. 

Конкретними об'єктами дослідження країнознавства є галузеві (інтегральні) чи 

просторово-територіальні форми організації країн як у цілому, так і їх окремих частин. 

Наприклад, можна вивчати населення Сполучених Штатів Америки, чи культуру індіанців 

Бразилії, чи екологічні проблеми Німеччини (галузевий (інтегральний) аспект). 

Просторово-територіальний аспект дослідження конкретних об'єктів полягає в 

комплексному вивченні, наприклад штату Каліфорнія в США або провінції Квебек у 

Канаді. Звичайно можна конкретним об'єктом дослідження обрати поєднання цих двох 

аспектів, приміром природно-ресурсний потенціал острова Хоккайдо в Японії. 

Запитання та завдання 
1. Що вивчає країнознавство як наука? 

2.  Чому сприяють проблемні дослідження у країнознавстві? 

3. Що є об'єктом вивчення країнознавства? 

4. Визначте предмет країнознавства. 

5. Що означає системна універсальність предмету країнознавства? 

6.  Що може виступати конкретними об'єктами дослідження країнознавства? 

1.2. Теорії та концепції держав 
Існує багато наукових напрямів і теорій, які аналізують різні аспекти виникнення, 

функціонування і занепаду держав та їх взаємодію на політичній карті світу. Серед них 

можна виділити кілька найголовніших. 

Географічний детермінізм. Це один із найдавніших наукових напрямів, який 

розроблявся ще давніми греками (Страбон, Гіппократ). Згодом найбільший внесок у 

розвиток теорії географічного детермінізму зробили німецькі, французькі та американські 

вчені Ф. Ратцель, Ш. Монтеск'є, Е. Реклю, С. Гантингтон. 

Сутність географічного детермінізму надзвичайно проста: визначальною силою розвитку 

суспільства (в тому числі й країн) є географічне положення і природне середовище. 

Прихильники цієї теорії вважають, що саме природні умови і ресурси формують ті чи інші 

країни і сприяють (або не сприяють) їх існуванню та процвітанню. На думку 

"детерміністів", природні умови визначають не лише виникнення країн і народів, спосіб їх 

життя, а й сам плин історії. Як стверджував видатний "державотворець-практик" 

Наполеон: "Географія — це доля". 

Звичайно, повністю відкидати вплив географічного положення, природних умов і ресурсів 

на виникнення, функціонування і розвиток держав аж ніяк не можна. Але з розвитком 

людства вплив цих чинників зменшується. Нині найбагатшими державами світу є ті, які 



майже не мають природних ресурсів, навіть території як життєвого простору (Японія, 

Сінгапур, Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія тощо). Більшість з цих держав навіть не 

мають безпосереднього виходу до Світового океану. 

Енвайронменталізм (від англ. environment — середовище, оточення) більш модифікована 

до сучасності, близька до географічного детермінізму наукова течія, що виникла у СІЛА. 

Оскільки основою розвитку країн є їхня економіка, енвайронменталісти Г. Тейлор, P. 

Сміт, Е. Симпл стверджують, що відносини між країнами розвиваються на основі 

міжнародного географічного (територіального) поділу країн, який, у свою чергу, 

визначається відмінностями у природному середовищі. Розвитком наукової течії 

енвайронменталізму стала теорія "кліматичних оптимумів" С. Гантингтона. 

Останній вважав, що найсприятливіші умови для всебічного розвитку мають країни, 

розташовані в помірних поясах. 

Марксистська теорія розвитку суспільства набула значного поширення у XX ст. 

Марксисти вважали, що кожному суспільно-економічному ладу притаманні власні 

закономірності і закони розвитку, зокрема й у всіх сферах державного будівництва. Однак 

крах комунізму по всій планеті наприкінці XX ст. довів, що людство розвивається за 

соціально-економічними законами і закономірностями, які мають загальний характер і 

специфіку своїх виявів, характерних кожній країні, але не більше того. 

Значний вплив на країнознавство як науку і навчальну дисципліну мали різні теорії і 

концепції держави. Серед них так звана організменна теорія Ф. Ратцеля і його 

послідовника Р. Челлена, які розглядали держави як живі організми, що борються між 

собою за ресурси, тобто власне "місце під сонцем". Як і будь-який живий організм, 

держава, за цією теорією, проходить певні етапи розвитку: народження, зростання і змуж-

ніння, занепад, неминуча смерть. Як і люди, держави можуть жити недовго або бути 

довгожителями. 

Р. Челлен взагалі вважав, що держава, як і будь-яка людина, крім тіла (території) має ще й 

душу (народ або націю). Як живий організм, держава у своїх діях керується природними 

інстинктами. Серед них найсильнішими є інстинкти самозбереження і зростання. 

Після Другої світової війни у США Р. Гартшорном була висунута так звана 

функціональна теорія держави. Цей учений вважав, що держава є політично орга-

нізованим простором, успішне функціонування якого залежить від вміння переборювати 

відцентрові сили, які намагаються подрібнити державу. За Р. Гартшорном, ці сили діють у 

кожній країні, але тільки в деяких руйнують державу повністю. Тому головними чинни-

ками успішного функціонування і самого існування будь-якої країни цей американський 

вчений вважав так звані чинники зв'язності (зв'язувальні), тобто її цілісності. Р. Гартшорн 

вважав, що цілісність держави наприкінці XX ст. вже не може бути забезпечена одним 

державним апаратом, яким би організованим і ефективним він не був. її можна досягти 

лише за рахунок державної ідеї, яка існує в чуттєвій сфері населення певної країни. Якщо 

населення ототожнює себе з цією державою, вважає необхідним об'єднуватися і підтриму-

вати різні групи людей в усіх її куточках, вона залишиться єдиною. Серед чинників такого 

об'єднання головним Р. Гартшорн вважав націоналізм. 

Наприкінці XX ст. теорію "держави-вмістилища" або "держави-контейнера" 

розвинув П. Тейлор. Держава за П. Тейлором, виступає як вмістилище передусім 

накопичених багатств. Цікавою є думка вченого, що "держава як вмістилище (контейнер) 

сили націлена на збереження існуючих кордонів; держава як вмістилище багатства 

націлена на більші території; держава як вмістилище культури націлена на менші тери-

торії"
1
. Як і Р. Гартшорн, П. Тейлор великого значення у виникненні і самому існуванні 

держави також надавав націоналізму. 
1
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Сучасне країнознавство у своєму розвитку базується також на глобальних і регіональних 



геополітичних та геостратегічних концепціях. Серед них найвідомішими є атлантизм, 

мондіалізм, євразійство. 

Концепцію атлантизму пропагували такі вчені, як С. Коен, Д. Мейніг, Г. Кіссінджер та 

С. Гантингтон. За цією концепцією, використовуючи класичні геополітичні поняття про 

боротьбу Моря і Суходолу, теоретично обґрунтовувалася гегемонія США над Західною 

Європою, а через неї, консолідуючи і використовуючи цю частину Європи, намагалися 

діяти проти світу, який чомусь проголошувався Суходолом. "Морська сила" Атлантики, 

яка нібито апріорі переважає силу континенту як більш цивілізована, динамічна, 

неконсервативна, підприємлива і спрямована у майбутнє, а не в день минулий, повинна 

була перемогти "силу континенту" в особі СРСР. Хоча врешті-решт так і сталося, але 

вирішальної заслуги "морської сили" в цьому об'єктивному процесі розпаду імперій 

очевидно немає. Імперія за будь-яких умов має розпастися і піти в небуття, а має в той чи 

інший відрізок часу на цей процес вплив та чи інша сила, це вже питання другорядне. 

Атлантисти й атлантизм перемогли не тому, що неодмінно мали подолати свого ворога, а 

лише тому, що їх супротивник помер природною смертю. Цього ворога його опоненти не 

любили, але заподіяти йому нічого не могли. Фактично всі атлантисти, насамперед 

американці С. Коен і Д. Мейніг, визнавали "світовою кухнею політичної погоди" Євразію. 

її вони поділяли в різних варіаціях суто географічно на різні пояси країн за 

функціонально-культурною прихильністю до тих чи інших ідеологічних установок. 

Ідеї мондіалізму, тобто створення однієї загальносвітової держави, одного народу, однієї 

столиці, одного уряду, який би керував усім людством з одного центру тощо, не є чимось 

новим і мають давню історію. Однак науково вони сформувалися в Європі під безпосе-

реднім впливом єврейського месіанства і "Богообраності". Якщо існує єдине людство з 

єдиною батьківщиною — Землею, то цим популяційним монстром мусить хтось керувати. 

Хочемо ми цього чи ні, нею має стати певна еліта або обрана нація, яка знову ж таки 

цілком об'єктивно стоїть вище над загалом, розуміє і знає те, що невідомо іншим, має за 

щось відповідальність тощо. Така еліта в будь-якому разі буде вважати інших землян 

нікчемами, робочою худобою, якою просто необхідно керувати, для їхнього ж загального 

добра. Хазяї ж світу, керівна і спрямовуюча сила людства, мають потурбуватися, щоб 

робоча худоба була нагодована і розважена бо інакше вона не зможе інтенсивно й 

ефективно працювати. Отже, ідеї мондіалізму, за всієї їх логічної обумовленості насправді 

є черговою утопією, яка дає змогу знедоленим чекати чергового дива. 

У середині XIX ст. з'явилися перші спроби узагальнення і систематизації ідей 

мондіалізму. У цей час почали викристалізовуватися ідеї всесвітньої сім'ї і відкидання 

значення індивіда й індивідуалістського начала в розвитку суспільства (О. Конт). 

Подальші спроби розвитку "деіндивідуалізації" суспільства зробили К. Маркс і Ф. Енгельс 

у "Маніфесті". Гасло "Пролетарі всіх країн, єднайтеся", проголошене цими вченими і 

політиками, було подальшим розвитком ідей мондіалізму з новітньою назвою комунізм. 

На початку XX ст. Л. Троцький запропонував ще одну мондіалістську ідею "перманентної 

революції". Виникла і країна (СРСР), у якій мондіалісти почали реалізовувати власні 

абстрактні теорії на практиці, будуючи деіндивідуалізоване комуністичне суспільство. Все 

це цілком логічно призвело до фізичного знищення (деіндивідуалізації) десятків мільйонів 

людей, мондіалістсько-комуністичних воєн, голодоморів, масових репресій тощо. 

Українці були обрані "піддослідними кролями" для перевірки правильності наукової 

теорії мондіалізму і втратили більше людей (понад 50 млн осіб), ніж усі інші нації разом 

узяті. 

Врешті-решт комуністична течія мондіалізму зазнала повного фіаско в галузі технології 

реалізації ідеї, проте залишила свій слід на підсвідомому рівні у значної частини людства. 

Мондіалістську основу мають й ідеї фашизму. Як і комунізм, фашизм фактично є одним із 

відгалужень мондіалізму. Всі ці мондіалістські течії відрізняються одна від одної лише 

шляхом і технологією досягнення однієї мети, тобто об'єднання в єдину державу під керів-

ництвом всесвітнього уряду. 



Мондіалізм має певну притягальну силу, бо пропонує людству утопічну оману "простого" 

вирішення надзвичайно складних проблем світобудови. Хоча практика доводить, що 

простих шляхів у трансформації людства немає, для багатьох нетерплячих завжди виникає 

спокуса не розв'язувати гордіїв вузол проблем, а розрубати його одним ударом. 

Міждержавні відносини на регіональному рівні намагалася пояснити геополітична течія 

євразійства. Фактично євразійство сформувалося як російська шовіністично-імперська 

реакція на українські національно-визвольні змагання початку XX ст., що становили 

найбільшу загрозу російському імперіалізму. Засновники євразійства X. Трубецькой, П. 

Савицький, К. Леонтьев, Л. Гумільов були зовсім різними людьми як за характером і 

уподобаннями, так і за фахом: філологами, географами, економістами, філософами, 

юристами, істориками тощо. Не дивно, що утворилося декілька напрямів євразійства, які 

нерідко ворогували між собою. 

З географічного погляду євразійці вважають Євразію, яка практично збігається, на їхню 

думку, з кордонами Російської імперії, а пізніше — з межами СРСР, особливим 

географічним світом. Звідси з'явилася спроба виділення, крім Європи й Азії, ще однієї 

географічної частини світу під назвою "Євразія". Вона нібито і у фізико-, і в політико-, і в 

економіко-географічному відношенні є цілком окремою частиною світу. Очевидно, що 

подібні намагання євразійців є абсолютно надуманими і не мають жодних наукових 

підстав. Об'єднати чи "возз'єднати" в один фізико-географічний і культурно-етнічний світ 

Естонію, Молдову, Таджикистан, Чечню, Чукотку і Бурятію, навіть маючи найвищий 

рівень фантазії, нікому і ніколи не вдасться. Ця штучна в усіх відношеннях побудова за 

будь-якого послаблення російського імперського "закріпляючого розчину" неминуче 

розпадається, що і підтвердили події, які відбулися наприкінці XX ст. 

Подальшого розвитку ідея "високого історичного призначення Росії", яка має насильно 

"ощасливити" народи, що хочуть жити своїм власним, відмінним від російського, життям, 

знайшла розвиток у слов'янофільстві. Головною ідеєю останнього було об'єднання всіх 

слов'янських народів під егідою Росії. 

Однак слов'янофільство не отримало свого подальшого розвитку. Історія неодноразово 

демонстрували антагонізм слов'янських народів. Крім того, глибинною генетичною і 

ментальною основою багатьох слов'янських народів не є слов'янство, як гілка давньої 

індоєвропейської чи індо-арійської спільноти. Так, слов'яномовні болгари мають тюркську 

основу, білоруси — прибалтійську, росіяни — угро-фінську. Нав'язана їм мова сло-

в'янської мовної групи але ніяк не знищила глибинної цивілізаційної ментальності цих 

народів. Вони близькі за мовою, але дуже далекі (докорінно відрізняються) за характером, 

способом мислення, уподобаннями, способом повсякденного життя тощо. 

Зазначимо, що наведені напрями і течії є основними, найбільш відомими у теорії 

державотворення. Існує ще багато менш відомих течій, які намагаються пояснити 

розвиток і взаємодію різних країн на політичній карті світу. 

Запитання та завдання 
1. Схарактеризуйте теорію географічного детермінізму. 

2.  Що вам відомо про наукову течію енвайронменталізму? 

3. Представником якої течії був Е. Гантингтон? У чому її особливості? 

4. Які особливості так званої організменної теорії Ф. Ратцеля і Р. Челлена? 

5.  Назвіть основні положення функціональної теорії держави Р. Гартшорна. 

6. У чому сутність теорії "держави-контейнера"? 

7. Що таке мондіалізм? 

8. Назвіть основних провідників атлантизму. 

9.Чому українські національні інтереси найбільш зачіпає геополітична течія євразійства? 

 

1.3. Закономірності й принципи країнознавства 
Виникнення, існування та взаємодія країн на політичній карті світу і окремих їхніх частин 

є наслідком дії (впливу, реалізації) як об'єктивних (незалежних від волі людини) законів і 



закономірностей, так і суб'єктивної волі людських спільнот. 

У науковій літературі чіткої межі між законами і закономірностями не має: здебільшого ці 

визначення вживаються як синоніми і в словниках трактуються як необхідні, істотні, 

стійкі, повторювані відношення між явищами у природі й суспільстві. Щоб уникнути плу-

танини пропонуємо законами вважати відношення найзагальніші, які притаманні великим 

групам явищ. Часткові, або ж специфічні, закони, характерні для певних наукових 

напрямків, будемо називати у цьому підручнику закономірностями, звідси — 

країнознавство ґрунтується у своєму розвитку на загальних законах буття, які мають у цій 

науці специфічні вияви (закономірності). 

У суспільних науках закономірності не є абсолютно детермінованими і незмінними в 

просторі і часі. Вони є об'єктивними відношеннями, які не залежать від волі людей, але їх 

реалізація в суспільстві можлива лише в процесі людської діяльності в тій чи іншій сфері 

життя певної країни або міждержавних відносин. У цьому головна відмінність суспільних 

законів від законів природи. Пізнання й ефективне практичне застосування суспільних 

закономірностей дає змогу якнайкраще функціонувати країні на політичній карті світу, 

регіонально взаємодіяти з іншими державами. Тому ті країни, де уряди здійснюють 

оптимальну внутрішню і зовнішню політику, що ґрунтується на пізнанні закономірностей 

внутрішньої і зовнішньої організації держави як системного організму, процвітають. У 

протилежному випадку країна, яка має всі об'єктивні умови для успішного розвитку, але 

має непрофесійне або злочинне керівництво, перебуває в перманентній соціально-

економічній кризі. 

Якраз на усвідомленні певних закономірностей базується вироблення відповідних 

принципів у країнознавстві. Керуючись закономірностями, вчені розробляють принципи 

їх реалізації в царині внутрішньодержавних і міждержавних відносин. Зокрема, було 

сформульовано кілька закономірностей розвитку держав. 

Закономірність неминучого розпаду імперій. За цією закономірністю будь-яка 

багатонаціональна імперія неминуче приречена на розпад. С.С. Рожков
1
 переконливо 

доводить, що розвиток імперії як суспільної системи абсолютно чітко описується за 

допомогою так званої "логістичної кривої", яка належить до математичних 

закономірностей. Це, своєю чергою, свідчить, що ця закономірність, яка виявляється в 

різних науках, уже близька до закону. За цією закономірністю імперія на початку свого 

існування зростає поступово. З часом територіальна експансія стає все стрімкішою. Зго-

дом темпи загарбання нових територій, народів і країн уповільнюються. На цій стадії 

імперія досягає стану "насичення" і втрачає стабільність. Після гострої кризи імперія 

починає розпадатися, але можливе її короткочасне відновлення. Врешті-решт імперія 

остаточно і назавжди розпадається з утворенням нових країн. 

Історія повністю підтверджує цю закономірність. Всі великі багатонаціональні імперії 

розпалися: Римська, Османська, Британська, Радянський Союз тощо. 
    1
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Закономірність зростання кількості країн на політичній карті світу полягає в 

поступовому збільшенні кількості незалежних держав. Ця закономірність теж має 

фактологічне підтвердження в просторі і часі. У XIX ст.  у світі було близько 50 країн. 

З часом їх чисельність зросла до 100, 150, нині ця цифра сягає двохсот. Не треба бути 

пророком, щоб, усвідомивши цю закономірність, спрогнозувати збільшення чисельності 

країн і в майбутньому. У світі донині існують великі багатонаціональні держави (імперії), 

поділ яких на іноді значну кількість нових країн справа лише часу. До них належать, на-

приклад, Російська Федерація, Індія, США тощо. 

Особливо в цьому сенсі вирізняється Африка. Колоніальні держави тут створили велику 

кількість штучних країн, кордони яких розділили народи і племена, змусивши їх жити в 

різних державах. Завершення формування націй в Африці неминуче приведе до радикаль-

них змін на політичній карті цього материка. Відокремлення від Ефіопії Еритреї і 

створення нею незалежної держави лише перша ластівка в цьому об'єктивному процесі. 



Закономірність створення національних держав виявляється в нездоланному бажанні 

будь-якої нації створити незалежну державу. З цією метою нація мобілізує всі наявні в неї 

ресурси, аж до ведення перманентних воєн. Таких прикладів в історії безліч. У наш час 

бездержавні курди, будучи доволі численним народом, продовжують боротьбу за 

створення власної національної держави. Ця боротьба, то стихаючи, то знову наростаючи, 

триває вже не одне століття. 

Так як на сучасній політичній карті налічується близько 200 країн, а всього на нашій 

планеті понад 5000 народів, можна передбачити у XXI ст. загострення національно-

визвольної боротьби. Це пов'язано насамперед з тим, що без створення власної держави 

жодна нація не може повністю самореалізуватися. 

Закономірність геополітичного маятника історії. За цією закономірністю, яку ще 

можна назвати закономірністю історичної справедливості, через значний час починається 

відродження знищених, захоплених, сплюндрованих національних держав і створення 

ними цивілізацій та культур. Звичайно, це не стосується багатонаціональних імперій, а 

саме національних утворень, які існували в минулому. 

Як маятник, який рухаючись в одному напрямку, досягає певної точки і починає свій рух в 

протилежному напрямку, так і плин історії неминуче карає загарбників, призводячи до 

поступової деградації їхніх держав. У нас на очах подібні процеси відбуваються в СІЛА, 

де мексиканці заселяють захоплені цією країною у Мексики штати. Назавжди знищені, як 

здавалось, іспанцями індіанські племена Південної Америки починають відвойовувати 

втрачені позиції. У Росії підкорені росіянами декілька століть тому народи починають 

знову повертати собі попередній статус. Багато таких прикладів, які підтверджують цю 

закономірність, і в інших частинах світу. 

Проте принципи в країнознавстві, розроблені людьми на основі пізнання закономірностей 

виникнення, функціонування держав на міжнародній арені та їхньої взаємодії, є 

мінливими в часі та просторі, і відображають сучасний рівень розвитку людства. 

Здебільшого ці принципи на сучасному етапі суперечать один одному. У зв'язку з цим 

виникають так звані подвійні стандарти. Одне і те саме явище чи процес у різних країнах і 

регіонах, різними політичними силами і міжнародними організаціями оцінюються не 

лише по-різному, а й часто з протилежних позицій. 

Наприклад, більшості викладених закономірностей відповідає принцип національно-

державної самовизначеності народів. Однак він суперечить принципу непорушності 

існуючих кордонів країн, документально оформленому в 1975 р. Унаслідок такої 

суперечності збройна боротьба окремих народів за створення незалежної держави одними 

країнами оцінюється як національно-визвольна боротьба, а іншими — як тероризм. Так, 

бомбардування російськими військами сіл у Чечні і Дагестані — це боротьба з 

терористами, а бажання чеченського народу мати свою державу, і, відповідно, збройна 

боротьба за це — це тероризм. 

Фундаментальний у відносинах між країнами принцип невтручання у внутрішні справи 

суверенних держав теж суперечить принципу справедливості і принципу переваги 

сильнішого. Подвійні стандарти у реалізації цих принципів на практиці буквально 

руйнують усталену систему міжнародних відносин. Слабкі країни і нації відповідають на 

сваволю сильних держав терористичною війною. Фактично тероризм у XXI ст. стає 

"силою слабких". 

У XXI ст. очевидну перевагу у соціально-економічному розвитку мають не великі за 

площею і кількістю населення країни, а малі й середні, бо великою країною об'єктивно 

набагато важче ефективно управляти, ніж малою. За показниками ВВП на душу населення 

нині попереду малі і навіть карликові країни. Тому одним з фундаментальних принципів 

XXI ст. у галузі країнознавства є гасло: "Управлятися локально, діяти глобально". 

Запитання та завдання 
1. Яка різниця між законами і закономірностями? 

2. Що таке принципи науки? 



3. Схарактеризуйте основні закономірності у країнознавстві. 

4.  Чому невпинно зростає кількість країн на політичній карті світу? 

5.  Поміркуйте і назвіть головні причини розпаду імперій. 

6. Які суперечності закладені у принципах міждержавних відносин у наш час? 

 

Висновки 

Країнознавство є однією із провідних дисциплін для студентів-міжнародників, географів, 

економістів та тих, хто опановує спеціальність "туризм". 

Країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає країни і 

регіони світу, досліджує, систематизує і узагальнює дані про їх природу, населення, 

господарство, культурно-історичні особливості, внутрішні просторові відмінності. 

Існує значна кількість наукових напрямів, які аналізують різні аспекти виникнення, 

функціонування і занепаду держав та їх взаємодію на політичній карті світу. Серед них 

можна виділити географічний детермінізм, енвайронменталізм, різні теорії і концепції 

держави. 

Сучасне країнознавство у своєму розвитку базується також на глобальних і в регіональних 

геополітичних та геостратегічних концепціях. Серед них найвідомішими є атлантизм, 

мондіалізм, євразійство. 

Виникнення, існування, взаємодія країн на політичній карті світу і в окремих його 

частинах є наслідком дій (впливу, реалізації) як об'єктивних (незалежних від волі людини) 

законів і закономірностей, так і принципів, розроблених людськими спільнотами. 

У сучасній практиці міжнародних відносин існують суперечності, які постійно 

загострюються, між закономірностями країнознавства і усталеними принципами взаємодії 

країн на міжнародній арені. 

Тестовий контроль 

1. Об'єктом вивчення країнознавства є: 

а) історія певної країни; 

б) корисні копалини країн і регіонів світу; 

в) країни як основні одиниці сучасної соціально-політичної організації світу. 

2. Які з цих тверджень правильні: 

а) проблемна орієнтація не сприяє зростанню практичної значимості країнознавства; 

б) країни світу вивчає не лише країнознавство; 

в) вважається аксіомою, що усі сфери функціонування суспільства будь-якої країни так чи 

інакше тісно взаємопов'язані? 

3. Найбільший внесок у розвиток теорії географічного детермінізму зробили такі вчені: 

а) Ф. Ратцель; 

б) С. Гантингтон; 

в) Д. Мейніг; 

г) С Коен;  

ґ) Е. Реклю; 

д) Г. Кіссінджер. 

4.  Наукова течія енвайронменталізму виникла у таких країнах: 

а) Росії; 

б) Німеччині; 

в) США; 

г) Франції. 

5. Функціональна теорія держави була висунута: 

а) Р. Гартшорном; 

б) С. Гантингтоном; 

в)С.Коеном;  

г) Д. Мейнігом. 

6.  Ідеї створення єдиної загальносвітової держави називаються: 



а) атлантизм; 

б) євразійство; 

в) мондіалізм. 

7. Визначте правильні твердження: 

а) одним із напрямів мондіалізму є комунізм; 

б) мондіалістську основу мають ідеї фашизму; 

в) ідею "перманентної революції" висловив Ф. Ратцель. 

8. Прихильниками ідей євразійства були: 

а) Г. Кіссінджер; 

б) Р. Челлєн; 

в) К. Маркс; 

г) П. Савицький;  

ґ) Л. Гумільов. 

9. До закономірностей країнознавства належать: 

а) неминучість розпаду імперії; 

б) створення національних держав; 

в) непорушність існуючих кордонів; 

г) невтручання у внутрішні справи суверенних держав. 

 

Розділ 2 

ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 
Політична карта світу в суто технологічному сенсі є географічною картою, яка відображає 

розміщення країн на нашій планеті. Політичні карти поділяються на загальні (оглядові) і 

спеціальні. Загальні передають особливості розміщення держав, найважливіших полі-

тичних і стратегічних центрів, міжнародних і внутрішньодержавних комунікацій. На 

спеціальних політичних картах показують окремі політичні проблеми, явища і події. 

У загальному сенсі поняття політична карта світу відображає динамічний стан різних 

форм державних утворень нашої планети в їх еволюції і постійних взаємовідносинах. 

 

2.1. Держава і країна. Форми їх правління та 

адміністративно-територіального устрою 
Держава є політичною формою організації, суспільства. Вона утворюється як 

результат виникнення і діяльності публічної влади. Остання є особливою системою, яка 

керує основними сферами життя суспільства. До основних характерних ознак держави 

належать: 

1)  наявність і функціонування системи владних органів і установ, які у своїй сукупності 

формують механізм держави; 

2) існування певної правової системи, встановленої або санкціонованої державою, яка 

визначає правила поведінки її громадян; 

3) наявність певної, чітко обмеженої території (акваторії), в межах якої функціонує певна 

державна влада. 

Держава постійно виконує внутрішні і зовнішні функції. До перших належать 

забезпечення функціонування суспільного організму як єдиної системи, збереження і 

диверсифікація в ньому ефективних зв'язків між окремими сферами, задоволення інтересів 

різних верств населення і соціальних груп, боротьба з внутрішніми деструктивними 

силами та стихійними лихами. Зовнішня функція держави полягає в захисті державних 

кордонів, цілісності власної території, суверенітету, сприянні розвитку взаємовигідних, 

справедливих форм співробітництва і взаємодії з іншими державами світу. 

Держава має виступати на міжнародній арені як єдиний географічний, релігійний, мовний, 

культурний, правовий, господарський і геостратегічний організм. Лише за такої умови 

вона може сподіватися знайти і утримати власне "місце під Сонцем". 

Країна — це політичне, національне, соціальне, культурне, господарське співтовариство, 



організоване державою на певній території. При цьому акцентується на його 

просторовому (географічному) положенні (розміщенні) у світі чи певному регіоні або 

материку, наприклад країни Південної Америки, країни Океанії. Хоча поняття "країна" в 

багатьох випадках вживається як синонім поняття "держава", проте має переважно 

культурно-історичний та соціально-економічний зміст (країни, що розвиваються, країни 

третього світу тощо). Адекватним є поняття "країна" і при характеристиці особливостей 

населення, його побуту і звичаїв, специфічних ознак суспільства (далекі країни, екзотичні 

країни тощо). Натомість для поняття "держава" притаманний більше політичний зміст. 

У наш час на Землі налічується понад двісті юридично і фактично незалежних держав. 

Незалежна держава — це країна, яка реалізує власну внутрішню і зовнішню політику на 

основі суверенної волі своїх громадян або правителя (монарха) і здатна проводити свою 

національну політику та відстоювати національні інтереси на міжнародній арені. 

З метою реалізації власної суверенної влади над певною територією і населенням, що 

перебуває на ній держава створює органи управління. До них належать законодавча, 

виконавча і судова влади, прикордонна і митна служби, національна (республіканська) 

гвардія і збройні сили, інформаційні служби, валютно-грошова система тощо. Всі ці 

органи діють на чітко відокремленій території, яка обмежена з усіх боків сухопутними і 

морськими кордонами. В їх межах державі належать суходіл, внутрішні води, надра, 

повітряний простір. Якщо країна має безпосередній вихід до морів і океанів, їй належать і 

територіальні води — це водна смуга шириною 12 морських миль, що прилягає до бере-

га. За міжнародними угодами деякі морські держави мають в океанах і морях економічні 

зони. Вони простягаються на 200 морських миль (одна морська миля становить 1852 м). У 

межах економічних зон державам належить виключне право на розвідування і розробку 

будь-яких природних ресурсів (корисні копалини на дні і в надрах морів і океанів, риба, 

водорості тощо). 

Крім незалежних держав на нашій планеті все ще існують залежні території й країни. 

Останні перебувають під політичним або військовим контролем незалежних держав. 

Серед залежних територій і країн виділяються колонії, протекторати й підопічні території. 

Колонії управляються державою-метрополією беззастережно. Протекторати володіють 

більшими правами. Внутрішня їх політика є суверенною. Протекторати надають якійсь 

незалежній державі права на здійснення своєї зовнішньополітичної діяльності. Підопічні 

території тимчасово передаються за рішенням Організації Об'єднаних Націй (ООН) 

певній країні з метою здійснення нею управління внутрішньою і зовнішньою політикою 

цих територій. 

У сучасному світі простежується чітка тенденція до створення всезростаючої кількості 

незалежних держав. Кожна нація для реалізації власного природно-ресурсного, духовного, 

економічного потенціалів прагне створити свою державу. Цей складний процес 

відбувається в умовах загострення світових проблем і трансформації міжнародного 

співтовариства. Особливо багато проблем в Африці, де колонізатори створювали колонії 

без урахування етнічних меж. 

Більшу частину нашої планети займає Світовий океан. Води відкритих морів і океанів, які 

не належать до чиїхось територіальних вод і економічних зон, перебувають у спільному 

користуванні всіх країн, навіть якщо деякі з них не мають безпосереднього виходу до 

моря. Тут кожна держава світу може ловити рибу, перевозити людей і вантажі, проводити 

військово-морські маневри. Вільно літають над Світовим океаном і літаки. 

Згідно з міжнародно-правовим режимом дна морів і океанів та його надр за межами 

континентального шельфу та національної юрисдикції держав морське дно є відкритим 

для використання всіма державами виключно в мирних цілях. Морські наукові 

дослідження в таких районах можуть здійснюватися та контролюватись Міжнародним 

органом з морського дна, створення якого передбачено Конвенцією ООН з морського 

права (1982). Міжнародний договір 1971 р. забороняє планування ядерного та інших видів 

зброї масового знищення на морському дні та в його надрах. 



У 1959 р. укладено міжнародний договір, за яким жодній державі не належить 

Антарктида. Будь-яка країна може проводити в ній наукові дослідження. Заборонено тут і 

будівництво військових баз та розробку родовищ корисних копалин. 

Таким чином, майже весь суходіл нашої планети поділений між окремими державами, що 

діють на основі різних принципів організації влади. Ці принципи насамперед зумовлені 

особливостями державного ладу. Він може бути як монархічним, так і республі-

канським. 

Монархічна форма правління виникла в умовах рабовласництва і почала домінувати у 

середні віки. У наш час збереглися переважно формальні ознаки монархічного правління. 

У класичному розумінні цього слова монархія — це форма державного правління, за якої 

найвища влада в країні належить одній особі — монархові. У різних країнах його 

називають по-різному: король, імператор, шах, султан, цар, князь, емір тощо. Монархії 

бувають абсолютними і конституційними. Більшість з існуючих нині монархій є 

конституційними. Реальна влада в таких країнах належить парламенту (законодавча) і 

уряду (виконавча). Монарх виконує лише представницькі функції, є певним символом 

держави. Прикладами конституційних монархій є переважно європейські та подібні до 

них за устроєм держави: Велика Британія, Норвегія, Данія, Бельгія, Іспанія, Швеція, 

Монако, Ліхтенштейн, Люксембург, Японія, Марокко. 

За абсолютної монархії влада монарха практично нічим не обмежена. У цих країнах уряди 

або інші органи влади відповідальні лише перед монархом як главою держави. Монарх 

може радитися з ким завгодно, але рішення приймає одноосібно. Парламенту або взагалі 

немає, або ж він є лише дорадчим органом. До таких держав належать Саудівська Аравія, 

Бахрейн, Оман, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бруней та ін. Ще однією формою 

державного правління є теократична монархія. Це папська держава Ватикан, яка займає 

один квартал (44 га) в центрі Риму. Тут монарх є главою церкви, а політична влада 

належить духівництву. 

У світі нині нараховується понад 30 монархій. Найбільше їх в Азії і Європі, три в Африці і 

одна в Океанії. Серед них є імперія (Японія), королівства (Велика Британія, Швеція, 

Бельгія та ін.), князівства (Андорра, Ліхтенштейн, Монако), герцогство (Люксембург), 

султанати (Бруней, Малайзія, Оман та ін.), емірати (Бахрейн, Катар, ОАЕ). 

Республіка — це форма державного правління, за якої всі вищі органи влади або 

обираються народом, або формуються парламентом, який обирається народом. Нині у 

світі переважають держави з республіканською формою правління. їх понад 140. 

Республіканська форма правління виникла дуже давно. Так, Афінська демократична 

республіка існувала ще в V—IV ст. до н. е., Римська аристократична республіка в V—II 

ст. до н. є. 

За республіканського ладу законодавча влада належить парламенту, виконавча — уряду. 

Розрізняють президентські й парламентські республіки. У перших президент очолює 

уряд і має доволі значні повноваження (США, деякі країни Латинської Америки, які взяли 

собі за взірець форму правління США). У парламентських республіках роль президента 

менша. Уряд тут очолює прем'єр-міністр (Індія, Німеччина, Італія та ін.). Суто 

парламентськими республіками, де президента немає взагалі, можна назвати Канаду та 

Австралію. 

За формами адміністративно-територіального устрою всі країни світу поділяють на 

унітарні й федеративні. Унітарна держава є єдиним цілісним утворенням, що 

складається з адміністративно-територіальних одиниць (областей, провінцій, районів 

тощо), які чітко підпорядковані центральним органам влади. Унітарні держави мають 

єдину конституцію і єдину ієрархічну систему державної влади. Області, провінції, 

райони мають лише органи виконавчої влади. Вони не наділені жодними законодавчими 

функціями. У наш час, коли ефективність державного управління стає одним із головних 

чинників ефективності функціонування самої держави, більшість країн світу є унітарни-

ми. Така форма адміністративно-територіального устрою вважається найбільш 



ефективною і життєздатною. До унітарних держав належать Японія, Франція, Італія, 

Греція, Польща, Естонія, Угорщина та ін. 

Федеративні держави мають у своєму складі самоврядні території (республіки, штати, 

землі, області, краї, кантони тощо). Ці території хоча і входять до складу єдиної союзної 

держави, проте мають досить значну автономію. їм притаманні деякі ознаки незалежних 

держав — власна конституція, парламенти, президент тощо. До федеративних держав 

належать переважно великі багатонаціональні держави — Росія, Бразилія, Індія, США, 

Нігерія, Канада та ін. 

Конфедерація є юридичним об'єднанням суверенних держав, яке створене з метою 

забезпечення їхніх загальних інтересів і реалізації спільних проектів (Швейцарський 

союз). Конфедерація створює центральні органи влади, які володіють повноваженнями, 

делегованими їм державами — членами союзу. Правовою основою конфедерації є договір. 

При федеративному устрої такою основою є конституція. 

Інтенсивні процеси територіальної диференціації у світі наприкінці XX ст. породили 

своєрідні форми державного устрою та характерні особливості взаємодії між країнами. 

Так виникли протодержави — це державні утворення, які набули майже всіх ознак само-

стійної держави, формально залишаючись у складі іншої. Так, до складу Російської 

Федерації входить протодержава Татарстан. Вона навіть має право зносин з іншими 

країнами. Шотландія, перебуваючи у складі Великобританії, нині вже має не лише 

власний парламент, а й свою валюту. Власні паспорти-посвідчення ввела на своїй 

території іспанська Каталонія. 

Запитання та завдання 
1.  Що таке держава і чим вона відрізняється від країни? 

2. Скільки незалежних держав на Землі? 

3.  Дайте характеристику складових території, яка належить державі. 

4. Які типи залежних територій і країн вам відомі? 

5. Що таке монархія? Назвіть приклади монархій. 

6. Що таке республіка? 

7. Чим відрізняються унітарні і федеративні держави? 

 

2.2. Етапи формування політичної карти світу. Типи країн 
Формування сучасної політичної карти світу — дуже складний і тривалий процес, який 

триває вже декілька тисячоліть. Нині на межі двох століть і тисячоліть на очах сучасників 

на політичній карті планети лише за декілька років відбулися величезні і вражаючі зміни. 

Постійно змінювалася політична карта і в минулому. Цей процес триватиме і в 

майбутньому. 

Можна виділити чотири етапи формування політичної карти світу: стародавній, 

середньовічний, новий і новітній. 

Стародавній етап розпочався з виникненням, розквітом і занепадом перших державних 

утворень. Одним з перших (можливо, взагалі першим) державним утворенням була 

знаменита Трипільська цивілізація (культура), яка виникла і розквітла на теренах 

нинішньої України. Після її занепаду на надзвичайно багатій природними ресурсами 

території країни в найкращих на планеті природних умовах одне за одним послідовно ви-

никали все нові державні утворення: Велика Скіфія, Велика Сарматія, Антський союз, 

Київська Русь. З нинішньою державою Україна вони споріднені генетично. Всі ці 

держави, а також Давній Єгипет, Давня Греція, Давній Рим, Індія, Китай та ін. зробили 

великий внесок у розвиток світової цивілізації. Вони розпочали через систематичні 

завоювання близьких і далеких територій політико-географічний поділ існуючого на той 

час географічного простору. В той час державні кордони переважно збігалися з природно-

географічними рубежами. Цей етап тривав до V ст. н. є. 

Середньовічний етап формування політичної карти світу охоплював V—XVII ст. Це 

формування феодалізму. Відбувались суттєві зміни функції держави. Почало швидкими 



темпами розвиватися господарство. Виникли ремісні цехи із дуже сильною внутрішньою 

організацією. Зародження елементів ринкової економіки поєднувалося з поширенням 

феодальної роздробленості. Поступовий розвиток ремесел і особливо торгівлі починає 

поєднувати феодальні і церковні володіння, міста-держави. З'являються реальні 

передумови для об'єднання країн під владою монархів. Так виникають феодальні держави 

в Індії, Китаї, могутня Османська імперія. В Європі вже з раннього середньовіччя існували 

держави Київська Русь, Візантія, Священна Римська імперія, Англія та ін. Зміцнення цих 

держав сприяло посиленню їхнього прагнення до далеких територіальних завоювань. 

Наприкінці середньовічного етапу розпочалась епоха Великих географічних відкриттів. За 

рівнем державно-териТоріального поділу суходолу попереду безперечно була Європа. 

Певною мірою до неї наближалась Азія. Африка, Америка, Австралія з Океанією 

залишалися далеко позаду. 

Новий етап творення політичної карти світу тривав із середини XVII ст. до Першої 

світової війни на початку XX ст. Він ознаменувався утвердженням і пануванням ринкових 

відносин. Розквіт епохи Великих географічних відкриттів заклав підвалини європейської 

колоніальної експансії. У сферу ринкових відносин починають втягуватися 

найвіддаленіші куточки планети. Колоніальні завоювання, розпочаті Іспанією і Порту-

галією ще в часи середньовіччя, охоплюють різні куточки Землі. До них приєднуються 

молоді капіталістичні країни — Нідерланди, Англія, Франція, а згодом і Німеччина. Росія 

захоплює Україну, Кавказ, величезні простори Сибіру і Далекого Сходу. 

Водночас розростання площі колоніальних володінь, які стають все більш віддаленими від 

держав-метро-полій, а тому мало керованими, створює передумови для виникнення на 

уламках імперій нових держав. У XVIII ст. вибороли незалежність Сполучені Штати 

Америки. На початку XIX ст. звільнились іспанські й португальські колонії Латинської 

Америки. Виникло 15 нових незалежних держав. 

Упродовж XIX ст. і до Першої світової війни європейські держави захопили майже всю 

Африку, Росія поневолила Середню Азію. Було завершено поділ світу між найсильнішими 

на той час державами. Закінчився і новий етап творення політичної карти світу. 

Новітній етап формування політичної карти світу розпочався після завершення Першої 

світової війни і триває донині. На цьому етапі можна доволі чітко виділити три періоди. 

Перший період почався фактично ще наприкінці Першої світової війни. Почали 

руйнуватися великі багатонаціональні імперії: Російська і Австро-Угорська. На політичній 

карті світу з'явилися держави: Польща, Чехословаччина, Фінляндія, Естонія, Латвія, 

Литва, Королівство сербів, хорватів і словенців та ін. Були проголошені незалежними 

державами Україна, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Вірменія тощо. Однак цей процес не 

був однозначним. Намагання Росії відновити імперію в іншій формі в основному 

здійснилося. За допомогою військової окупації України та інших держав, які виникли на 

уламках Російської імперії, російські комуністи створили Союз Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР). 

Втратила свої колонії в Африці Німеччина, яка програла війну. Розширилися колоніальні 

володіння Великої Британії, Бельгії, Франції та Японії. 

Другий період новітнього етапу творення політичної карти світу почався після завершення 

Другої світової війни. Окупація деяких країн Європи і Азії радянськими та 

американськими військами призвела до поділу світу на два ворожі табори. Крім того, 

СРСР і США захопили різні частини одних і тих самих країн. Це призвело до утворення 

"двох" Німеччин, "двох" Корей, "двох" В'єтнамів. Утворилося і "два" Китаї (КНР і 

Тайвань). Одні й ті самі нації, але тепер уже в різних країнах, почали одночасно будувати 

різні системи — комуністичну і ринкову (капіталістичну). У людства нарешті з'явилася 

реальна можливість не в теорії, а на практиці перевірити, яка з них є кращою. Виявилося, 

що ринкова система набагато ефективніша за соціалістичну (комуністичну). Тому остання 

збанкрутіла і зазнала краху. 

Окрім цих подій, які знаменували завершення другого періоду новітнього етапу 



формування політичної карти світу, в цей час відбувалося й багато інших важливих подій, 

зокрема розпад колоніальної системи та утворення великої кількості незалежних держав у 

Африці, Азії, Океанії, Латинській Америці. 

Третій період ознаменувався крахом комуністичної системи. Він розпочався з 90-х років 

XX ст. Спочатку в єдину державу об'єдналися Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) і 

Німецька Демократична Республіка (НДР). Потім розпалися соціалістичні країни — 

СРСР, Югославія і Чехословаччина. В результаті цього докорінно змінилася політична 

карта Європи і Азії. У 1993 р. була змінена форма правління в Камбоджі, країні Азії. Там 

була відновлена монархія і вона знову стала королівством. В Африці в цьому самому році 

здобула незалежність Еритрея, яка відокремилася від Ефіопії. Наприкінці 1994 р. 

Республіка Палау (в Океанії) вийшла з Мікронезії і звільнилася від опіки СІЛА. Таким 

чином, у 90-х роках XX ст. виникло понад 20 нових країн. їх було прийнято до ООН і вони 

почали здійснювати власну внутрішню і зовнішню політику. 

Новим міжнародним політичним явищем у наш час стало утворення держав, не визнаних 

світовим співтовариством. Ці держави є незаконними за всіма нормами міжнародного 

права. Однак реально (фактично) вони існують, реалізують власну внутрішню і зовнішню 

політику, при цьому, як правило, створюють багато проблем для світового співтовариства, 

так як є осередками гострих конфліктів, серйозних політичних і воєнних потрясінь, 

постійного тиску на політичну ситуацію в світі і його окремих регіонах. Так, у 1983 р. 

була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яка у світі визнана лише 

Туреччиною. Але найбільше таких країн виникло на теренах колишнього СРСР. До них 

належать Республіка Ічкерія в Росії, Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Нагірно-

Карабахська — в Азербайджані, Придністровська Республіка — в Молдові. 

За будь-якими ознаками (площа, чисельність населення, природні умови і ресурси, рівень 

розвитку, національних склад населення, місце в міжнародному поділі праці, особливості 

культури тощо) знайдемо у світі чимало країн, які схожі між собою. За подібністю 

показників країни планети об'єднують у певні групи, тобто здійснюють їх типологію. 

Класифікуючи країни за величиною території і чисельністю населення, виділяють великі 

держави (Китай, Індія, США), середні (Франція, Україна, Туреччина) і малі (Бельгія, 

Еквадор, Ліван). Можна до окремої групи віднести і карликові країни (Монако, Андорра, 

Ліхтенштейн). 

За національним складом населення можна виділити однонаціональні держави (Швеція, 

Японія, Польща) і багатонаціональні (Росія, Індія, СІНА). А хіба не можна 

класифікувати країни світу за рівнем забезпечення окремими видами природних ресурсів, 

наприклад нафтою чи залізною рудою? Чітко можна поділити все світове співтовариство 

на країни, які мають безпосередній вихід до Світового океану, й такі, які його не мають. 

Або ж виокремити континентальні й острівні держави. 

Тип країни — це сформований комплекс властивих їй умов, ресурсів і особливостей 

розвитку, які визначають її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі 

всесвітньо-історичного процесу. Вся ця сукупність ознак будь-якої країни, з одного боку, 

робить її схожою на інші країни, а з іншого — виділяє (виокремлює) її серед інших. 

Типологія країн має не лише загальнонаукове чи навчальне, а й практичне значення. Так, 

ООН здійснює типологію країн із метою надання фінансової, гуманітарної, освітньої та 

іншої допомоги державам, які визначені як найменш розвинені. У наш час за цією 

класифікацією допомога надається близько 40 країнам світу. 

Яку ж ознаку для типології, тобто поділу країн світу на групи за спільними ознаками, 

беруть за визначальну? Це загальний рівень їх соціально-економічного розвитку. 

Найреальніше у наш час його характеризує показник виробництва валового національного 

продукту (ВНП) у доларах США чи якійсь іншій валюті на душу населення. За ним усі 

держави землі об'єднуються у три групи: високорозвинені країни, середньорозвинені та ті, 

що розвиваються. 

До високорозвинених країн Міжнародний валютний фонд включає всі країни Західної 



Європи, а за її межами — США і Канаду, Австралію і Нову Зеландію, Японію, Південну 

Корею, Сінгапур, Тайвань та Ізраїль. Організація Об'єднаних Націй додає до цього списку 

ще й державу Африки — Південно-Африканську Республіку. Всього до "елітного клубу" 

економічно високорозвинених країн належать близько 30 держав. 

Високорозвинені держави теж не є абсолютно однорідними. Перший підтип (підгрупу) 

формують держави так званої "Великої сімки". Це США, Канада, Японія, Німеччина, 

Велика Британія, Франція та Італія. Вони є очевидними економічними лідерами сучасного 

світу. В цілому на частку цих країн припадає майже половина ВНП нашої планети. 

Другу підгрупу формують малі високорозвинені країни Європи й Азії. Вони перевалено 

невеликі за площею і населенням. Але за виробництвом продукції на душу населення, 

рівнем життя своїх громадян не поступаються країнам першої підгрупи, а іноді й випере-

джають їх. Для них також характерна висока частка експортної продукції. Сировину і 

паливо для потреб економіки ці країни отримують переважно з-за кордону. Специфічною 

ознакою їх економіки є також значна, а іноді й переважаюча частка галузей, пов'язаних з 

міжнародною сферою послуг — торгівля, банківська справа, інфраструктурне транспортне 

обслуговування, міжнародний туризм тощо. До таких країн належать Австрія, Швейцарія, 

Швеція, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Південна Корея, Тайвань, Ізраїль та ін. 

Група середньорозвинених країн значно менш однорідна, ніж група високорозвинених. 

Коливання показника ВНП на душу населення тут доволі значне. Тому виділяють країни з 

економічним розвитком дещо вищим за середній і країни, які мають соціально-економіч-

ний рівень нижчий за середній. 

До першого підтипу країн цієї групи належать Греція, Бразилія, Аргентина, Уругвай, 

Мексика, Угорщина, Чехія, Чилі та деякі інші. Ці держави швидко та стабільно 

розвиваються і поступово наближаються до групи високорозвинених країн. Причина 

їхньої відносної відсталості у розвитку продуктивних сил пов'язана з тим, що впродовж 

багатьох років їх розвиток гальмувався військовими диктатурами, тоталітарними кому-

ністичними адміністративно-командними режимами, політичною та економічною 

залежністю від інших держав. Багато цих держав мають значні природні і трудові ресурси, 

котрі теж активно залучаються в національний господарський комплекс. 

Другий підтип формують країни з нижчим за середній рівнем розвитку економіки. Ці 

країни на сучасному етапі розвитку на відміну від попередніх характеризуються 

внутрішньою політичною нестабільністю. У них є впливові сили, які гальмують 

перебудову суспільства на прогресивніше, поширена корупція, всім керують злочинні 

олігархічні клани. Це стосується не лише деяких колишніх соціалістичних країн, а й тих, 

де значну роль відіграє тіньовий капітал, мафіозні структури, внутрішній ринок належить 

іноземним компаніям тощо. Наприклад, це такі країни: Білорусь, Росія, Болгарія, Україна, 

Молдова, Латвія, Литва, Колумбія, Парагвай, Індонезія, Філіппіни, Туніс, Марокко тощо. 

Переважна частина людства в наш час живе в країнах, що розвиваються. Найбільше їх в 

Африці, чимало в Азії, Америці та Океанії. Переважно це колишні колонії. В їхнього 

населення здебільшого відсутні політична воля і прагнення до прогресивних змін в еко-

номіці й політиці. Низький освітній рівень, злидні, корупція, злочинність, політична та 

економічна залежність від інших країн не створюють передумов для піднесення 

економіки. Ці країни фактично є сировинними донорами розвинених держав. 

Крім основної ознаки в типології країн, є й інші, які за тієї чи іншої класифікації є 

провідними у країнознавстві. На цій переважно історичній основі деякі дослідники 

виділяють постсоціалістичні країни. До них належать колишні республіки СРСР, 

Югославії, Чехословаччини, Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія. За цією ознакою 

виділяють пострадянські країни, тобто ті держави, які колись входили до складу 

Радянського Союзу. 

Дехто продовжує виділяти так звані нові індустріальні країни: Сінгапур, Тайвань, 

Південна Корея, Малайзія, Мексика, Бразилія та ін. Майже всі вони в недалекому 

минулому були слаборозвинутими державами. Нинішній стан їхньої економіки 



характеризується високими темпами індустріалізації, активною участю в міжнародному 

поділі праці. 

Організація Об'єднаних Націй склала також список найменш розвинутих країн. Це 

насправді найбідніші держави світу. Деякі з них не" мають безпосереднього виходу до 

моря і майже не пов'язані з зовнішнім світом. Система освіти та охорони здоров'я в цих 

країнах на найнижчому рівні в світі, переважають доіндустріальні 

форми праці. До таких держав належать Афганістан, Нігер, Сомалі, Чад, ЦАР та ін. 

На політичній карті світу є низка дуже багатих країн. Своєрідну групу серед них 

становлять так звані нафто-експортні країни. Високий рівень життя своїх громадян вони 

забезпечили нещадно експлуатуючи багаті на нафту родовища. До таких держав належать 

Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ та деякі інші невеликі країни Середнього 

Сходу. Казково багатою за рахунок видобутку місцевих фосфатів стала і колишня 

злиденна країна Океанії Науру. Інші в недалекому минулому дуже бідні країни стали 

багатими завдяки правильно обраним спеціалізації й моделі розвитку. Це "країни-готелі", 

які експлуатують свій чудовий клімат і блакитне море. Деякі країни обрали для збагачення 

не лише туризм, а й плантаційне господарство чи надзвичайно сприятливе географічне 

положення, стали офшорними зонами і "країнами-банками" (Ямайка, Барбадос, Тринідад і 

Тобаго таін.). 

Запитання та завдання 
1.  Які етапи можна виділити у формуванні політичної карти світу? Перелічіть їх. 

Дайте коротку характеристику кожного етапу. 

2. Знайдіть на політичній карті світу країни, які утворилися після розпаду СРСР, 

Югославії і Чехословаччини. 

3. Які тенденції, на вашу думку, спостерігаються у формуванні політичної карти світу 

на початку XXI ст.? 

4. Яка ознака для типології країн є основною? 

5. Назвіть групи країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 

6.  Які ще ознаки використовуються в типології країн? 

 

2.3. Міжнародні організації. Геополітика та геостратегія 
Сучасний світ постійно ускладнюється і стає все більш суперечливим. Кількість держав 

постійно зростала в минулому і зростатиме й у майбутньому. Нині у списку ООН 15 країн 

(територій), які підлягають Декларації про деколонізацію. На черзі надання незалежності 

Палестині, Західній Сахарі тощо. Отже, нині на політичній карті світу діє понад 200 країн, 

які здійснюють різновекторну політику. В них діють десятки тисяч (!) політичних партій, 

є велика кількість конфесій, парламентарів, глав урядів, президентів тощо. Всі ці 

політичні й релігійні, аж до таємних, організації мають власну думку на облаштування 

своєї країни, нації і всього світового співтовариства. При цьому неминуче виникають 

міждержавні проблеми. Для їх вирішення, а також досягнення певної спільної мети, 

відстоювання національних інтересів тощо все більше країн, партій і просто людей 

створюють міжнародні організації. Нині у світі їх налічується уже понад чотири тисячі. 

Ми будемо розглядати ті, які утворюють дві або кілька держав. До них належать глобальні 

(загальносвітові), регіональні (Африка, Північна Америка, країни Середнього і Близького 

Сходу тощо), міждержавні, які об'єднують держави не за географічною ознакою, а за 

визначеними цілями чи ознаками. 

Найбільшою, найважливішою, глобальною та універсальною організацією нині, 

безперечно, є Організація Об'єднаних Націй (ООН). її було створено після Другої 

світової війни, у 1945 p., з метою відвернення чергової світової війни і локальних 

конфліктів, посилення міжнародної безпеки та розвитку міжнародного співробітництва. 

ООН діє на підставі Статуту. Його положення є обов'язковими для країн — членів цієї 

організації. 

Головними органами ООН є Генеральна Асамблея і Рада Безпеки. До інших провідних 



органів цієї міжнародної організації належать Секретаріат, Міжнародний суд, Рада опіки, 

Економічна і соціальна рада. 

Штаб-квартира ООН розміщена у Нью-Йорку (США). У 1945 р. Україна, перебуваючи у 

складі СРСР, стала однією з країн — засновниць ООН. Тепер наша держава — член 

кількох спеціалізованих міжнародних організацій ООН. 

На засіданнях Генеральної Асамблеї, де присутні делегації від усіх країн — членів ООН, 

постійно обговорюються найактуальніші проблеми світової політики, відпрацьовуються й 

ухвалюються рекомендації щодо їх вирішення. Кожна країна, незалежно від її площі, 

кількості населення, економічної та військової могутності, має один голос. 

Рада Безпеки несе відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. її 

рішення повинні виконувати всі члени ООН. Рада Безпеки складається з 15 країн-членів, 

третина з яких (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія) мають статус постійних 

членів. Інші десять країн-членів обираються на певний термін у визначеній послідовності. 

Очолює ООН Генеральний секретар. Головні регіональні відділення цієї організації, 

очолювані заступниками Генсека ООН, знаходяться в Женеві, Відні і Найробі (Кенія). 

Так, у Женеві є центр для проведення дипломатичних конференцій. Тут також 

обговорюються проблеми роззброєння і прав людини. Відень має функції міжнародного 

контролю за зловживанням наркотиками, попередження злочинності, кримінального пра-

восуддя, міжнародного торгового права. В цьому регіональному відділенні також 

слідкують за використанням космосу в мирних цілях. У Найробі керують діяльністю ООН 

у сфері охорони довкілля. Там само функціонує центр з населених пунктів. 

До провідних органів ООН належить Міжнародний суд, значення якого постійно зростає. 

Це головний судовий орган ООН, який вирішує юридичні суперечки між державами. 

Приватні особи не мають права звертатися до нього. Міжнародний суд знаходиться в Гаазі 

(Нідерланди). 

У різних країнах працюють 16 спеціалізованих установ ООН. Серед найвідоміших — 

ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ФАО та ін. 

ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), членом якої є й Україна, має штаб-

квартиру в Парижі (Франція). Керівні органи Міжнародного агентства з атомної енергії 

(МАГАТЕ) знаходяться у Відні (Австрія). Продовольча й сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО) розміщена в Римі. До загальновідомих організацій ООН також 

належать Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров'я 

(ВООЗ) — обидві у Женеві. 

За підтримки США після Другої світової війни в системі ООН (Вашингтон) створено 

Групу Світового банку: це взаємопов'язані фінансові організації, задекларованою метою 

яких є сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються. Серед них можна 

виділити Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну асоціацію 

розвитку (МАР) тощо. До них примикає і Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

У складі ООН функціонують і безліч інших загальносвітових організацій, діяльність яких 

є особливо важливою в певних сферах буття сучасного людського суспільства. Так, 

переписи населення, різні міжнародні зіставлення і розрахунки здійснює Статистична 

комісія Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Вона заснована в 1946 р. у Нью-

Йорку. Інші сфери глобальної діяльності людства контролюють Всесвітній поштовий 

союз (ВПС), розміщений у Берні (Швейцарія), Всесвітня метеорологічна організація 

(ВМО) та Міжнародний союз електрозв'язку (обидві у швейцарській Женеві). У Лондоні 

знаходиться Міжнародна морська організація (ІМО), в Монреалі (Канада) — Міжнародна 

організація цивільної авіації (ІКАО), у Відні — ООН з промислового розвитку (ЮНІДО). 

У системі ООН з'являється все більше установ, які займаються не лише глобальними, а й 

регіональними актуальними проблемами. Серед них найвідомішими є Близькосхідне 

агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт, яке знаходиться 

в Аммані, столиці Йорданії, та в Секторі Газа (Палестина). Але більшість регіональних 

установ ООН переймаються економічними і соціальними проблемами цілих материків і 



частин світу. Наприклад, Економічна комісія для Африки (ЕКА) (Аддис-Абеба), 

Економічна і соціальна комісія ООН для Азії й Тихого океану (ЕСКАТО) (Бангкок) тощо. 

Завданням цих організацій є сприяння соціально-економічному розвитку країн, що 

розвиваються, зокрема найбіднішим державам, яких за списком ООН у світі 48. 

Загострення екологічної ситуації у світі значно підвищує роль Програми ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП) (Найробі), що доволі гостро і наполегливо виступає 

за захист і збереження природного середовища на всій планеті. Існують й інші міжнародні 

організації в системі ООН. 

Поряд з організаціями ООН у світі чимало інших глобальних утворень з різних сфер 

діяльності суспільства. Так, з 1950 р. у Гельсинкі діє Всесвітня Рада Миру (ВРМ). Вона 

координує роботу рухів прихильників миру більш як у 150 країнах. Профспілкову 

діяльність курує Всесвітня федерація профспілок (Прага, Чехія). Паралельно діє Всесвітня 

конфедерація праці (ВКП) зі штаб-квартирою у Брюсселі. Науковці світу об'єднуються у 

Всесвітню федерацію наукових працівників (ВФНП) (Лондон) та належать до 

Міжнародної ради наукових союзників (МРНС) (Париж). Існує й декілька незалежних від 

ООН міжнародних екологічних організацій. Серед них досить диверсифікований 

Всесвітній союз охорони природи (ВСОП). Штаб-квартира цього союзу знаходиться в 

Глані (Швейцарії). ВСОП видає всесвітньо відому Червону книгу. 

Після Другої світової війни зросла активність міжнародних спортивних, релігійних, 

студентських та інших організацій, які не є структурами ООН. Серед них виділяється 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) (Лозанна, Швейцарія), Всесвітня рада церков 

(ВРЦ) (Женева), Міжнародний союз студентів (Прага), Міжнародна організація 

кримінальної поліції (Інтерпол) з штаб-квартирою в Парижі. Збільшується кількість країн, 

які входять до Світової організації торгівлі (СОТ). Авторитет її постійно зростає. 

У світі існує також безліч міжнародних організацій, офіційний статус яких регіональний 

чи субрегіональний, але реальний їх вплив фактично поширюється на всю Землю. Мабуть 

найбільшою активністю серед них виділяються Організація Північноатлантичного догово-

ру (НАТО) і Європейський Союз (ЄС). Штаб-квартири обох цих організацій знаходяться в 

Брюсселі. 

НАТО є військово-політичним союзом (блоком), найвідомішим і найпотужнішим у світі. 

Цей блок постійно поповнюється за рахунок вступу до нього колишніх соціалістичних 

країн. Вишикувалася чимала черга країн, які б хотіли стати членами цієї організації. Хоча 

вона і має регіональну назву, називаючись Північноатлантичним, однак набуває все більш 

глобальних рис. Понад 1500 військових баз цього альянсу розміщені на територіях від 

Гренландії до островів Океанії. 

Ще більше бажаючих вступити до іншої організації з регіональною назвою Європейський 

Союз. Таких країн, які б хотіли стати повноправними членами ЄС, у світі вже більше 80 

(І) і вони знаходяться не лише в Європі, а й у Африці, Азії та інших частинах світу. ЄС у 

1993 р. трансформувався з Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). Нині до 

нього входять 25 країн. У 2007 р. до його складу буде прийнято ще декілька держав. Але 

вже у наш час ЄС виробляє понад третину світового валового продукту. На нього 

припадає понад 40 % світового експорту. 

В Європі важливу роль відіграють й інші, переважно політичні та фахові міжнародні 

організації. Найпомітнішою серед них є Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

(ОБСЄ). Парламентська асамблея ОБСЄ знаходиться в Копенгагені (Данія). Ще раніше за 

ОБСЄ була створена Рада Європи (РЄ). її штаб-квартира розміщена в Страсбурзі 

(Франція). Нині до її складу входить 40 країн, зокрема і Україна. РЄ займається переважно 

правами людини, гуманітарним і правовим співробітництвом, культурними і 

екологічними проблемами тощо. 

У Південно-Східній Азії і на Тихому океані існують військово-політичні блоки АНЗЮС і 

АНЗЮК. Перший створений у 1951 р. і названий так за початковим літерами англійських 

назв трьох учасників цього утворення — Австралії, Нової Зеландії і США. Абревіатура 



АНЗЮК виникла на основі перших літер англійських назв перших трьох учасників блоку 

— Австралії, Нової Зеландії і Великої Британії (UK). Цей союз утворився у 1971 р. і 

включає до свого складу ще й Малайзію та Сінгапур. 

Серед арабських країн найвпливовішою міжнародною організацією є Ліга арабських 

держав (ЛАД), створена в 1945 p., зі штаб-квартирою в Каїрі. Мусульманські країни 

об'єдналися в Організацію "Ісламський конгрес". Інша її назва — Організація "Ісламська 

конференція" (Джадда, Саудівська Аравія). 

Велике значення енергоносіїв у соціально-економічній ситуації нашої планети останніми 

десятиліттями підняло реальний статус Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК). З 

1960 р. її членами є нафтовидобувні країни Азії, Африки і Латинської Америки. На частку 

цих країн припадає до 60 % світового експорту нафти. 

Серед інших регіональних утворень найпомітнішими є АСЕАН, ОАЄ, НАФТА, 

МЕРКОСУР і СНД. Перша з них є Асоціацією держав Південно-Східної Азії, її штаб-

квартира знаходиться в Джакарті (Індонезія). 

Окрім Індонезії, як регіонального лідера, до неї належать Малайзія, Таїланд, Філіппіни, 

Сінгапур, Бруней і В'єтнам. 

Менш відомою є Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (СААРК). 

її штаб-квартира розміщується в місті Дакка (Бангладеш). 

У 1963 р. було створено одну з найбільших міжурядових регіональних політичних 

організацій світу — Організацію африканської єдності (ОАЄ) (Аддис-Абеба, Ефіопія). 

Офіційно до неї входять усі держави Африки. Цій організації поки що не вдалося 

владнати гострі конфлікти і припинити кровопролитні війни як в окремих африканських 

державах, так і між ними. 

В Америці найбільше держав об'єднують такі регіональні утворення — ОЦАД, НАФТА і 

МЕРКОСУР. Перша з них розшифровується як Організація центральноамериканських 

держав і має керівні органи в Сан-Сальвадорі. Світовий масштаб має Угода про 

Північноамериканську зону вільної торгівлі. Вона більш відома як НАФТА. Це 

інтеграційне об'єднання включає США, Канаду і Мексику (штаб-квартира у Вашингтоні). 

За деякими економічними показниками НАФТА наближається до ЄС, а то й перевищує 

його. Багато в чому наслідує ЄС Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР). 

Базою його подальшого розширення стали чотири сусідніх держави — Аргентина, 

Еразилія, Парагвай і Уругвай. Головною метою цього інтеграційного об'єднання є 

створення латиноамериканського спільного ринку і значна співпраця в усіх сферах еко-

номічної діяльності. 

Співдружність Незалежних Держав (СНД) було створено після розпаду СРСР наприкінці 

1991 р. Україна входить до СНД на правах асоційованого члена. Росія намагається 

використовувати цю організацію з метою відновлення власної імперії в межах 

колишнього СРСР, тому у світі не існує жодної країни, яка б хотіла стати членом СНД 

(порівняймо з великою чергою бажаючих стати членом ЄС і НАТО). 

Великий вплив на формування сучасної політичної карти світу мають геополітичні 

чинники, тобто чинники, пов'язані з дією географічного довкілля. Геополітика — це 

наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на зовнішню, а також на 

внутрішню політику держав. Найбільший внесок у її розвиток зробили німецькі географи. 

Деякі з учених розглядали держави як живі організми, які борються між собою за місце 

під сонцем. 

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

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

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

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

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

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

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



Велике значення має географічне положення країни, тобто розміщення її відносно інших 

об'єктів і територій на поверхні Землі. Зовсім об'єктивно різні результати розвитку нації і 

країни дає їх розташування в зоні тундри і в субтропічній зоні, у гірській місцевості й на 

морському узбережжі. 

Якщо країна межує з нестабільними, кризовими державами, це негативно позначається на 

її соціально-економічному розвитку, внутрішній і зовнішній політиці. На територію цієї 

країни проникають біженці, злочинці, озброєні формування тощо. Порушуються 

стабільність і розміреність внутрішнього життя. 

Життя будь-якої людини, усвідомлює вона це чи ні, має певну мету. Деякі люди 

покладають на себе певну місію. Так само і з країнами. Мета держави на міжнародній 

арені є її геостратегією. Поняття геостратегії тісно пов'язане з поняттям "геополітика". 

Воно визначається цілком об'єктивною потребою будь-якої держави у виживанні, 

збереженні і розвитку (експансії) в умовах потенційно ворожого оточення з боку інших 

держав, які теж всіляко намагаються відстояти своє "місце під сонцем". 

Запитання та завдання 

1.   Скільки міжнародних організацій налічується нині у світі? 

2.   Назвіть найбільші глобальні міжнародні утворення. 

3.  Розкажіть про найвідоміші регіональні міжнародні організації. 

4.   Яка міжнародна організація і чому є найвідомі-шою і найавторитетнішою у світі? 

5.   Що вам відомо про функції, які виконують Генеральна Асамблея і Рада Безпеки ООН? 

6.  Назвіть спеціалізовані організації ООН. 

7. Чому так багато країн світу хотіли б стати членами ЄС і НАТО, але немає бажаючих 

вступити до СНД? 

8.   Що таке геополітика і геостратегія? 

9.   Як впливають географічні чинники на долю країн і народів? 

10.  Що, на вашу думку, означає вислів Наполеона: "Географія — це доля"? 

11.  Як ви поясните вислів Бісмарка: "Народ, який не хоче годувати власну армію, 

годуватиме чужу"? 

Висновки 

Формування сучасної політичної карти світу — дуже складний і тривалий процес. Він мав 

чотири етапи: стародавній, середньовічний, новий і новітній. У межах останнього етапу, 

який, цілком природно, цікавить нас найбільше, можна виділити три періоди. Перші два 

почалися із закінченням двох світових воєн у XX ст. Третій почався наприкінці 80-х — на 

початку 90-х років XX ст. банкрутством і крахом комуністичної системи. 

Сучасній політичній карті світу притаманне надзвичайне розмаїття країн. За певними 

спільними ознаками їх об'єднують у групи. Основною ознакою у наш час є рівень 

соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. 

У політичному сенсі земна поверхня поділяється на окремі, більші або менші, 

територіальні частини, які звуться країнами. Для них характерний суверенітет, тобто 

можливість певної нації на своїй території вирішувати свої внутрішні й зовнішні справи 

без втручання, диктату інших країн. 

Близькі за географічним положенням держави формують певні регіони. З метою 

досягнення певної спільної мети, практичного або стратегічного проекту окремі держави 

утворюють міждержавні організації. 

Для сучасного світу характерним є велике різноманіття форм правління й 

адміністративно-територіального устрою держав. Державний лад може бути монархічним 

або республіканським. За формами адміністративно-територіального устрою всі країни 

світу поділяються на унітарні і федеративні. Перші з них є найвідповіднішими сучасним 

реаліям. Вони переважають і кількісно. 

Сучасна політична карта світу й окремих його регіонів дуже складна і динамічна. Вона 

постійно трансфермується в напрямку збільшення кількості незалежних держав. Напевно, 

ця тенденція збережеться й надалі. 



Нині у світі налічується понад чотири тисячі міжнародних організацій. Найвідомішою та 

найавторитетнішою серед них є Організація Об'єднаних Націй (ООН). У Європі, де 

знаходиться й Україна, майже всі країни прагнуть вступити до ЄС і НАТО. Натомість не-

має жодної держави світу, яка б хотіла стати членом СНД. 

Географічні чинники продовжують відігравати значну роль у внутрішній і зовнішній 

політиці держав. Вплив географічних чинників на всі ці процеси вивчає наука 

геополітика. Мета держави на міжнародній арені є її геостратегією. Вона визначається 

цілком об'єктивною потребою будь-якої країни у виживанні, збереженні й розвитку 

(експансії) в умовах потенційно ворожого оточення інших держав, які теж всіляко 

намагаються відстояти своє "місце під сонцем". 

Тестовий контроль 
1. Перші держави виникли: 

а) понад 15 тис. років тому; 

б) понад 2 тис. років тому; 

в) близько 400 років тому. 

2.  Виділяють таку кількість етапів формування політичної карти світу: 

а) два; 

б) п'ять;  

в)чотири. 

3.  Новий етап творення політичної карти світу тривав до: 

а) Першої світової війни; 

б) Тридцятилітньої війни; 

в) Другої світової війни. 

4. Другий період новітнього етапу формування політичної карти світу тривав до: 

а) виникнення СРСР; 

б) Другої світової війни; 

в) кінця 80-х — початку 90-х років XX ст. 

5.  Домінуючою ознакою у виділенні різних типів країн є: 

а) національний склад населення; 

б) величина території; 

в) рівень соціально-економічного розвитку. 

6. До високорозвинених країн належать: 

а) Італія; 

б) Уганда; 

в) Франція; 

г) Канада; 

ґ) Колумбія; 

д) Камбоджа. 

7. До середньорозвинених країн належать: 

а) Бельгія; 

б) Швейцарія; 

в) Сінгапур; 

г) Чилі;  

ґ) Чехія; 

д) Бразилія. 

8. Багатими країнами, які накопичили своє багатство за рахунок експлуатації природних 

ресурсів, є: 

а) Японія; 

б) Кувейт;  

в)ОАЕ; 

г) Сінгапур; 

ґ) Барбадос;  



д) Бахрейн. 

9. Підопічна територія — це: 

а)  країна, яка має на своїй території іноземні військові бази; 

б) незалежна держава; 

в) країна, яку ООН тимчасово передала певній країні для здійснення управління її 

внутрішньою та зовнішньою політикою. 

10. До конституційних монархій належать такі країни: 

а) Швеція; 

б) Японія; 

в) Польща; 

г) Греція;  

ґ) Єгипет; 

д) Чехія. 

11.  Республіканську форму державного правління мають: 

а) Франція; 

б) Марокко; 

в) Норвегія; 

г) Кенія; 

 ґ) США; 

д) Уругвай. 

12. Нині у світі налічується така кількість міжнародних організацій: 

а) понад 10 тис; 

б) близько 200; 

в) понад 4 тис. 

13. Міждержавний договір про вільну торгівлю (НАФТА) підписали: 

а) Аргентина, Уругвай, Бразилія; 

б) США, Канада, Мексика; 

в) Алжир, Лівія, Єгипет. 

14. Організація ООН з питань освіти, науки і культури має назву: 

а) МАГATE; 

б) ЮНЕСКО; 

в) ФАО. 

15.  Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) має штаб-квартиру в місті: 

а) Лондоні; 

б) Відні; 

в) Парижі; 

г) Женеві. 

16. Парламентська асамблея ОБСЄ знаходиться в місті: 

а) Берні; 

б) Копенгагені; 

в) Страсбурзі; 

г) Брюсселі. 

17. До складу МЕРКОСУР входять такі країни: 

а) Бразилія; 

б) Мексика; 

в) Канада; 

г) Аргентина;  

ґ) Парагвай; 

д) Уругвай. 

18. До регіональних установ ООН належать: 

а) Міжнародна морська організація (ІМО); 

б) Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО); 



в) Економічна комісія для Африки (ЕКА); 

г) Близькосхідне агентство ООН. 

19. Найбільше бажаючих країн стати членом таких міжнародних організацій: 

а)СНД;  

б)ОАЕ;  

в)ЄС. 

20. Штаб-квартира НАТО дислокується у: 

а) Парижі; 

б) Страсбурзі; 

в) Брюсселі. 

21. Мета держави на міжнародній арені — це: 

а) менталітет; 

б) геостратегія; 

в) геополітика. 

 

Розділ З 

ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ 
У розвитку і самому існуванні держав на політичній карті світу визначальну роль донині 

відіграють чинники просторово-територіальної організації. До них належать географічне 

положення, територія та кордони держави, її адміністративно-територіальний поділ. 

Значення цих чинників з часом змінюється, але ніколи вони не стануть другорядними, бо 

визначають саму сутність держави. 

 

3.1. Географічне положення держави 
Географічне положення держави — це розміщення певного об'єкта, території, країни 

відносно інших об'єктів, територій, акваторій, країн. Зовнішнє середовище через свої 

складові частини активно впливає на об'єкт, географічне положення якого визначається. 

Так само й сам об'єкт впливає на власне оточення. Тут доречно нагадати геніальний вислів 

Наполеона: "Теографія — це доля". Справді, особливості географічного положення країни 

значною, а іноді й вирішальною мірою впливають на подальшу долю держави, нації і 

навіть окремо взятої людини. 

Географічне положення визначається як по відношенню до природних (материків, океанів, 

річок, гірських систем, узбереж, озер тощо), так і соціально-, політико- та економіко-

географічних (районів, областей, провінцій, штатів, країн та ін.) об'єктів. Одним із кількіс-

них показників географічного положення є географічні координати об'єкта. 

Учені-географи до основних ознак географічного положення відносять: дистанційність, 

детермінованість і потенційність. Дистанційність — це вигідність (чи невигідність) 

географічного положення залежно від зміни відстані між взаємодіючими об'єктами. При 

цьому певна віддаль може виражатися не лише в одиницях довжини, а й у певних 

віртуальних показниках, які характеризують відносини між абстрактними поняттями. 

Географічне положення значною мірою повністю визначене, без урахування випадкових 

чинників, тобто детерміноване. Воно тією чи іншою мірою є головною, визначальною 

силою розвитку людського суспільства. Потенційність географічного положення 

полягає в його невичерпних можливостях, що можуть бути використані для забезпечення 

суспільних потреб. 

Географічне положення є поняттям не лише містким і багатоаспектним, а й відносним. У 

першому випадку виділяють його декілька видів, зокрема природно-, екологічно-, 

соціально-, економіко- або політико-географічне положення. У другому — йдеться про 

його постійну трансформацію у просторі й часі, одночасну присутність в оцінці 

нинішнього стану географічного положення його минулого розвитку і наявність чинників 

його подальшого функціонування. 

Для країнознавства визначальну роль відіграє поняття політико-географічного положення 



держави. Це розміщення її на політичній карті світу, материка чи окремого регіону у 

взаємодії з політичними реаліями, які мають на неї той чи інший вплив. При цьому 

політика в такому сенсі розуміється як діяльність, спрямована на перемогу в боротьбі за 

власні інтереси. Вона може бути державною, певної організації чи окремої людини. 

При оцінюванні політико-географічного положення держави необхідно враховувати як 

ресурсну (галузеву) його складову, так і просторово-територіальну. Фізико-географічна 

складова виділяється тим, що географічне середовище продовжує відігравати суттєву роль 

у житті суспільства, ефективності функціонування тієї чи іншої країни. Навіть 

найпотужніші держави з їх, здавалося б, безмежними можливостями, відступають перед 

стихійними силами природи у вигляді цунамі, землетрусів, повеней, ураганів і торнадо 

тощо. Наявність і якість земельних чи інших природних ресурсів, безпосередній вихід до 

незамерзаючих морів, клімат і рельєф місцевості, присутність повноводних рік і безліч 

інших чинників фізико-географічної складової політико-географічного положення були, є 

і будуть важливими у розвитку, а іноді й самому існуванні тієї чи іншої країни. 

Економіко-географічна складова в оцінюванні політико-географічного положення нині 

весь час зростає. Все більша кількість країн відчуває потребу в ресурсах розвитку, які 

вони не здатні забезпечити з власної території. І це вже не лише корисні копалини і 

продовольство, а й трудові ресурси. Тому відкритий доступ до регіонів, які володіють 

надлишками ресурсів соціально-економічного розвитку, стає вирішальним чинником 

оцінювання політико-географічного положення. Не менш важливим є й розміщення 

стосовно основних ринків збуту товарів, вироблених у країні. їхня місткість і транспорт на 

доступність теж є важливим чинником, який сприяє розвитку держави, або обмежує цей 

розвиток. 

У цьому зв'язку необхідно назвати й постійне зростання значення транспортно-

географічної складової (у широкому розумінні цього поняття) політико-географічного 

положення. Пропускна спроможність, швидкість доставки вантажів, вартість перевезення, 

інформаційні та міграційні потоки, їх мінливість у просторі й часі служать чинником, 

значення якого постійно зростає. 

Не менш, а іноді й більш важливою є й геополітична та геостратегічна складові політико-

географічного положення держави. Політична нестабільність, збройні конфлікти тощо 

надовго "закривають" певні країни й навіть регіони світу, змінюють напрям і силу 

транзитних товаропотоків, руйнують усталені системи міждержавних відносин. 

У просторово-територіальному сенсі можна виділити глобальне, регіональне і локально-

сусідське політико-географічне положення країн. Глобальне положення є місцем тієї чи 

іншої держави на політичній карті світу в контексті її глобальних зв'язків і взаємовідносин 

з іншими державами нашої планети. Регіональне політико-географічне положення 

включає розміщення і взаємозв'язки з країнами власного історико-географічного регіону. 

Локально-сусідське політико-географічне положення — це розміщення і взаємодія країни 

в оточенні держав-сусідів. Його оцінка є дослідженням складної історії протистоянь і 

партнерства. Вона дуже динамічна. На цьому рівні й відбувається реальне відпрацювання 

всіх видів відносин і взаємозв'язків між окремими державами і міждержавними 

інтеграційними утвореннями. 

Запитання та завдання 

1. Дайте визначення поняття "географічне поло ження країни". 

2. Які основні властивості географічного положення вам відомі? 

3.  Що таке політико-географічне положення держави? 

4.  Виділіть складові політико-географічного положення. 

5. Дайте оцінку економіко-географічної складової в оцінці політико-географічного 

положення. 

6. Як поділяється політико-географічне положення в просторово-територіальному 

сенсі? 

 



3.2. Територія держави 
Територія — це частина земної поверхні з певними межами, які відділяють її від інших 

ділянок землі. Територія держави — це визначена на основі норм міжнародного права 

частина земної поверхні (суходіл, внутрішні акваторії, повітряний простір над ними), на 

які поширюється виключний суверенітет цієї держави. Це означає, що певна, 

відокремлена від інших земна поверхня, керується тільки законами певної держави, яка 

має виключне право користуватися цією землею (територією) на власний розсуд. 

Територія держави становить необхідну, й у більшості випадків достатню матеріальну 

операційну базу для самого її виникнення, існування та розвитку. Територія є певною 

площинною місткістю, яка утримує на собі всі об'єкти держави: від природно-ресурсних 

до людських домівок. Та й саме зародження держави можливе лише після відокремлення 

певної території, що є доволі складними процесом. У межах території держави 

відбувається неминуче комплексне поєднання найрізноманітніших об'єктів, які починають 

діяти як єдиний організм. 

З погляду міжнародного права найважливішими особливостями території держави, або 

інакше державної території, є її цілісність і недоторканність. Це основоположний 

принцип мирного співіснування народів і держав на міжнародній арені. Міжнародна 

спільнота визнала недопустимість використання війни як засобу вирішення 

територіальних суперечок. Держава, територію якої прагне загарбати інша держава 

(держави), має законне право на її захист усіма існуючими засобами. Вона може 

розраховувати на моральну, матеріальну й правову підтримку світового співтовариства. 

Врешті-решт останнє може вдаватися й до прямих воєнних дій, як це трапилося тоді, коли 

Ірак окупував територію Кувейту. 

Основними просторовими характеристиками території держави є її розміри, конфігурація 

території та географічне положення. Всі ці особливості мають неабиякий вплив на 

значимість держави на політичній карті світу. Чим більша територія, тим значніші 

ресурсні можливості для розвитку країни. Водночас, якщо ця велика територія розміщена 

в екстремальних для життя людей і ведення господарства природних умовах, переваги її 

нівелюються. Велике значення має і компактність та нерозірваність території держави. 

Так, територія США складається з трьох несуміжних між собою територій, які значно 

віддалені одна від одної. Існують і дуже витягнуті держави, наприклад Чилі, чи держави зі 

складною конфігурацією (Хорватія та ін.). Значною розірваністю території відрізняються 

держави, які розміщені на архіпелагах (Філіппіни, Індонезія тощо). 

Державний простір включає територію держави, належну їй акваторію і повітряний 

простір над ними. 

Суходільна територія держави — це її земна поверхня, не вкрита водою морів та озер, а 

також острови й архіпелаги у відкритому морі, які належать цій державі, їй 

підпорядковані також усі земні глибини (надра) від поверхні й до технічно доступних 

глибин. 

Акваторія держави включає всі води внутрішніх річок та озер, заток і проток, якщо 

ширина останніх не перевищує 24 морські милі. Наприклад, Туреччині належать морські 

протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують між собою Чорне та Середземне моря. До 

акваторії держави також належать води заток, лиманів, бухт, які історично належать тій 

чи іншій країні, наприклад Бузький чи Дніпровський лимани України. До акваторії 

(території) держави не включаються територіальні води, які визначаються у 12 миль від 

морського узбережжя (лінії відпливу). Однак ця акваторія перебуває під повною 

юрисдикцією держави, до території якої вона прилягає. Більше того, державі належить і 

вся товща води територіальних вод та надра під їх дном. 

У визначених межах власної території та акваторії держава має виключне право на 

видобування корисних копалин з надр, товщі води, а також тих, які залягають на 

морському чи озерному дні. На основі до-говору-концесії держава може на певних умовах 

і на певний термін передавати фізичним або юридичним особам, у тому числі й 



іноземним, права експлуатації власних надр. По завершенні терміну договору дія концесії 

припиняється. 

Повітряний простір держави — це розташований над її територією та акваторією шар 

атмосфери (тропосфера, стратосфера й прилегла частина космічного простору). Польоти 

повітряних об'єктів інших держав над власною територією кожна країна дозволяє на 

основі спеціальних міжнародних договорів. Держава має право захищати свій повітряний 

простір у випадку його порушення всіма доступними їй засобами. Космічні кораблі й 

супутники вільно пролітають над територіями суверенних держав. 

До території певної держави також належать морські, річкові та космічні кораблі, які 

несуть на собі державні символи (прапор, герб). Це саме стосується різних підводних 

споруд, трубопроводів, кабелів тощо, які прокладені якоюсь країною у відкритому морі чи 

на його дні, навіть якщо вони знаходяться у водах або глибоко на дні виключних 

морських зон. 

Процеси глобалізації та виникнення все нових технічних можливостей експлуатації 

прилеглих до окремих держав морських акваторій породили проблеми правового 

характеру з використання морських чи океанічних просторів, де держави здійснюють 

власні повноваження економічного характеру. Так виникли поняття "прилегла зона", 

"виключна економічна зона" та "континентальний шельф". 

У прилеглій зоні, яка має ширину 24 морські милі, держава має обмежені міжнародним 

законодавством права для прийняття запобіжних заходів з метою дотримання власних 

законів, які поширюються на територіальні води. До них переважно належить правове 

регулювання імміграційних, податкових, митних та інших відносин з іншими державами, 

організаціями та приватними особами. 

Значного поширення на нашій планеті набули виключні економічні зони. їх утвердження 

почалося наприкінці XX ст., коли багато прибережних держав розпочали 

широкомасштабне економічне освоєння морських акваторій. Конвенція 1982 р. надає 

прибережній державі в зоні 200 морських миль від власної лінії узбережжя виключне 

право на експлуатацію біологічних і мінеральних ресурсів води, дна і надр. Ця держава та-

кож має право споруджувати тут штучні острови, встановлювати бурові платформи, 

проводити науково-дослідні роботи та здійснювати заходи з охорони, збереження і 

примноження багатств природного середовища. За іншими державами збережено право 

свободи судноплавства, польотів над виключними економічними зонами, а також 

прокладання підводних трубопроводів і кабелів. 

Постійно розширюється господарське використання і континентального шельфу. За 

нормами міжнародного права до нього зараховують 350-мильну зону від узбережжя за 

умови глибин, які не перевищують 200 м. Якщо ж глибини суттєво більші, то 

континентальний шельф не повинен простягатися більш як на 100 миль від ізобати 2500 м. 

Приморська держава хоча й не має жодних суверенних прав на континентальний шельф, 

але може використовувати доступні їй ресурси. 

У наш час в умовах глобалізації поступово відмирає оренда одними країнами територій 

інших. У минулому найбільше територій у світі орендували США, Росія (СРСР) і Велика 

Британія. Нині найбільшим орендарем залишаються США. Хоча вони і втратили свої 

військові бази у В'єтнамі і на Філіппінах, але утримують їх на Кубі, в Японії, Південній 

Кореї, Гренландії тощо. На правах оренди території утримує свої військові бази і Росія 

(Центральна Азія, Закавказзя, Україна). 

Створення потужних транснаціональних компаній в умовах поширення процесів 

глобалізації, особливо фінансової сфери, породили надання невеликими, переважно 

острівними державами, своєї території (суверенних прав держави) в своєрідну оренду. Так 

виникли офшорні центри і зони. У цих, перевалено карликових, державах, де майже немає 

території як ресурсу розвитку, але є всі атрибути державної влади, цілеспрямовано 

створені пільгові умови оподаткування великих і надвеликих заощаджень. Внаслідок 

цього у банках офшорних територій накопичуються величезні кошти, нерідко сумнівного, 



а то й відверто кримінального походження. 

Запитання та завдання 

1. Що таке територія? 

2. Дайте визначення території держави. 

3. Які найважливіші особливості території з погляду міжнародного права? 

4.  Назвіть основні просторові властивості території. 

5. З яких частин складається державний простір? 

6. Що таке акваторія держави? 

7. Що належить до повітряного простору держави? 

8. Охарактеризуйте виключні економічні зони. 

9. Як і для чого формуються офшорні території? 

 

3.3. Кордони держави та їхні функції 

Державний кордон — це уявна (іноді реальна) лінія на поверхні землі (суходолі та 

акваторії) та уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі і 

надрах. Вона визначає межі держави і відділяє одну територію держави від іншої або від 

відкритих морів. 

Кордони між державами або формувалися історично, і це був дуже довгий процес 

порубіжної взаємодії двох або більше кордонів, а іноді й навіть цивілізацій, або ж 

установлювалися дуже швидко через війну чи внаслідок завершення переговорів і 

укладання відповідних угод. У цьому сенсі сучасна державна територія України може 

слугувати прикладом. У нас є знамениті "траянові вали", які відокремлювали Римську 

імперію від причорноморських степів, і відомі "змійові вали", які понад 2500 років тому 

захищали Київ, у той час велике місто і столицю з півдня від тих же степовиків. Після 

Другої світової війни і завершення переговорів до України відійшли землі Закарпаття. Так 

само через переговори вона втратила частину своїх земель, які відійшли до Польщі. У 

1954 р. постановою Верховної Ради СРСР до України відійшла Кримська область. 

Як відомо, процес становлення кордону будь-якої держави в наш час проходить два етапи: 

делімітацію і демаркацію. Перший полягає в договірному процесі особливостей 

проходження кордону на відповідно створеній географічній карті. Другий етап — це 

встановлення кордону між державами на місцевості. І в цьому сенсі Україна може 

слугувати яскравим прикладом, насамперед у встановленні державного кордону з Росією. 

Хоча делімітація кордонів між двома державами вже майже закінчена, Російська 

Федерація всіляко зволікає з другим етапом — демаркацією, а отже, й зриває увесь процес 

становлення кордонів України. Для України це має негативні наслідки, адже офіційно 

визнані і чітко визначені на місцевості кордони є обов'язковою складовою державного 

суверенітету. Якщо цього немає, то не всі складові суверенітету держави діють і це 

створює неминучі проблеми, які періодично загострюються. 

У дослідженні кордонів держав найбільше значення має їхня класифікація і визначення 

функцій, які вони виконують. Так, країнознавець, японіст, економіко-географ Б. Яценко 

наводить відому класифікацію кордонів. У ній він виділяє групу морфологічних кордонів 

(геометричні, астрономічні, звивисті таін.), природно-географічну групу (орографічні, 

гідрографічні тощо), генетичну групу (антецедентні, реліктові, накладені й т. ін.). 

Виділяється також функціональна група кордонів за історичними умовами та 

послідовністю виникнення (колоніальні, післявоєнні тощо). 

Потрібно зазначити, що "чистих" груп кордонів майже немає. Так, проведені по паралелях 

і меридіанах так звані астрономічні кордони (візьмемо для прикладу деякі ділянки 

кордону між США та Канадою або кордони в Арктиці) є варіантом геометричних 

кордонів, які проходять як лінії розмежування між двома точками з чітко визначеними 

географічними координатами. І ті, й інші кордони, як правило, з'явилися або у слабоос-

воєних районах (на час їх виникнення), або ж під час "нарізання" колоній. У наш час такий 

підхід виявився надзвичайно ефективним під час договірного визначення меж виключних 



економічних зон, зокрема у Північному морі з його запасами нафти та газу. Так само 

звивисті або ламані кордони є різновидом геометричних кордонів. При цьому методика їх 

проведення може бути різною: можуть одночасно накластися декілька чинників. Зрештою 

часто сходяться на тому, що кордоном може служити більш-менш велика річка, яка тече 

"як їй заманеться". Звідси за меандруючою річкою виникає і звивистий кордон. Так само 

звивистими будуть і кордони, проведені в горах. 

Виникають проблеми за необхідності встановлення кордонів між двома чи декількома 

державами, якщо вони відділяються акваторіями великих озер чи внутрішніх морів. 

Загальновизнаною методикою делімітації кордону є сполучення по прямій лінії точок 

виходу сухопутного кордону на береги відповідної водойми. Якщо остання висихає чи 

осушується, ця пряма лінія автоматично стає сухопутним кордоном. Складність 

конфігурації акваторії ускладнює і процес делімітації кордонів. 

У горах кордон переважно проводять по максимальних висотах, які розділяють дві країни. 

Такий же принцип застосовують і для делімітації та демаркації кордонів на рівнинах. У 

більшості випадків рівнини не є абсолютно рівними. І тут виділяються певні форми 

рельєфу, зокрема пасма горбів, моренних гряд, лесових останців, виходів на денну 

поверхню кристалічних порід тощо. Вони можуть слугувати опорними точками кордону, 

які не зникнуть із земної поверхні і не змінять власних географічних координат. 

Кордони також класифікують за генезою їх формування. 

Антецедентні, або піонерні, кордони. Виникали в безлюдних та слабко освоєних частинах 

світу. Найпоширеніші вони в Північній Америці (СІЛА і Канаді), у пустельних районах 

Сахари та Аравійського півострова, в Росії та в Амазонії. За конфігурацією вони зде-

більшого є так званими астрономічними, або геометричними, кордонами. 

Субсектні, або наступні, кордони характерні для країн Європи. Вони найдавніші за часом 

виникнення й ґрунтуються на реальному мовно-культурному розмежуванні. Етнічне 

розмежування в XX ст. набуло визначального характеру. Багато великих країн націй осно-

ві створює внутрішній поділ території на штати, області, провінції тощо. Такий самий 

принцип здійснювався і в колишньому Радянському Союзі, що значно пом'якшило 

наслідки його неминучого розпаду. У наш час його використовують Індія, Пакистан, 

Нігерія, Китай та ін. 

Накладені кордони встановлюються насильно, через війни, захоплення, соціально-

економічні потрясіння, коли якась країна чи нація "по-живому" розділяється між 

державами-агресорами відповідно до реалій завершення воєних дій або на основі 

відповідних угод. Після різних воєн такі кордони виникали в Європі внаслідок поділу, 

скажімо, Польщі або Німеччини (Берліна після Другої світової війни). Особливо поширені 

такі кордони в Африці, де колонізатори ділили як їм заманеться окремі народи між двома і 

навіть декількома країнами шляхом "накладання" кордонів. 

Суто історичне значення мають так звані реліктові кордони. Це спадок минулих епох, але 

хоча нині цих рубежів ніби вже й немає, вони залишилися не лише в ментальності людей 

чи особливостях забудови колись суміжних територій, а й іноді навіть збереглися у ви-

гляді стін, валів, прикордонних замків і фортець тощо. Донині значні відмінності 

спостерігаються при перетині колишніх кордонів між іспанською та англосаксонською 

частинами південних штатів США (колишній кордон між Мексикою та США), чітко в 

Іспанії вирізняється колишній мавританський південь тощо. Є такі невидимі 

розмежування і в Україні, яка віками була розшматована між сусідніми державами. 

Державні кордони виконують кілька функцій. їх можна об'єднати в три групи: бар'єрні, 

контактні та фільтруючі. 

Бар'єрна функція полягає в достатньому відокремленні однієї країни від іншої. При цьому 

таке відокремлення може бути близьким до абсолютного, скажімо в колишньому 

Радянському Союзі, де кордон був "на замку", а сусідні країни відділялися контрольно-

слідовою смугою, колючим дротом і прикордонниками з автоматами по всьому 

периметру. Максимізована бар'єрна функція кордону і між Південною та Північною 



Кореєю з суцільною п'ятиметровою стіною, струмом високої напруги тощо. Для більшості 

нинішніх держав характерна так звана м'яка бар'єрна функція відкритих кордонів. 

Контактна функція кордону полягає у створенні на межі двох держав спільних 

природних заповідників, єврорегіонів, відкритих економічних зон наприклад між 

Україною, Польщею та Білоруссю виник євроре-гіон "Буг" тощо. Таким чином 

прикордонні райони двох або кількох держав стають контактною зоною, яка дає змогу 

постійно поглиблювати двостороннє чи багатостороннє співробітництво. 

Фільтруюча функція кордону полягає в тому, що він має виконувати роль своєрідної 

мембрани або фільтра, який пропускає все корисне та потрібне для певної держави з 

інших країн і затримує все вороже, шкідливе, негативне тощо. 

Запитання та завдання 
1. Що таке державний кордон? 

2.  Як встановлювалися кордони між державами в минулому? 

3. Що таке делімітація та демаркація кордонів? 

4. Які є класифікації кордонів? 

5.  На яких  засадах ґрунтується проведення кордонів? 

6. Як поділяються кордони за генезою їх формування? 

7. Які функції виконують кордони? 

 

3.4. Внутрішній поділ країн 
З метою підвищення ефективності управління власною територією будь-яка держава, за 

винятком карликових, здійснює власний поділ на окремі частини. Так виникають 

внутрішні адміністративно-територіальні одиниці (області, штати, провінції, краї, 

департаменти, губернії, райони, регіони, волості тощо). На їх основі створюються і діють 

органи державної влади та управління на місцях. 

Адміністративно-територіальний устрій будь-якої держави зумовлений як самою його 

організаційно-соціальною природою, так і традиціями історичного розвитку країни, 

завданням і метою органів влади. Останнє робить можливим зміну (реформу) існуючого 

адміністративно-територіального устрою, виходячи з інтересів певних політичних сил, що 

знаходяться при владі, або потреб досягнення оптимальної та ефективної організації і 

функціонування політичного та господарського механізму держави. 

Структура, принципи, логіка, ієрархія адміністративно-територіального устрою стає 

основою відповідних структур державної влади. Вони ніби "саджаються" на готові 

територіальні одиниці й керують їх життям у межах наданих їм конституцією 

повноважень. При цьому на найнижчому ієрархічному щаблі, тобто найближчим до 

людей, є органи місцевого самоврядування. Вони вирішують проблеми повсякденного 

життя громади та питання забезпечення населення водою, світлом, теплом, видаленням 

відходів, підтримують у належному стані внутрішні комунікації тощо. 

На вищому ієрархічному рівні діють територіальні органи державної влади. Вони вже 

доволі жорстко підпорядковані центральним інститутам держави або ж за складної 

ієрархічної структури відповідним органам вищої за рангом адміністративно-

територіальної одиниці. їхні функції є вже доволі складними. Вони насамперед, 

забезпечують контроль центральної державної влади над територією всієї країни, 

здійснюють мобілізацією до армії через відповідні установи (військкомати), збирають 

інформацію з усіх сфер життя свого регіону, збирають податки, сприяють державному ре-

гулюванню життєдіяльності різних сфер суспільства, організовують роботу 

загальнодержавних служб на регіональному рівні (пожежної, санітарної, поштової, з 

надзвичайних ситуацій) тощо. 

Зрозуміло, що у федеративних і унітарних державах принципи внутрішнього 

територіального поділу відрізняються. У перших кожен із суб'єктів федерації має не лише 

власну систему органів влади, а й систему права, у тому числі, як правило, власну 

конституцію. Унітарні держави позбавлені внутрішнього політико-територіального 



поділу. їхній адміністративно-територіальний поділ уніфікований, діє єдина система 

права, існує чітка ієрархічна система централізованої влади. В умовах невеликої або 

середньої за розмірами держави така система є найбільш ефективною. У більшості країн 

світу виділяється від 2 до 4 рівнів ієрархії адміністративно-територіальних одиниць. У 

Європі, а також у багатьох інших країнах світу зразковою вважається чотирирів-нева 

французька система (департамент, округ, кантон, комуна). 

У багатьох унітарних країнах виділяються міста та території з особливим статусом. До 

останніх належать Нахічеванська АР в Азербайджані, АР Крим в Україні, автономні 

області Валле-д'Аоста, Трентіно, Венеція-Джулія, Сардинія в Італії, Абхазія, Аджарія та 

Південна Осетія в Грузії тощо. У багатьох країнах виділяються столичні округи чи 

регіони. Тут зосереджуються всі центральні органи влади, фокусують всі внутрішньо-

державні адміністративно-управлінські зв'язки. Особливу роль в усіх державах відіграє 

столиця, яка є не лише головним її містом, адміністративно-політичним центром, а й 

певним символом держави і нації. Звідси й побутуючі в засобах масової інформації вирази 

"позиція Вашингтона", "рука Москви", "невдоволення Лондона" й т. ін. 

Значення столиці в яситті будь-якої країни дуже велике й у багатьох випадках постійно 

зростає. У переважній більшості держав столиця є не лише зосередженням органів 

державної влади та державного управління, судових, військово-стратегічних та інших 

установ, а й основним економічним центром країни. Іноді ці функції аж занадто 

гіпертрофовані. Так, більше половини промислової продукції великої країни Аргентини 

випускається у Великому Буенос-Айресі. 

Столиця держави перевалено володіє і найбільшою кількістю функцій, які вона виконує. 

Тому вона відрізняється від інших міст держави великою притягальною силою для її 

громадян, які намагаються якнайповніше себе реалізувати. Звичайно, найважливішою 

функцією столиці є управління політичною діяльністю країни, як внутрішньою, так і 

зовнішньою. З цією метою столиця має бути забезпечена найкращою інфраструктурою 

транспорту та зв'язку. 

Історія становлення столиці — це історія утвердження державності. Тому кожна столиця 

має власну історію виникнення і подальшого розвитку. За походженням можна виділити 

такі столиці країн світу: родові, історичні міста, штучні столиці, ситуаційні столиці, 

політичні столиці. 

Перша група столиць пов'язана з володінням владною особою (князем, королем, 

гетьманом тощо) певним укріпленим населеним пунктом, яке через це ставало столицею. 

Це були, як правило, не найбільші міста, які з часом свій статус столиці втрачали. В 

Європі найвідомішими є іспанське Толедо, польський Краків, українські Чигирин і 

Батурин тощо. 

Найпоширенішими і найстійкішими є столиці — історичні міста. Вони виникли як 

політичні й управлінські центри цілком об'єктивно, на основі найвигіднішого 

географічного положення в нації та дерясаві, які народжувалися. Це Лондон, Рим, Париж, 

Київ, Будапешт, Прага, Стокгольм, Москва та ін. 

Ситуативні столиці виникають за умови створення екстремальної ситуації в країні, яка 

може бути викликана насамперед війною або масштабними природно-кліматичними 

катаклізмами. Наприклад, у період агресії російських військ на територію України і захоп-

лення ними Києва на початку 20-х років XX ст. столицю було перенесено до Кам'янця-

Подільского. Окупація Парижа німецькими військами під час Другої світової війни 

спричинила перенесення столиці Франції до м. Віші. Такою ж столицею було й місто 

Чунцін у Китаї. 

Штучні столиці переважно виникають як штучно створені колоніальною адміністрацією 

центри управління певними, захопленими метрополією володіннями інших держав і націй. 

Якщо згодом вони набувають незалежності, ці штучні столиці можуть або назавжди піти в 

небуття, або ж перетворитися на повноцінні столиці нових незалежних держав. В Україні 

за часів російського імперського панування в різні століття штучно створеними Росією 



столицями України були Глухів та Харків. 

Політичні столиці створюються в тій чи іншій державі заради вирішення різноманітних 

політичних проблем, зокрема встановлення політичної рівноваги між окремими її 

регіонами. З цією метою столицю будують або на межі цих антагоністичних регіонів, або 

ж виносять її як форпост загальнодержавної політики в саме серце одного з проблемних 

регіонів. Політичних столиць у світі не так вже й мало, і їхня кількість продовжує 

зростати. Найвідомішими з них є Вашингтон, Оттава, Абуджа, Канберра, Астана, Анкара, 

Бразиліа тощо. Будівництво останньої взагалі мало на меті прискорення економічного 

освоєння внутрішніх малозаселених районів Бразилії. І покладені на неї функції нова сто-

лиця успішно виконала. 

Запитання та завдання 

1.3 якою метою створюється адміністративно-територіальний поділ країн? 

2.  Чим зумовлені особливості адміністративно-територіального устрою тієї чи іншої 

держави? 

3. Які органи управління розміщуються на найнижчому ієрархічному рівні? Які функції 

вони виконують? 

4.  Чим займаються територіальні органи державної влади? 

б. У чому різниця внутрішнього територіального поділу держави у федеративних і 

унітарних країнах? 

6. Яке значення столиці країни? 

7. Як поділяють столиці за походженням? 

Висновки 

У виникненні, становленні і подальшій долі будь-якої країни на політичній карті світу 

визначальну роль відіграють такі чинники: географічне положення, територія, кордони, 

адміністративно-територіальний поділ. Значення цих чинників з розвитком людства може 

суттєво трансформуватися, але ніколи вони не перейдуть до розряду другорядних. 

Особливу роль відіграє географічне положення, значення якого можна сформулювати у 

вигляді афоризму Наполеона: "Географія — це доля". 

Територія держави складає необхідну й у більшості випадків достатню матеріальну 

операційну базу для самого її виникнення, існування та розвитку. 

У дослідженні кордонів держав найбільше значення має їхня класифікація та визначення 

функцій, які вони виконують. Виділяють групу морфологічних кордонів, природничо-

географічну групу, генетичну, функціональну групу. За генезою кордони класифікують на 

антецедентні, або піонерні, субсектні, або наступні, накладені і реліктові. Державні 

кордони виконують кілька функцій. Всіх їх можна об'єднати в три групи: бар'єрні, 

контактні і фільтруючі. 

З метою підвищення ефективності управління власною територією будь-яка держава, за 

винятком хіба що карликових, здійснює її поділ на окремі частини. Так виникають 

внутрішні адміністративно-територіальні одиниці (області, штати, провінції, краї, 

департаменти, губернії, райони, регіони, волості тощо). На їх основі створюються й діють 

органи державної влади та управління на місцях. 

Значення столиці в житті будь-якої країни дуже велике й у багатьох випадках постійно 

зростає. У більшості держав столиця є не лише зосередженням органів державної влади і 

державного управління, судових, військово-стратегічних та інших установ, а й основним 

економічним центром країни. 

Тестовий контроль 

1. До основних властивостей географічного положення належать: 

а) детермінованість; 

б) науковість; 

в) орографічність; 

г) потенційність; 

 ґ) дистанційність. 



2. Вигідність (чи невигідність) географічного положення залежно від зміни відстані між 

взаємодіючими об'єктами називається: 

а) потенційністю; 

б) дистанційністю; 

в) детермінованістю. 

3. Позначте правильні твердження: 

а) географічне положення є відносним поняттям; 

б) для країнознавства визначальну роль відіграє поняття природно-географічного 

положення; 

в) при оцінюванні політико-географічного положення держави не варто враховувати його 

просторово-територіальну основу. 

4.  У просторово-територіальному сенсі можна виділити такі види політико-

географічного положення країни: 

а) фільтраційне; 

б) бар'єрне; 

в) глобальне; 

г) дистанційне;  

ґ) регіональне; 

д) локально-сусідське. 

5. Основними просторовими властивостями території держави є  її: 

а) конфігурація; 

б) потенційність;  

в)розміри; 

г) детермінованість; 

ґ) географічне положення. 

6.  Територіальні води держави визначаються такою кількістю морських миль від 

узбережжя: 

а) 24; 

6)12;  

в) 200. 

7. Які з цих положень, на вашу думку, правильні: 

а) до території певної держави не належать морські, річкові та космічні кораблі, які несуть 

на собі державні символи; 

б) держава має право захищати свій повітряний простір усіма доступними їй засобами; 

в) значного поширення на нашій планеті набули виключні економічні зони. 

8. До континентального шельфу зараховують зони з такою кількістю миль від 

узбережжя: 

а) 350; 

б) 200; 

в) 24. 

9. Встановлення кордону між двома державами на місцевості називається: 

а) делімітацією; 

б) демаркацією; 

в) фільтрацією. 

10. За історичними умовами і послідовністю виникнення кордони поділяються на: 

а) морфологічні; 

б) генетичні; 

в) колоніальні; 

г) післявоєнні; 

ґ) функціональні. 

11.  За генезою їх формування кордони класифікуються на: 

а) антецедентні; 



б) накладені; 

в) функціональні; 

г) морфологічні. 

12. До функцій державних кордонів належать: 

а) контактні; 

б) генетичні; 

в) бар'єрні; 

г) реліктові;  

ґ) фільтруючі. 

13. Які з цих тверджень правильні: 

а) на основі адміністративно-територіального поділу держави створюються та діють 

органи державної влади й управління на місцях; 

б) на найнижчому ієрархічному рівні розміщуються органи місцевого самоврядування; 

в) у федеративних і унітарних державах принципи внутрішнього територіального поділу 

ідентичні. 

14. За походженням можна виділити такі столиці країн світу: 

а) родові; 

б) генетичні; 

в) фільтруючі; 

г) ситуаційні;  

ґ) штучні. 

 

Розділ 4 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ СВІТУ 
Людство, світове суспільство нині нагадує інтегровану систему багаторівневих регіонів, 

їхня кількість, як і кількість країн, безперервно зростає. Диверсифікація взаємодії окремих 

регіональних підрозділів нашої планети насамперед у політичному і соціально-економіч-

ному сенсах відбувається дуже інтенсивно, водночас проблеми формування регіонів світу 

вивчені явно недостатньо. Це породжує чимало проблем, і не лише науково-теоретичних.  

 

4.1. Загальні засади районування світу 

Основою для виділення різних регіонів світу є відмінності одних частин нашої планети від 

інших. За найзагальнішими критеріями ці відмінності можна об'єднати в три групи: 

природні, історичні і соціально-економічні. 

Природні відмінності визначаються об'єктивними геологічними, географічними та 

біологічними особливостями окремих частин Землі. Зокрема, поділ світу на материки ні в 

кого не викликає сумніву, бо в природі насправді існують реально відокремлені частини 

суходолу, роз'єднані морями й океанами. Такий реально існуючий природно-геологічний 

поділ світу є однією з багатьох підстав для його регіоналізації. 

Дія географічних і біологічних чинників у виділенні регіонів світу не менш важлива. 

Загальновідомо, що географічна оболонка землі має низку закономірностей. До 

найважливіших з них належать: цілісність, ритмічність, висотна поясність і горизонтальна 

зональність. Останні дві закономірності і служать підставами регіонального поділу світу. 

Висотна поясність полягає у поступовій закономірній зміні природи (рослинний, 

тваринний світ тощо) з підняттям у гори від їхнього підніжжя до вершин. Крім 

рослинного і тваринного світу вона чітко виявляється і в ґрунтах. Висотна поясність 

зумовлена зміною клімату з висотою. Вона виявляється у зниженні температури повітря 

на 0,6 °С на кожні 100 м підйому. Крім того, до висоти 2—3 км суттєво зростає кількість 

опадів. Характер висотної поясності залежить, по-перше, від положення гір у системі 

широтних зон висоти над рівнем моря, експозиції схилів. Кожна природна широтна зона 

має власні особливості висотних поясів. Збільшення чисельності населення Землі, 

розвиток і просторово-територіальне поширення господарства приводять до інтенсивного 



освоєння людством гірських місцевостей. 

У багатьох країнах гірські райони вже нині стали районами не лише розвитку туризму і 

сільського господарства, а й важкої промисловості. 

Географічна зональність є послідовною зміною природних зон зі зміною географічної 

широти у напрямі від екватора до полюсів. При цьому змінюються як окремі природні 

компоненти, так і природні комплекси в цілому. Такі зміни зумовлені неоднаковою 

кількістю тепла, яке отримують різні частини Землі внаслідок її кулястості. До зональних 

комплексів можна віднести географічні пояси і природні зони. Перші є найбільшими 

зональними комплексами, які оперізують всю нашу планету в широтному напрямі 

(екваторіальний, субекваторіальний, тропічний тощо). Будь-який географічний пояс, у 

свою чергу, поділяється на менші за розмірами комплекси, які називаються природними 

зонами (лісів, степів, пустель та ін.). 

У країнознавстві для виділення певних регіонів крім природних чинників велику роль 

відіграють історичні. У найзагальніших ознаках і в найбільших просторових виявах вони 

полягають у виділенні на Землі окремих частин світу. Хоча їхня кількість збігається з 

кількістю материків (6), принципи їх виділення вже переважно не геолого-географічні, а 

історичні. Особливо яскраво це виявляється у поділі одного материка Євразії на дві 

частини світу — Європу і Азію або ж об'єднанні двох материків — Північної та Південної 

Америки в одну частину світу — Америку. 

У багатьох випадках географічні й історичні чинники у виділенні регіонів гармонійно 

поєднуються. Так утворюються історико-географічні регіони. Прикладів можна навести 

безліч. Регіональні поняття "арабський світ", "країни Північної Африки" фактично є 

гармонійним поєднанням пустельних і напівпустельних ландшафтів з історично 

адаптованою до них культурою арабських народів. 

Важливу роль географічні та історичні чинники відіграють й у виділенні економічних 

районів світу. Різниця в природних умовах і ресурсах різних частин нашої планети сприяє 

спеціалізації на виробництві певної продукції. На певній території світу, в окремій країні 

чи їхній групі випуск якихось виробів або надання певних послуг стає об'єктивно більш 

ефективним, ніяс будь-де за їхніми межами. Спеціалізація господарства окремого регіону 

чи країни світу складається історично. З розвитком господарства вона може суттєво 

змінюватися. Щоб визначити спеціалізацію території, необхідно з'ясувати принципи 

розміщення виробництва. Чинниками розвитку певної спеціалізації є: 

а) природні умови та ресурси; 

б) наявність трудових ресурсів; 

в)  особливості географічного положення, зокрема відносно транспортної інфраструктури; 

г) галузі господарства, що сформувалися історично;  

ґ) виконання певного державного замовлення чи реалізація якогось глобального або 

регіонального проекту. 

З часом окремі регіони світу починають відрізнятися один від одного вже не тільки 

природними й історичними, а й насамперед економічними умовами та трудовими 

ресурсами. Так, в одному регіоні виробляють метал і машини, в іншому вирощують 

банани й ананаси, в третьому пропонують послуги з відпочинку і лікування. 

Спеціалізуючись на виробництві певної продукції в умовах глобалізації, кожен регіон 

світу забезпечує нею інші частини світу і отримує те, чого йому не вистачає. Так 

відбувається обмін результатами праці. Такий поділ праці між окремими територіями 

називається географічними, або територіальним. 

У цілому обґрунтований і раціональний поділ всього світу або його окремих складових на 

просторово-територіальні частини базується на теорії районування або регіоналізації. Ця 

теорія дає змогу науково обґрунтувати виокремлення регіонів, які об'єктивно відіграють 

значну роль як у цілому на нашій планеті, так і на окремих континентах або ж у межах тих 

чи інших країн. Тому виділення, скажімо, Південної Азії або регіону Південна Азія, чи 

інакше Південного регіону, ґрунтується на науково усвідомленому пізнанні специфіки цієї 



частини Азії, природної, історичної, культурної, соціально-економічної тощо. 

Виокремлюючи регіон Північна Італія маємо на увазі, насамперед, не лише те, що суто 

географічно ця частина Італії знаходиться в її північній частині. Нас цікавлять специфічні 

її ознаки, які чітко виділяються на фоні всієї країни, насамперед історико-політичні 

процеси, які тут відбуваються, ментальність місцевого населення, умови соціально-

економічного розвитку тощо. 

Терміни і поняття "район" і "регіон" у більшості випадків навіть у науковій літературі 

вживаються як синоніми, але це поверховий підхід, між ними є певні відмінності. Поняття 

"район" переважно застосовується для означення місцевості, що вирізняється за геогра-

фічними, економічними, адміністративними та іншими ознаками (промисловий район, 

економічний район, адміністративний район). Поняття "регіон" більш містке і загальне. 

По-перше, його використовують для позначення району, області, території, частини 

країни, що вирізняється сукупністю природних або історико-географічних умов і 

національним складом населення. По-друге, визначення регіону як групи країн, які ста-

новлять окремий регіон, мають подібні ознаки, що відрізняють їх від інших територій 

найбільш придатний для вживання якраз у країнознавстві. 

Поняття "регіон" включає не лише суходіл, не тільки материки й острівні ділянки нашої 

планети, а й водні простори. Тобто регіон може складатися з суходільної території й 

акваторії. Як приклад можна навести Карибський регіон, або регіон Карибського моря, 

який складається переважно зі значної кількості острівних країн і водних просторів, які їх 

роз'єднують і об'єднують. Те саме можна сказати й про Тихоокеанський регіон. Однак у 

більшості випадків поняття регіон все-таки стосується суходолу та безпосередньо 

прилеглих до нього акваторій. 

Відомий український учений у галузі економічної і соціальної географії Олег Шаблій
1
 

вважає, що поняття "регіоналізація", яке є похідним від поняття "регіон", вживається у 

двох значеннях: 

а) як процес наукового обґрунтування регіону (-ів), визначення його (їхніх) просторових 

меж і складу та загальних рис; 

б) як реально існуючий поділ земної поверхні, зосереджених на ній елементів суспільства, 

чи суспільства в цілому, на окремі великі частини. 
  1
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Можна погодитися з О. Шаблієм, що регіоналізація буває інтегральною і спеціальною 

(компонентною). Перша є обґрунтуванням відокремленості певних частин земної 

поверхні з усім її природним і суспільним наповненням. Друга — науково обґрунтовує 

існування, розвиток і взаємодію просторово-територіальних частин у певних сферах 

суспільства. Якщо цією сферою є політика, то це політична регіоналізація, якщо госпо-

дарство, то це економічна регіоналізація, і т. ін. 

Теорія регіоналізації найперше почала розвиватися в країнах, які мали потребу в подібних 

наукових і політичних обґрунтуваннях. Це були або дуже великі держави зі значною 

внутрішньою диференціацією, або ж потужні імперії зі значно віддаленими і відмінними 

від метрополії володіннями. Тому не дивно, що теоретико-методологічні засади 

регіоналізації і конкретні спроби виокремлення регіонів належать вченим Росії (Російська 

імперія, Радянський Союз), Великої Британії, США, Франції та ін. 

Серед зарубіжних учених, які вивчали проблеми регіоналізації, необхідно виділити 

російських економістів-географів М. Баранського, М. Колосовського, американця Р. 

Гартшорна (R. Hartshorn), естонку С. Ниммік (S. Nümmik) та ін. 

Українська регіоналістика представлена видатними українськими вченими С. 

Рудницьким, А. Синявським, А. Садовським. Серед сучасних українських вчених, перу 

яких належать теоретичні праці з регіоналістики, безперечно виділяється О. Шаблій. 

Теорія регіоналістики, яку розробляють перевалено спеціалісти із суспільної географії, не 

позбавлена недоліків, стереотипів і пережитків минулого. Найглибше розроблені і 



найширше охоплені питання, які стосуються методики виділення окремих частин у межах 

тієї чи іншої країни. Але майже відсутні глибокі теоретичні розробки в царині 

регіоналізації окремих частин світу, чи материків. Традиційний, усталений, звичаєвий, 

стереотипний підхід до виділення регіонів світу у наш час себе вже вичерпав. Тому ніхто 

чітко й однозначно не може сказати, які країни входять, наприклад, до регіонів Західна, 

Центральна чи Східна Європа, Латиноамериканського регіону, Близького і Середнього 

Сходу та ін. Навіть у наукових і навчальних публікаціях можна зустріти абсолютно 

неадекватні регіональні поняття на кшталт "близьке й далеке зарубіжжя" тощо. Лише 

використання суто наукових підходів, заснованих на формальній логіці, дасть змогу 

країнознавству розвиватися на сучасній теоретико-методологічній базі. 

Запитання та завдання 

1. Що є основою для виділення різних регіонів світу? 

2.  Які природно-географічні основи регіоналізації світу вам відомі? 

3.  Чи можуть поєднуватися між собою географічні й історичні чинники в просторово-

територіальній диференціації, поверхні Землі? 

4. Назвіть чинники розвитку господарської спеціалізації територій. 

5. Чим різняться між собою поняття "район" і "регіон"? 

6.  В яких значеннях вживається поняття "регіоналізація"? 

7. В яких країнах і чому розвивалася теорія регіоналізації? 

 

 

4.2. Регіони світу 

 

4.2.1. Країни Європи 

Регіональний поділ частини світу Європи найдинамічніший і найменш усталений. Для 

Європи взагалі впродовж століть і навіть тисячоліть притаманними були швидкі і 

кардинальні зміни політичної карти. Не є винятком і наш час. Розпад СРСР, Югославії та 

Чехословаччини, демонтаж структури комуністичного блоку ще раз довели, що "кухня 

політичної погоди світу знаходиться в Європі". Це тут готуються геополітичні "страви" 

для всього світу. В Європі знаходяться найди -намічніші соціально-економічні та 

військово-політичні інтеграційні об'єднання планети ЄС і НАТО. Враховуючи всю суму 

чинників, нині в Європі можна виділити такі субрегіони — країни Західної, Центральної 

та Східної Європи. 

Західна Європа — найдавніший історично і соціально-економічно сформований 

цивілізаційний субрегіон Європи й світу. В наш час ці країни є в усіх сенсах основою 

формування ЄС і НАТО. Це чотири із семи найрозвиненіших держав світу: ФРН, Франція, 

Велика Британія й Італія. Інші ж держави невеликі або карликові за площею чи 

населенням, однак за показниками ВНП на душу населення належать до найбагатших 

держав світу. Крім названих чотирьох країн до субрегіону Західна Європа належать 

Іспанія, Португалія, Андорра, Ірландія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, 

Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Мальта, Греція, 

Монако, Сан-Марино, Ватикан. Отже, цей регіон охоплює 24 незалежні держави, а також 

Гібралтар (британське володіння на Іберійському півострові, спірна територія з Іспанією). 

До субрегіону держав Центральної Європи належать колишні соціалістичні держави. 

Вони в минулому були сателітами СРСР. Хоча деякі з них уже увійшли до ЄС і НАТО, а 

всі інші мріють про це, відгомін соціалістичного минулого ще довго буде даватися взнаки. 

Отже, ці держави близькі не лише географічно, а насамперед ментально. До них належать 

Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Албанія, Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія та 

Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Румунія і Болгарія. Всього 13 країн. 

Субрегіон Східна Європа утворюють колишні пострадянські держави, які в минулому 

входили до складу СРСР. Тут негативний вплив командно-адміністративної системи на 

економіку і ментальність людей особливо сильний. Тому це найбідніші країни Європи. 



Намагаючись відновити імперію, екстремістсько налаштовані політичні сили Росії 

намагаються всіляко дестабілізувати ситуацію в державах Східної Європи, діючи за 

принципом — чим гірше, тим краще. Намагаючись вирватися з-під нав'язливої опіки Росії, 

країни Балтії вже увійшли до ЄС і НАТО. Це останні європейські країни, східний форпост 

найцивілізованішої частини світу. До цього регіону входять Україна, Молдова, Білорусь, 

Литва, Латвія, Естонія. 

 

4.2.2. Країни Євразії 

Розміщення деяких країн і народів на межі двох світів, різних цивілізацій і культур, 

нарешті різних частин світу, витворило за століття доволі своєрідні нації й держави. Вони 

ніби одночасно належать і не належать цим світам, будучи перехідними практично в 

усьому — від антропологічних типів населення і його ментальності, до принципів 

облаштування соціально-економічного життя. Ці держави формують доволі своєрідний 

субрегіон країни Євразії, або Євразію. До нього належать Росія, Казахстан і Туреччина. 

Цей регіон, на відміну від попередніх, є "розірваним". Росія й Казахстан географічно 

поєднуються, Туреччина розміщена окремо. Спільною рисою всіх трьох держав є те, що 

вони одночасно розташовані у двох частинах світу — Європі й Азії. Точніше в Азії й 

Європі. Більша частина цих держав знаходиться в Азії, що дає підстави деяким ученим 

називати цей субрегіон не дуже милозвучним терміном Азіопа. 

Як бачимо, фізико-географічна межа між Європою й Азією, яку проводять по Уральських 

горах, не є науково коректною в країнознавстві. Не є реально можливим і логічно 

обґрунтованим поділ населення і господарства, наприклад Челябінської області Російської 

Федерації, на європейське й азійське. Щоб уникнути цієї очевидної суперечності, 

американські географи розділяють фізико-географічне і політико-географічне поняття 

Європа і Азія. Тому політичну і соціально-економічну межу між цими частинами світу 

вони проводять по західному кордону Росії. Таким чином у політичному сенсі Європа на 

сході закінчується східними кордонами Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Білорусі й 

України. 

Всі три країни Євразії великі за площею з доволі значним населенням, особливо Росія і 

Туреччина. Вони володіють різноманітними природними умовами і багатими природними 

ресурсами. Однак негативною спільною характеристикою є політична і соціально-

економічна нестабільність. У Росії і Туреччині взагалі точиться війна, яка то тимчасово 

стихає, то знову вибухає. Особливо це стосується Росії, де почавшись у Чечні-Ічкерії війна 

все більше поширюється на весь Північний Кавказ. 

Країни Євразії також характеризуються значною багатонаціональністю населення і доволі 

гострими проблемами міжнаціональних відносин. У всіх трьох державах значну роль 

відіграє мусульманська релігія (іслам). У Туреччині і Казахстані вона є панівною. Об'єд-

нує країни регіону і сильніший чи слабший вплив ідей пантюркізму. У Туреччині і 

Казахстані тюркські народи становлять більшість, у Росії частка тюркських і му-

сульманських народів постійно зростає. 

 

4.2.3. Країни Азії 

Найбільшою строкатістю характеризуються народи і країни Азії. Тому тут і виділяється 

найбільше субрегіонів. Практично за всіма показниками — від величини території і 

чисельності населення, до забезпеченості природними ресурсами і рівня соціально-

економічного розвитку азійські держави розрізняються надзвичайно. Очевидні відмінності 

є й між субрегіонами, зокрема й у політичному устрої. Хоча переважають республіки, але 

чимало і монархій (14). 

До субрегіону Південно-Західна Азія належать 15 країн. З погляду теоретико-

методологічного обґрунтування цього регіону його межове розміщення між Європою, 

Африкою і Азією призводить до подвійного і навіть потрійного віднесення окремих країн 

до тих чи інших регіонів. Так, загальновживаними є умовні поняття Близький та Середній 



Схід. Туреччина може бути одночасно країною Близького Сходу, країною Євразії і 

країною Південно-Західної Азії. На нашу думку її потрібно віднести до євразійських 

держав. Отже, до Південно-Західної Азії належать Афганістан, Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, 

Іран, Ірак, Ємен, Катар, Кіпр, Кувейт, Ліван, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, 

Саудівська Аравія і Сирія. Це субрегіон із надзвичайно складними соціально-

економічними, політичними, історичними, національними та іншими проблемами. 

Постійні війни і терористичні акти стали візитівкою цього субрегіону в цілому світі. 

Не менше гострих проблем у субрегіоні Закавказзя, або країни Закавказзя. Хоча до цього 

регіону належать лише три пострадянські держави — Азербайджан, Вірменія і Грузія, 

проблем і конфліктів тут набагато більше. Суперництво різних країн у цьому регіоні, 

активне втручання Росії постійно роздмухують війни і протистояння. 

Субрегіон Центральна Азія утворюють чотири пострадянські країни — Киргизія 

(Киргизстан), Таджикистан, Туркменія (Туркменістан) і Узбекистан. Ситуація у цих 

країнах нестабільна: відродженню ісламу намагається протидіяти Росія та США, що 

породжує зростаючу напругу. 

До субрегіону Південна Азія належить сім країн: Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдівські 

Острови, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка. Цей субрегіон теж вкрай нестабільний, з гострими 

національними і релігійними конфліктами. 

До складу субрегіону Східна Азія входять Китай, Японія, Корейська Народно-

Демократична Республіка, Республіка Корея і Монголія. Головною проблемою є болісний 

демонтаж віджилих і збанкрутілих комуністичних систем у господарстві і державному 

управлінні. 

До субрегіону Південно-Східна Азія входять такі країни: Бруней, В'єтнам, Індонезія, 

Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд і Філіппіни. 

 

4.2.4. Країни Африки 

Африканські країни знаходяться в процесі вироблення власних моделей соціально-

економічного і політичного розвитку. Не є вони достатньо чітко структуризо-ваними і 

стосовно формування окремих субрегіонів. На території Африки нині налічується 53 

суверенні держави. В основному переважають республіки (50). Є також три монархії. 

Сучасний стан справ в Африці донині визначає той факт, що до початку Першої світової 

війни близько 90 % африканської території належало різним європейським державам. 

Після деколонізації материка ці країни втратили свої володіння, але залишили по собі 

вагомий слід — від форм державного правління до мов. Колишні метрополії, зокрема 

Франція та Велика Британія, все ще мають свої інтереси в колишніх колоніях, нерідко 

активно їх відстоюючи. Крім того, колонізатори захоплювали території зовсім не за 

особливостями національного складу тих чи інших територій. Так виникли організовані 

ними держави, де один і той самий народ виявився розділеним між двома, а то й кількома 

країнами. Було закладено "міну сповільненої дії" гострих міжнаціональних і 

міждержавних конфліктів, які продовжують вибухати і в наш час. 

На території Африки можна виділити субрегіони, які утворюють такі держави: Північна 

Африка — Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара; Західна Африка 

— Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, 

Ліберія, Мавританія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того); Центральна 

Африка представлена Анголою, Габоном, Демократичною Республікою Конго, Камеру-

ном, Конго, Островом Святої Єлени (володіння Великої Британії), Сан-Томе і Прінсіпі, 

Центрально-Африканською Республікою, Чадом, Екваторіальною Гвінеєю; до складу 

субрегіону Східна Африка входять Бурунді, Джибуті, Замбія, Зімбабве, Кенія, Маврикій, 

Мадагаскар, Малаві, Мозамбік, Реюньйон (заморський департамент Франції), Руанда, 

Сейшельські Острови, Сомалі, Танзанія, Уганда, Еритрея, Ефіопія. 

У південній частині материка знаходиться субрегіон Південна Африка, і складається з 

таких країн: Ботсвана, Лесото, Намібія, Свазіленд, Південно-Африканська Республіка. 



 

4.2.5. Країни Америки 

Америка, як частина світу, складається з двох материків — Північної та Південної 

Америки. Складна історія завоювання європейськими державами Америки, боротьба 

народів за визволення вплинули і на регіональний її поділ, який не є однозначним. Так, 

донині побутує назва Латинська Америка, якою називають регіон Західної півкулі, що 

знаходиться на південь від США. Цим уже значно застарілим визначенням презентують 

історично сформоване переважання в більшості держав Америки іспанської і 

португальської мов і культур (латинських або романських). Виділяють також Вест-Індію, 

яка бере свій початок ще від Колумба, або Карибський регіон. Всі ці регіональні поділи 

хоча все ще побутують, але вже значно застаріли. Будемо поділяти цю частину світу за 

нині головними, тобто соціально-економічними, ознаками на Північну, Центральну і Пів-

денну Америки. 

Субрегіон Північна Америка складається з Канади, Мексики й США. Ці держави 

об'єднуються не лише географічно. Вони тісно інтегровані на основі зони вільної торгівлі 

в межах міжнародної економічної організації НАФТА. 

До складу субрегіону Центральна Америка входять невеликі держави, розташовані на 

південь від Мексики аж до південноамериканської Колумбії та багато острівних країн 

Карибського моря (Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Гаїті, 

Гватемала, Гондурас, Гренада, Домініка, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Куба, 

Нікарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, 

Тринідад і Тобаго, Ямайка). 

Дуже чітко виділяється субрегіон Південна Америка, до якого належать Аргентина, 

Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайана, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, Суринам, 

Уругвай, Чилі. 

 

4.2.6. Країни Австралії та Океанії 

Цей регіон доволі строкатий і розмаїтий. Колоніальне минуле його країн і народів донині 

дається взнаки. Крім Австралії, яка знаходиться на найменшому мате- 

рику, усі інші країни є острівними. До складу регіону входять Австралія, Вануату, 

Кірибаті, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Нова Зеландія, Палау, Папуа-Нова 

Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Тувалу, Фіджі. 

Запитання та завдання 

1. Які субрегіони виділяють у Європі? 

2. Назвіть країни Центральної Європи. 

3. Знайдіть на карті карликові країни Західної Європи. 

4.  Чим зумовлена необхідність виділення країн Євразії? 

5. Назвіть чинники найбільшої кількості субрегіонів в Азії. 

6. Знайдіть на карті країни Східної Азії. 

7. Які субрегіони виділяють в Африці? 

8. Пригадайте, які інтеграційні утворення характерні для країн Америки. 

9. Знайдіть на політичній карті світу країни Океанії. 

Висновки 

В основі виділення різних регіонів світу лежать відмінності одних частин нашої планети 

від інших. За найзагальнішим принципом всі ці відмінності можна об'єднати в три групи: 

природні, історичні і соціально-економічні. 

У цілому обґрунтований і раціональний поділ всього світу або його окремих складових на 

просторово-територіальні частини базується на теорії районування або регіоналізації. 

Регіоналізація буває інтегральною і спеціальною (компонентною). Перша є 

обґрунтуванням відокремленості певних частин земної поверхні з усім її природним і 

суспільним наповненням. Друга — науково обґрунтовує існування, розвиток і взаємодію 

просторово-територіальних частин у певних сферах суспільства. 



До найбільших регіонів землі належать частини світу — Європа, Азія, Америка, Африка, 

Австралія та Океанія. У свою чергу, кожна з них поділяється на субрегіони. На межі 

Європи й Азії, що не мають такого чіткого відокремлення морями й океанами між собою, 

як інші частини світу, виділяється субрегіон країни Євразії. 

Тестовий контроль 

1.  Природні відмінності різних частин земної поверхні зумовлені такими чинниками: 

а) історичними; 

б) соціальними; 

в) геологічними; 

г) економічними;  

ґ) біологічними. 

2.  Поступова послідовна зміна природних зон зі зміною географічної широти у напрямі 

від екватора до полюсів називається: 

а) географічною оболонкою Землі; 

б) висотною поясністю; 

в) географічною зональністю. 

3. Які твердження є правильні: 

а) у багатьох випадках географічні й історичні чинники у виділенні регіонів світу 

гармонійно поєднуються; 

б)  спеціалізація господарства окремого регіону чи країни світу складається історично; 

в) обґрунтований поділ світу на частини базується на теорії районування або 

регіоналізації? 

4.  Серед зарубіжних учених-регіоналістів можна виділити: 

а) А. Ейнштейна; 

б) М. Баранського; 

в) Р. Гартшорна; 

г) Н. Бора. 

5.  Чи правильні такі твердження: 

а) поняття "регіон" означає лише суходіл; 

б) термін "район" і "регіон" ніколи не вживаються як синоніми; 

в) поняття "регіон" більш містке й широке, ніж поняття "район"? 

6. До українських учених, які розробляли теорію регіоналістики, належать: 

а) Є. Рудницький; 

б) Є. Ниммік; 

в) О. Шаблій; 

г) М. Лисенко. 

7.  Які країни належать до субрегіону Західна Європа: 

а) Ірландія; 

 б)Іран; 

в) Австралія; 

г) Данія;  

ґ) Чехія; 

д) Естонія? 

8. До країн Східної Європи належать: 

а) Словенія; 

б) Польща; 

в) Латвія; 

г) Молдова;  

ґ) Україна; 

д) Фінляндія. 

9. Які з зазначених країн належать до Євразії: 

а) Узбекистан; 



б) Росія; 

в) Казахстан;  

г)Ірак; 

ґ) Кіпр; 

д) Саудівська Аравія? 

10.  Які з перелічених країн входять до субрегіону Південно-Західна Азія: 

а) Кувейт; 

б) Пакистан; 

в) Непал; 

г) Ізраїль;  

ґ) Ліван; 

д) Афганістан? 

11. Центральна Азія складається із: 

а) Грузії; 

б) Азербайджану; 

в) Узбекистану; 

г) Таджикистану;  

ґ) Туркменистану; 

д) Монголії. 

12. Південна Азія складається з такої кількості країн: 

 а) 5; 

6)6;  

в) 7. 

13. До П івденно-Східної Азії входять такі країни: 

а) Лаос; 

б) Китай; 

в) Японія; 

г) Малайзія;  

ґ) М'янма; 

д) Таїланд. 

14. До регіону Північна Африка належать: 

а) Єгипет; 

б) Туніс; 

в) Лівія; 

г) Ліберія;  

ґ) Нігерія; 

д) Сенегал. 

15. До складу Східної Африки відносять: 

а) Мадагаскар; 

б) Анголу; 

в) Ботсвану; 

г) Намібію;  

ґ) Кенію; 

д) Сомалі. 

16. До субрегіону Центральна Америка входять: 

а) Канада; 

б) Куба; 

в) Коста-Рика; 

г) Еквадор;  

ґ) Ямайка; 

д) Чилі. 

17. Які з зазначених країн не належать до субрегіону Південна Америка: 



а) Гаїті; 

б) Панама; 

в) Аргентина; 

г) Венесуела;  

ґ) Уругвай; 

д) Бразилія? 

18. До регіону Австралія та Океанія належать: 

а) Лесото; 

б) Фіджі; 

в) Тонга; 

г) Тувалу;  

ґ) Еритрея; 

д) Науру. 

 

Частина II 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇН 

РЕГІОНІВ І СУБРЕПОНІВ СВІТУ 

 

Розділ 5 КРАЇНИ ЄВРОПИ 

 

5.1. Країни Західної Європи 
В Європі в цілому, і в Західній Європі зокрема, найпотужнішими ключовими країнами, які 

становлять основу, становий хребет ЄЄ і НАТО, безперечно є Німеччина, Франція, Велика 

Британія та Італія. 

5.1.1. Німеччина 
Загальні відомості. Офіційна назва — Федеративна Республіка Німеччина (ФРН). 

Столиця — Берлін (близько 3,5 млн осіб). Площа — 357 тис. км
2
 (61-ше місце у світі). 

Населення — понад 82 млн осіб (12-те місце). Державна мова — німецька. Грошова 

одиниця — євро. 

Географічне положення. Німеччина знаходиться в Західній Європі і межує з дев'ятьма 

країнами: на сході — з Польщею, південному сході — з Чехією, на півдні — з Австрією та 

Швейцарією, на південному заході — з Францією, на заході — з Люксембургом, Бельгією 

та Нідерландами, на півночі — з Данією. Має вихід до Балтійського та Північного морів, а 

через них і до Світового океану. В цілому географічне положення Німеччини можна 

оцінити як сприятливе для її розвитку та міжнародної співпраці. 

Історія виникнення й розвитку. Після поділу держави франків у 843 р. н. є. утворилось 

окреме королівство, яке і стало територіальною основою творення Німеччини. З 962 р. 

існувала як Священна Римська імперія німецької нації (І Рейх). У середні віки поступово 

занепадає королівська влада, що сприяє феодальній роздробленості. Наприкінці XIX ст. 

після франко-прусської війни (1870—1871 pp.) було проголошено нову німецьку імперію 

(II Рейх). Після Першої та Другої світових воєн, які Німеччина програла країна зазнала 

економічного занепаду і руйнації. У 1945 р. вона фактично була поділена на окремі зони 

окупації. На їх основі в 1949 р. утворились Німецька Демократична Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччина і окремий анклав Західний Берлін. Крах 

комуністичної системи привів у 1990 р. до приєднання НДР до ФРН. 

Державний устрій і форма правління. Німеччина є федеративною державою. Вона 

складається з окремих земель, кожна з яких має власну конституцію, а також парламент і 

уряд. Главою держави є федеральний президент, який має незначні повноваження. 

Виконавча влада належить федеральному уряду на чолі з федеральним канцлером. 

Законодавча влада — парламенту, який складається з двох палат — бундестагу (виборних 

депутатів) і бундесрату (його члени призначаються урядами земель). 

Природні умови і ресурси. У рельєфі країн переважають рівнини і височини, що сприяє 



розвитку господарства країни. Гірські масиви Гарц, Шварцвальд мають невелику площу і 

висоту (до 1493 м). Лише на крайньому півдні височать північні відроги Альп (до 2963 м). 

Клімат ФРН помірний: немає ні сильних морозів узимку, ні великої спеки влітку. Річна 

сума опадів (600—700 мм) на більпіій частині території достатня для вирощування без 

зрошення основних сільськогосподарських культур. 

Німеччина має густу річкову сітку. Річки повноводні, судноплавні, з'єднані каналами. На 

півночі й півдні країни багато озер. 

Ґрунти переважно підзолисті. Вони бідні на поживні речовини і малородючі. Близько 30 

% території Німеччини вкрито переважно штучно насадженими хвойними лісами. В них 

розводять тварин, яких використовують для розвитку мисливства — благородних оленів, 

козуль, ланей, серн, кабанів, фазанів, куріпок тощо. 

У харчовій промисловості інтенсивно використовують морересурси прибережних вод 

(оселедці, макрель, тріску та ін.). Є значні природні рекреаційні ресурси. Гірські річки 

мають невеликі енергоресурси. 

На корисні копалини Німеччина небагата: є лише доволі значні поклади кам'яного, бурого 

вугілля та калійних солей, а також невеликі запаси нафти і газу; в горах подекуди є 

родовища руд кольорових металів. Майже повсюдно є будівельні матеріали. 

Населення. Населення Німеччини найчисленніше в Європі, досить рівномірно розміщене 

по території. Середня густота населення перевищує 230 осіб на 1 км
2
, у найбільших 

промислових районах вона зростає до 500 осіб на 1 км
2
. Смертність перевищує народжу-

ваність. Міське населення становить майже 90 %. Окрім столиці до міст-мільйонерів 

належить Гамбург (1,7 млн) та Мюнхен (1,2 млн). У промислових районах міста злилися в 

агломерації: Рейнсько-Рурську, Рейнсько-Майнську і Штутгартську. Близько 90 % 

населення становлять німці. До інших корінних жителів належать лужицькі серби (100 

тис. осіб) і данці 50 тис. Значну групу складають іммігранти з Туреччини та південної 

частини Європи (2 млн — турки, 0,8 млн — вихідці з колишньої Югославії, 0,6 млн — 

італійці тощо). 

Господарство. За рівнем розвитку господарства, обсягами ВНП Німеччина займає перше 

місце в Європі, її економіка базується на найпотужнішій у цій частині світу індустрії. 

Німеччина посідає провідне місце у світі за виробництвом автомобілів, пластмас, фарб і 

хімікатів. Основними галузями індустрії є машинобудівна, металургійна, хімічна, 

електротехнічна і будівельна. Енергетичне забезпечення господарства здійснюється за 

рахунок енергоносіїв, серед яких основними є вугілля (33 %), газ і нафта. 

Німеччина також має високий рівень розвитку легкої і харчової промисловості. Майже 80 

% підприємств текстильної промисловості зосереджене лише в трьох землях на півдні й 

заході країни. Зокрема, в землі Рейн-ланд-Пфальц зосереджено виробництво взуття. Дале-

ко за межі країни поставляються вироби німецької харчової промисловості — ковбаси, 

пиво та вино. 

Найбільший промисловий район Німеччини сформувався в басейні річки Рур (Рурський 

басейн). 

Німеччина має диверсифіковане і високопродуктивне сільське господарство. Хоча в ньому 

зайнято лише 5 % працівників в економіці, вони створюють 14 % ВНП. Основною галуззю 

сільського господарства є тваринництво (67 %). Врожайність зернових становить близько 

70 ц з га. 

Потужною галуззю економіки ФРН є туризм. 

Культура й соціальний розвиток. Німецька культура має давню історію. У системі 

освіти обов'язковою є десятирічна освіта. Добре функціонує система вищих навчальних 

закладів. Існує розгалужена мережа університетів. Найбільшими університетами є 

Кельнський (60 тис. студентів), Мюнхенський (60 тис), Берлінський (45 тис). Німці одна з 

найпоінформованіших націй світу. На 1 тис. жителів припадає 500 примірників газет і 600 

телевізорів. Витрати на охорону здоров'я становлять понад 8 % ВНП, тоді як на армію 

лише 1,6 % ; значну увагу приділяють здоров'ю нації: середня тривалість життя жінок у 



ФРН уже досягла 80 років. 

ФРН визнала Україну як незалежну державу 26 грудня 1991 p., а вже 17 січня 1992 р. було 

встановлено дипломатичні відносини між двома країнами. ФРН належить до найбільших 

торговельних партнерів України. 

 

5.1.2. Франція 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Франція. Столиця — Париж (понад 2,1 

млн осіб). Площа — 544 тис км
2
 (48-ме місце у світі). Населення близько 59 млн осіб (20-

те місце). Державна мова —-французька. Грошова одиниця — євро. 

Географічне положення. Франція знаходиться в західній частині Європи і межує з 

шістьма країнами. На півночі має державний кордон з Бельгією, на північному сході і 

сході — з Німеччиною, на сході — зі Швейцарією, на південному сході — з Італією, на 

півдні і південному заході — з Іспанією і Андоррою. Через протоки Па-де-Кале і Ла-

Манш Франція має вихід до Північного моря. Західна частина країни омивається водами 

Біскайської затоки, південна — Середземним морем. В останньому знаходиться великий 

острів Корсика, який належить Франції. Географічне положення країни доволі вигідне. 

Вона оточена стабільними високорозвиненими державами. 

Історія виникнення й розвитку. Близько 490 р. н. є. король франків Хлодвіг на території 

сучасної Франції об'єднав германські племена в державу франків. Пізніше за часів Карла 

Великого почалося становлення феодальної Франції. Столітня війна з Англією (1337— 

1453) після появи Жанни д'Арк зміцнила єдність держави. Після релігійних воєн між 

католиками й гугенотами у XVI ст. королівська влада посилилася і невдовзі Франція 

перетворилася на першу державу Європи. Після революції у XVIII ст. виникла імперія 

Наполеона І, який через загарбницькі війни підкорив майже всю Європу. Після поразки 

Наполеона і франко-прусської війни почався швидкий розвиток економіки. У цей час 

(кінець XIX ст.) Франція захопила великі території в Африці та Індокитаї. Після двох 

світових воєн у XX ст. відбулося зростання ролі Франції в Європі та світі. Разом з 

Німеччиною Франція стала становим хребтом ЄС. 

Державний устрій і форма правління. Франція типова унітарна республіка. Після Другої 

світової війни президент країни генерал де Голль, спираючись на свій авторитет 

переможця, ліквідував земельний устрій (Лотарингія, Шампань, Прованс тощо), який 

служив основою сепаратизму і відцентрових процесів, і поділив державу на 94 невеликі 

департаменти. Главою держави нині є президент, який призначає прем'єр-міністра і членів 

уряду. Вищим законодавчим органом є парламент. Він складається з двох палат — 

національних зборів і сенату. Уряд підзвітний парламенту. 

Природні умови та ресурси. Рельєф переважної частини країни рівнинний, що сприяє 

розвитку основних галузей економіки. У центральній частині піднімаються невисокі 

зруйновані гори. Високі Альпи й Піренеї знаходяться лише на сході та півдні й займають 

невелику площу. 

Клімат Франції помірний, а на півдні субтропічний. На узбережжі Середземного моря 

середні температури січня до +8 °С, липня ---  +24 °С. Кількість опадів, які випадають на 

рівнинній частині країни, близька до оптимальної (600—700 мм). У горах їх кількість 

зростає до 2000—2500 мм. 

Розгалужена сітка повноводних рівнинних річок з'єднана між собою каналами і 

використовується як транспортні магістралі. На гірських річках збудовані ГЕС. 

Ґрунти у Франції характеризуються середньою родючістю. Найпоширенішими є бурі 

лісові. Лісами вкрито близько 20 % території країни. Переважають штучні насадження. До 

цінних деревних порід, що ростуть на території Франції належать бук, дуб, смерека, 

модрина, сосна. Тваринний світ зберігся переважно в гірських лісах. У країні близько 3000 

різних заповідних територій. 

На мінеральні ресурси Франція небагата. Розробляються запаси кам'яного вугілля, нафти 

й газу. У Лотарингії крім кам'яного вугілля є ще й родовище залізної руди. На півдні 



видобувають боксити, північному сході — калійну й кам'яну сіль. У центрі є доволі значні 

запаси урану. Франція багата також на природні будівельні матеріали. 

У цілому Франція добре забезпечена прісними водами. Широко використовують енергію 

гірських річок та морських припливів. Надзвичайно багаті рекреаційні ресурси. 

Населення. За чисельністю населення Франція посідає друге місце в Європі після 

Німеччини. Розміщене населення доволі рівномірно. Середня його густота близько 110 

осіб на 1 км
2
. Народжуваність дещо перевищує смертність. Цьому сприяє державна 

політика заохочування народжуваності. Міське населення складає близько 75 % жителів 

країни. Найбільшими містами, крім столиці, є Марсель (1,2 млн), Ліон і Тулуза (близько 

500 тис. жителів). У країні налічується понад 50 міських агломерацій. У Великому Парижі 

(столиця з передмістями) проживає близько 16 % населення Франції. Понад 93 % 

мешканців країни є етнічними французами. Майже 6,5 % становлять іммігранти. Серед 

них близько 60 % вихідці з Європи, 35 % африканці, інші — з країн Азії. 

Господарство. Франція високорозвинутапостіндуст-ріальна країна, яка за обсягом ВНП в 

Європі поступається лише Німеччині. Серед продуктивних галузей економіки виділяється 

промисловість. Вона забезпечує близько 25 % ВНП і 80 % експорту. Основними галузями 

індустрії є машинобудування, хімічна, харчова, легка і гірничодобувна промисловість. 

Безперечним лідером є машинобудування. Понад 40 % його продукції експортується. 

Особливо виділяються такі галузі машинобудування, як авіакосмічна та автомобілебудів-

на. За випуском автомобілів Франція посідає третє місце у світі. Розвинута також галузь 

радіоелектроніки, суднобудування, електротехнічна промисловість. Провідне місце в 

Європі й світі Франція займає і за рівнем розвитку чорної та кольорової металургії. По-

тужними є нафтопереробні й нафтохімічні комбінати, які розміщуються в основному в 

портах. У Парижі сконцентровано підприємства парфумерно-фармацевтичної 

промисловості. 

Світове значення має французька харчова промисловість. За обсягом експорту у світі вона 

поступається лише США. У легкій промисловості провідне місце належить виробництву 

тканин. За цим показником Франція в Європі поступається лише Італії та Німеччині. 

За обсягами виробництва продукції сільського господарства Франція займає перше місце 

в Європі. Щорічно вона вирощує близько 50 млн т зерна (перше місце в Європі), також 

значними є обсяги виробництва масла, твердого сиру, яловичини. Провідною галуззю 

сільського господарства є тваринництво. На півдні все більше поширюється надзвичайно 

прибуткове квітникарство. На узбережжі морів значну роль відіграє рибальство. 

У Франції дуже добре розвинена туристична індустрія. За кількістю іноземних туристів, 

які відвідують країну (близько 70 млн щороку) вона посідає перше місце у світі. 

Середземноморське узбережжя (Ніцца, Канн, Сен-Тропез), а також Французькі Альпи 

притягують туристів з усього світу. 

Франція має найдовшу серед європейських країн мережу залізниць (40 тис. км). Основну 

роль відіграє автомобільний транспорт (400 тис. км доріг і близько 35 млн автомобілів), 

хоча значно розвинутий морський та авіаційний транспорт. Довжина трубопроводів пере-

вищує 6 тис. км. 

Культура та соціальний розвиток. Франція володіє багатовіковою культурною 

спадщиною. У списку ЮНЕСКО — 22 об'єкти (монастирі, собори, палаци й парки, дав- 

ньоримські пам'ятки). В країні безліч музеїв і бібліотек. Добре розвинута освітня сфера; 

обов'язковою є 10-річна освіта. На 100 тис. осіб припадає понад 5 тис. студентів. Вони 

навчаються більш як у 400 вищих навчальних закладах. На весь світ відома паризька 

Сорбонна, де навчається понад 100 тис. студентів. Французькі газети і журнали "Монд", 

"Фігаро", "Парі-матч" відомі далеко за межами країни. До числа світових інформаційних 

агентств входить агентство новин "Франс-Прес". 

Франція визнала незалежну Україну 27 грудня 1991 p., і вже 27 січня 1992 р. були 

встановлені дипломатичні відносини між двома державами. 

 



5.1.3. Велика Британія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії. Столиця — Лондон (близько 8 млн осіб). Площа — 244 тис. км
2
 (77-ме 

місце у світі). Населення близько 59 млн осіб (21-ше місце). Державна мова — англійська. 

Грошова одиниця — фунт стерлінгів. 

Географічне положення. Британія є острівною країною Західної Європи. На суходолі 

вона межує лише з однією державою — Ірландією. Протоками Па-де-Кале і Ла-Манш 

Британія відділяється від Франції та Бельгії. Це типова "морська" країна, для якої здавна 

океани і моря були "рідним домом". У різних частинах світу під її контролем залишається 

13 залежних територій. У цілому географічне положення країни є вигідним для розвитку 

господарства і контактів з іншими державами. Особливо покращилося воно після 

будівництва тунелю, який з'єднав Велику Британію з материковою частиною Європи. 

Історія виникнення й розвитку. В давнину була заселена кельтськими племенами 

бритів. На початку нашої ери більша частина острова Британія була завойована 

римлянами. У V—VI ст. територію сучасної Англії завоювали германські племена англів, 

саксів і ютів, які припливли сюди з материкової Європи. Вони заснували багато дрібних 

королівств. До XI ст. на Британію нападали вікінги і данці. У 1066 р. Англію завоювали 

нормани, які прийшли туди з Нормандії, що у Франції. У XIII ст. у країні було створено 

парламент. На початку XVIII ст. відбулося об'єднання Англії та Шотландії у Королівство 

Велика Британія. У XVII ст. Велика Британія почала здійснювати активну колоніальну 

експансію. Наприкінці XIX ст. вона стала економічно найрозвиненішою державою світу. 

Після Першої та, особливо, Другої світових воєн Велика Британія втратила свою першість 

у світі і зазнала руйнування колоніальної імперії. Наростання проблем у різних сферах 

суспільного життя привело до встановлення близьких політичних і військових зв'язків із 

США. 

Державний устрій і форма правління. Велика Британія класична парламентська 

монархія. Глава держави — королева, однак вона не має майже ніяких владних 

повноважень. Країною керує уряд, що очолюється лідером партії, яка здобула на виборах 

перемогу. Велика Британія є унітарною державою. Вона складається з різних політико-

адміністративних одиниць: Англія поділяється на 35 графств і Великий Лондон, Уельс 

складається з графств, Північна Ірландія — з округів, Шотландія — з районів і острівних 

територій. Острів Мен і Нормандські острови є самостійними адміністративними 

одиницями. 

Природні умови та ресурси. Природні умови Великої Британії визначаються її 

розміщенням на острові серед ніколи не замерзаючого океану. Вологе і тепле повітря тут 

панує впродовж усього року. Більша частина Англії має рівнинний рельєф з окремими 

височинами. В Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії переважають невисокі гори і 

височини. 

Клімат Великої Британії морський, вологий, без значних коливань температури повітря 

впродовж доби і року. Літо тут прохолодне, а зима тепла. 

Країна має густу сітку коротких, але багатоводних річок. Взимку вони не замерзають. 

Найбільші річки з'єднані численними судноплавними каналами. В горах Шотландії й 

Північної Ірландії багато великих і глибоких озер. Одне з них Лох-Несс відоме в усьому 

світі. 

Ґрунтовий покрив доволі різноманітний, але родючих ґрунтів майже немає. Ліси займають 

лише 6 % території. Вони відіграють виключно рекреаційну роль. Тваринний світ значно 

збіднений, поширена лисиця, яка є об'єктом спортивного полювання, цей національний 

вид кінного полювання з хортами відомий далеко за межами країни. У Великій Британії 

багато національних парків. 

Мінерально-сировинна база дуже виснажена багатосотлітнім видобутком кам'яного 

вугілля й залізної руди. Є незначні запаси руд кольорових металів. Основним видом 

промислової сировини нині є нафта і природний газ, що видобуваються в британському 



секторі шельфу Північного моря. 

Населення. За чисельністю населення Великої Британії посідає третє місце в Європі після 

Німеччини і Франції. За загальної високої густоти населення (понад 240 осіб на 1 км
2
) є 

суттєві відмінності цього показника. Так, в Англії він перевищує 350 осіб, а в Шотландії 

та Північній Ірландії — в три рази менший (100 осіб на 1 км
2
). Природний приріст 

населення низький. Тривалість життя жінок уже перевищила 80 років. Відбувається 

процес старіння нації. Майже 90 % населення живе у містах. У країні сформувалося вісім 

міських агломерацій з чисельністю понад 1 млн осіб. Особливо багато їх у центральній 

частині Великої Британії. Майже 82 % населення країни становлять англійці, близько 10 

% — шотландці, понад 2 % — ірландці, близько 2 % валлійці (уельсці). Багато іммігрантів 

з колишніх британських колоній. 

Господарство. Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна країна. Що це так 

насправді, красномовно свідчать дані про структуру її ВНП — 20 % становить частка 

промисловості та 60 % наданих послуг. Таким чином, переважна частина ВНП створюєть-

ся не у виробничій сфері. 

Структура промислового виробництва, яке забезпечує майже 90 % експорту, постійно 

змінюється в напрямку скорочення частки ваги старих, традиційних галузей (видобуток 

вугілля, металообробка, харчова, текстильна) і зростання частки передових, наукомістких 

галузей — електронної, авіаційної, верстатобудівної тощо. 

Центри чорної металургії розташовані в основному в портових містах. У центральній 

частині країни в районі Шеффілда виробляють якісну сталь. Виплавка кольорових металів 

зосереджена в портах і біля ГЕС на гірських річках Шотландії. Найбільшим центром над-

сучасних галузей машинобудування є Великий Лондон. У ньому, а також і в інших 

великих містах виробляють автомобілі, текстильне обладнання, продукцію військово-

промислового комплексу. Є потужні суднобудівні верфі. Головним районом хімічної 

промисловості є південний схід. Там, де до узбережжя підходять нафтопроводи з 

Північного моря, розміщені підприємства нафтохімічної (Фолі, Стенлоу, Каррінгтон). 

Основна частина підприємств бавовняної промисловості зосереджена в Ланкаширі, 

вовняної — в Йоркширі, трикотажної — в Східному Мідленді, лляної — в Північній 

Ірландії. 

Незважаючи на те, що в сільському господарстві Великої Британії зайнято лише 2 % 

самодіяльного населення, країна повністю або в надлишку забезпечує себе зерном, м'ясом, 

яйцями, молоком тощо. В структурі сільськогосподарського виробництва переважає тва-

ринництво. У рослинництві понад 50 % сільськогосподарських угідь під посівами 

багатолітніх трав. 

У Великій Британії 90 % вантажообігу припадає на морський флот. Лондон і Ліверпуль — 

головні експортні порти країни. 80 % внутрішніх перевезень вантажо- і пасажирообігу 

здійснює автомобільний транспорт, 10 % — залізничний. З 1993 р. експлуатується 

залізничний тунель під Ла-Маншем. Використовуються внутрішні водні магістралі. 

Зростає значення трубопровідного та авіаційного транспорту. Останнім перевозять не 

лише пасажирів, а й наукомістку продукцію. 

Культура й соціальний розвиток. Внесок британців у світову цивілізацію дуже великий. 

Високий культурний рівень населення забезпечується в тому числі й досконалою 

освітньою системою. Обов'язковою є 11-річна освіта. На 100 тис. осіб припадає 2170 

студентів. Майже 33 % загальних громадських видатків йдуть на потреби цієї сфери. В 

країні безліч музеїв і бібліотек, театрів і концертних залів. Серед них всесвітньо відомий 

Британський музей, Шекспірівський театр тощо. У списку ЮНЕСКО — 16 об'єктів. 

Найстарішими є Оксфордський (1167 р.) і Кембриджський (1209 р.) університети. 

Британці належать до націй, які найбільше читають. За опитуваннями 65 % читають 

центральні газети і 90 % — місцеві. Добре розвинений інститут приватної власності: 

майже 60 % сімей мають окремі власні будинки, 70 % — автомобілі. Освіта й охорона 

здоров'я — безкоштовні. 



Велика Британія визнала незалежну Україну 31 грудня 1991 p., а вже 10 січня 1992 р. між 

нашими країнами було встановлено дипломатичні відносини. Велика Британія більше 

експортує товарів до України, ніж імпортує з неї. 

 

5.1.4. Італія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Італія. Столиця — Рим (близько 3 млн 

осіб). Площа — 301 тис. км
2
 (70-те місце у світі). Населення 57,5 млн осіб (22-ге місце). 

Державна мова — італійська. Грошова одиниця — євро. 

Географічне положення. Італія — країна Середземномор'я, його центральної частини. 

Вона розміщена на своєрідному за формою Апеннінському півострові і великих островах 

Сицилія й Сардинія. Лише близько 20 % її кордонів пролягають суходолом. У високогір'ї 

Альп вона межує з Австрією та Швейцарією, а також з Францією й Словенією. На заході 

Італію омивають Лігурійське та Тирренське моря, на півдні — Іонічне, на сході — 

Адріатичне. В цілому географічне положення сприяє розвитку співробітництва не лише з 

країнами Європи та Африки, а й басейну Індійського океану через Суецький канал. 

Історія виникнення та розвитку. Приблизно 1000 р. до н. є. центральну частину 

Апеннінського півострова заселяли знамениті етруски. Потім римляни завоювали всю 

сучасну територію Італії, яка стала основою подальшого формування Римської імперії. У 

V ст. н. є. під ударами германців вона розпалася. Виникло декілька королівств лангобардів 

і франків. У середні віки розквітли міські комуни Венеції, Флоренції, Парми, Верони та ін. 

Південь Італії в цей час захоплювали сарацини, нормани, французи тощо. Ще пізніше за 

владу над Італією конкурували французи, іспанці та австрійці. У 1861 р. в одну державу 

об'єдналися Північна, Центральна та Південна Італія. У Першій світовій війні Італія брала 

участь на боці Антанти, у Другій — на боці Німеччини. Після війни відбувався швидкий 

економічний розвиток. 

Державний устрій і форма правління. Італія є парламентською республікою. Глава 

держави — президент з незначними повноваженнями, який обирається терміном на 7 

років. На 5 років обирається парламент, якому належить законодавча влада. Він 

складається з двох палат: палати депутатів (630 осіб) і сенату (922 сенатори). Виконавча 

влада зосереджена в руках уряду (рада міністрів) і його голови. Країна поділяється на 20 

регіонів, які, в свою чергу, складаються з 94 провінцій. 

Природні умови та ресурси. Італія знаходиться у двох природних зонах. Північ — у 

лісовій зоні помірного поясу, південь — у субтропіках. Рельєф більшої частини країни 

гірський і височинний. Лише в долині р. По на півночі простяглася рівнина (Паданська). 

Несприятливими природними явищами є сильні землетруси і виверження вулканів (Етна, 

Стромболі, Везувій). 

Клімат на більшій частині Італії субтропічний середземноморський із середніми 

температурами липня від +20 °С до +28 °С; січня — від 0 °С на півночі до +12 °С на 

півдні. Літо жарке й сухе. Щорічно випадає від 500 до 800 мм опадів. 

Найбільшою в Італії є річка По. її притоки і численні канали використовуються як 

транспортні магістралі. У центрі й на півдні країни річки маловодні. Нерідко вони 

пересихають улітку. В Альпах знаходиться декілька великих судноплавних озер. Вони 

дуже мальовничі. 

На Паданській рівнині доволі родючі алювіальні ґрунти. В інших частинах ґрунтовий 

покрив здебільшого змитий водними потоками. Близько 20 % території Італії вкрито 

лісами. Національні парки займають 200 тис. га. 

Мінерально-сировинні ресурси незначні. Дуже мало важливих для країни енергоносіїв — 

нафти, природного газу, кам'яного вугілля. Є обмежені запаси руд кольорових металів. 

Серед будівельних матеріалів виділяється всесвітньо відомий каррарський мармур. 

Недостатність водних, лісових, ґрунтових та мінеральних ресурсів компенсується 

багатими природними рекреаційними ресурсами. 

Населення. За чисельністю населення Італія посідає четверте місце в Європі після 



Німеччини, Франції та Великої Британії. Середня густота населення перевищує 190 осіб 

на 1 км
2
. Населення по території розміщено дуже нерівномірно. В гірських районах та на 

острові Сардинія воно коливається від 40 до 70 осіб, а в промислових районах Ломбардії і 

навколо Неаполя досягає 1000 осіб на 1 км
2
. Природний приріст населення від'ємний 

(більше помирає, ніж народжується). Відбувається старіння нації. Тривалість життя 

чоловіків перевищила 75 років, а жінок — 81 рік. Частка міських жителів становить 67 % . 

Крім столиці Риму містами-мільйонерами є Мілан і Неаполь. Італія мононаціональна 

держава. Майже 95 % її населення становлять італійці. В північних прикордонних районах 

живуть австрійці, словенці, французи. У великих містах немало іммігрантів, особливо 

албанців. 

Господарство. Італія — одна з найпотужніших в економічному сенсі постіндустріальних 

держав Європи і світу в цілому. Структура італійської економіки така: сфера послуг — 61 

% ВНП, промисловість — 36, сільське господарство — 3 % . Серед галузей промисловості 

найрозвинутіше машинобудування, харчова, хімічна, легка, металургійна. На привізній 

сировині працюють хімічні, нафтохімічні та металургійні підприємства, які розміщуються 

в портах. У Сардинії переважно виплавляють кольорові метали. Власні енергоресурси 

забезпечують лише 20 % потреб країни. 

Металургійна і значною мірою хімічна промисловість працюють на забезпечення потреб 

багатогалузевого машинобудування. Воно виробляє автомобілі, де домінує відомий 

концерн "ФІАТ" (Турін, Мілан, Неаполь). Італія також спеціалізується в Європі на випус-

ку мотоциклів, моторолерів і велосипедів. Надзвичайно потужний військово-промисловий 

комплекс випускає все: від танків і ракет до стрілецької зброї. Розвинуте виробництво 

обчислювальної техніки, електронного обладнання і роботів. 

У центрі Італії розвинута текстильна індустрія. Італія, як і Франція, є одним із осередків 

високої моди. Біля Мілана діє одним із найбільших центрів з виробництва взуття. 

Розвинута харчова промисловість. Італійські макарони та піцца відомі всім. Італія посідає 

перше місце у світі з виробництва вина. 

У сільському господарстві на відміну від інших розвинених країн Заходу переважає 

рослинництво (58 %). Італія займає перше місце у світі з вирощування оливок, шосте з 

вирощування цитрусових, входить до першої десятки країн за валовими зборами пшениці, 

кукурудзи, овочів. 

У невеликій за площею Італії головна роль належить автомобільному транспорту. Він 

перевозить до 90 % пасажирів і 80 % вантажів. У зовнішніх перевезеннях поза 

конкуренцією морський транспорт. Італія володіє понад 1500 кораблями і великими 

міжнародними портами (Генуя, Трієст, Неаполь). 

Важливою галуззю економіки є туризм. Щороку країну відвідують понад 50 млн 

іноземних туристів. Ця галузь приносить Італії від 5 до 10 млрд дол. 

Культура та соціальний розвиток. Італія має давню і значну культурну спадщину, яка 

бере свій початок від етрусків і римлян. Історико-культурна спадщина Стародавнього 

Риму й епохи Відродження найбільша у світі. Болонський університет найстаріший у 

Європі. В списку ЮНЕСКО — 19 об'єктів. Архітектурні пам'ятники, скульптури, музеї, 

театри мають світове значення. Обов'язковою є восьмирічна освіта. На 100 тис. осіб 

припадає 2795 студентів. 

Італія посідає провідне місце у світі за кількістю лікарів та витратами на освіту й охорону 

здоров'я. їй належить перше місце в Європі за кількістю місць у готелях. 

Провідні італійські газети відомі далеко за її межами. Це "Републіка", "Стампа", "Корр'єре 

делла сера". 

Безробіття сягає 12 % економічно активного населення. 

Через місяць після того як Італія визнала незалежну Україну (28 грудня 1991 p.), було 

встановлено дипломатичні відносини між нашими країнами. Зовнішньоторговельний 

оборот між Італією та Україною в останні роки досягав 800 млн дол. США. Обсяги 

імпорту й експорту практично однакові. 



Запитання та завдання 

1. За картою атласу охарактеризуйте основні особливості географічного положення 

Німеччини. 

2. Які туристичні об'єкти Німеччини вам відомі? 

3. Яку роль у об'єднаній Європі відіграє Франція? 

4. Назвіть специфічні риси розміщення населенняу Великій Британії. 

5. Які особливості клімату Італії сприятливі для розвитку господарства цієї країни? 

 

5.2. Країни Центральної Європи 

До складу Центральної Європи належать країни колишнього соціалістичного табору, які в 

минулому були сателітами Радянського Союзу. Всі вони або вже увійшли до ЄС і НАТО, 

або ж прагнуть це зробити. Вони переорієнтували свої політичні, економічні, освітні, 

культурні та інші інтереси з Росії на ЄС. Це дало їм змогу успішно розвиватися. Серед цих 

держав найхарактернішою, ключовою, безперечно є Польща. 

 

5.2.1. Польща 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Польща. Столиця — Варшава (понад 1,7 

млн осіб). Площа — 313 тис. км
2
 (68-ме місце у світі). Населення близько 39 млн осіб (30-

те місце). Державна мова — польська. Грошова одиниця — злотий. 

Географічне положення. Польща знаходиться в басейні річок Вісли та Одри. На 

північному сході межує з Росією (анклав Калінінградська обл.) та Литвою. На сході і 

південному сході простяглися кордони з Білоруссю й Україною. На півдні і південному 

заході Польща межує зі Словаччиною та Чехією. Західні кордони відділяють її від 

Німеччини. Географічне положення Польщі в цілому дуже вигідне. За транспортно-гео-

графічним рейтингом Польща друга у Європі після України. 

Історія виникнення та розвитку. Початок державності закладено династією П'ястів у X 

ст. У1385 р. утворилась унія Польщі з Великим князівством Литовським. На основі 

Люблінської унії 1569 р. Польща і Литва утворили одну державу — Річ Посполиту. 

Наприкінці XVI ст. майже безперервні війни зі Швецією, Росією й Османською імперією 

внутрішньо ослабили Польщу, що призвело до її поділу наприкінці XVIII ст. між Росією, 

Пруссією і Австрією. Аж до XX ст. незалежної польської держави не існувало. Численні 

повстання поляків закінчувалися поразками. У 1918— 1919 pp. Польща як незалежна 

держава була відновлена. У війні з російськими більшовиками 1919—1921рр. 

незалежність вдалося відстояти. Але в 1939 р. внаслідок узгодженого нападу з заходу 

Німеччини та зі сходу Радянського Союзу Польща знову втратила незалежність. Після 

перемоги СРСР над Німеччиною за допомогою радянських військ у Польщі було створено 

тоталітарну державу. Опір суспільства і соціально-економічна криза призвели до 

відновлення багатопартійної політичної системи з 1989 р. У 1997 р. прийнято демо-

кратичну конституцію. У 2004 р. Польща стала членом НАТО, увійшла до складу ЄС. 

Державний устрій і форма правління. Польща унітарна держава, парламентська 

республіка. Глава держави — президент, який обирається на 5 років на загальних 

всенародних виборах. Виконавча влада належить президенту й уряду (раді міністрів). 

Голова уряду призначається президентом. Законодавча влада здійснюється двопалатним 

парламентом, що складається із сейму та сенату. Депутати і сенатори обираються термі-

ном на 4 роки на основі всенародного голосування. У сеймі 460 депутатів, у сенаті — 100 

сенаторів. 

Природні умови та ресурси. Понад 90 % території Польщі займають рівнини (низовини і 

височини). На півдні країни височать гори. Це Західні Карпати і Судети. Найвища точка 

2499 м. 

Клімат Польщі помірний, перехідний від морського до континентального. Температура 

повітря взимку знижується у східному напрямку, а влітку — підвищується. На рівнинній 

частині країни кількість опадів коливається від 500 до 700 мм. 



Більшість річок впадають до басейну Балтійського моря. Вони доволі повноводні. Вісла та 

Одра судноплавні і з'єднані між собою каналами. У Польщі понад 900 озер. Найбільш їх 

розташовано на півночі. 

На території Польщі переважно бідні дерново-підзолисті ґрунти. В минулому на них 

росли могутні ліси. Нині лісистість території становить близько 27 %. На сході й півночі 

збереглися незаймані ліси (пущі) — Біловезька, Августовська. В них водяться зубри, лосі, 

олені, козулі, кабани, вовки, рисі. Багато цінних промислових птахів — тетеруків, 

глухарів, куріпок. У Польщі більше десяти національних парків. У Балтійському морі 

багаті рибні запаси (тріска, салака). 

Країна володіє багатою мінерально-сировинною базою. Особливо виділяють поклади 

кам'яного та бурого вугілля, сірки, кухонної солі, мідної та цинкової руд. Є численні 

джерела мінеральних вод. Гідроенергетичні ресурси незначні. 

Населення. За чисельністю населення Польщі посідає сьоме місце в Європі. Середня його 

густота — близько 124 особи на 1 км
2
. Найгустіше заселена центральна, південна частина 

та узбережжя Балтійського моря, найменше — гірські райони. Спостерігається незначний 

природний приріст населення (0,9 %о). Середня тривалість життя жінок становить 77 

років, чоловіків — 68 років. Переважає міське населення — близько 64 % . Крім столиці 

більше міст-мільйонерів немає. Лодзь має понад 800 тис. жителів, Краків — близько 750 

тис. Поляки становлять майже 99 % населення країни. 

Господарство. Економіка Польщі перебуває в стані ринкової трансформації. Це типова 

індустріально-аграрна країна. В промисловості переважає машинобудування й хімічна 

промисловість. Розвинута легка та гірничо-видобувна галузі. 

Основним енергоносієм Польщі є кам'яне вугілля Верхньосілезького басейну, за 

видобутком якого їй належить перше місце в Європі, а також вона є найбільшим його 

експортером. Видобуток нафти та природного газу незначні. Основний осередок чорної 

металургії на півдні в районі Кракова і Ченстохова. У Верхній Сілезії діє металопереробна 

галузь: виплавляють цинк, алюміній і мідь. До цієї металургійної бази тяжіє важке 

машинобудування. Найбільшими машинобудівними центрами є найбільші міста. 

Випускають автомобілі, сільськогосподарські машини, морські судна; варшавські заводи 

спеціалізуються на виробництві приладів, верстатів, електроніки. 

Хімічна промисловість представлена всіма найважливішими галузями. У Плоцьку діє 

потужний нафтопереробний завод. Розвинута фармацевтична промисловість. 

У Польщі традиційно розвинуті легка та харчова промисловість. Головний центр 

виробництва текстилю — м. Лодзь. Харчова промисловість виробляє м'ясні та пло-

доовочеві консерви, бекон, переробляє картоплю, а також борошно і цукор. 

У структурі сільського господарства переважає рослинництво. Вирощують пшеницю, 

жито, ячмінь. Повсюдно вирощують картоплю. На півдні переважають значні посіви 

цукрових буряків (7-ме місце у світі). За поголів'ям свиней Польща посідає 7-ме місце у 

світі. Щорічно у Балтійському морі виловлюють близько 500 тис. тонн риби. 

Країна має густу транспортну інфраструктуру. Довжина залізничних колій перевищує ЗО 

тис. км, автомобільних магістралей — 150 тис. км. Інтенсивно використовуються для 

судноплавства річки та канали. Найбільші морські порти — Гданськ, Гдиня й Щецин. 

Культура та соціальний розвиток. Польща має багату культурну, духовну та архітектурну 

спадщину: театри, музеї, численні костьоли, монастирі, палаци. У списку ЮНЕСКО 

нараховується 5 об'єктів. Країна має розвинуту мережу освітніх закладів. Обов'язковою є 

8-річна освіта. На 100 тис. жителів припадає 1521 студент. Найбільшими університетами є 

Варшавський, Познанський та Ягеллонський (Краків). Останній належить до найстаріших 

у світі (заснований у 1364 р.). Медицина та охорона здоров'я мають високий європейський 

рівень розвитку. 

У Польщі близько 12,5 % економічно активного населення не мають роботи. 

Найбільш тиражованими газетами є "Жеч Посполита", "Газета виборча" і "Жиче 

Варшави". 



Польща визнала державну незалежність України 2 грудня 1991 р., тобто однією з перших 

у світі. Дипломатичні відносини між країнами встановлено 4 січня 1992 р. Польща та 

Україна підписали понад сто двосторонніх документів про співпрацю. 

Зовнішньоторговельний оборот між обома країнами в окремі роки сягав 1 млрд дол. США. 

Запитання та завдання 

1. Пригадайте з раніше вивченого, які країни належать до Центральної Європи. 

2.  Чому Польща раніше, ніж Україна, увійшла до НАТО та ЄС? 

3.  Чому, на вашу думку, Польща намагається сприяти входженню України до НАТО та 

ЄС? 

 

5.3. Країни Східної Європи 

Східна Європа, до якої належать країни Балтії, Білорусь, Молдова та Україна, є східним 

форпостом цієї частини світу. Далі на схід "чисто" європейських держав уже немає. 

Європа продовжується до Уральських гір лише у фізико-географічному вимірі. Якщо 

Росія є європейською державою, то тоді чому такими не можуть бути Монголія чи Китай, 

які не тягнуться так далеко на схід. Серед держав Східної Європи безперечним фаворитом 

є Україна. 

 

5.3.1. Україна 

Загальні відомості. Офіційна назва — Україна. Столиця — Київ (2,6 млн осіб). Площа — 

604 тис. км
2
 (43-тє місце у світі). Населення близько 47 млн осіб (24-те місце). Державна 

мова — українська. Грошова одинця — гривня. 

Географічне положення. Україна знаходиться в басейні річки Дніпро, який розділяє її 

територію на Правобережну і Лівобережну. Південним природним кордоном є узбережжя 

Чорного та Азовського морів. На півночі межує з Білоруссю, північному сході й сході — з 

Росією, південному заході — з Румунією та Молдовою, заході — з Угорщиною, 

Словаччиною та Польщею. Географічне положення України не можна оцінювати одно-

значно. Його транспортно-географічна складова найкраща в Європі. Політико- та 

економіко-географічне положення гірше. Зі сходу та заходу країна безпосередньо межує з 

"гарячими точками". На заході — це невизнана Придністровська республіка, а на сході — 

Північний Кавказ Росії, де постійно триває війна. Крім того, жодна з сусідніх держав не 

належить до високорозвинених. 

Історія виникнення та розвитку. Впродовж тисячоліть на території сучасної України 

виникали великі цивілізації та держави. Одна з перших на планеті — Трипільська 

культура (цивілізація), Велика Скіфія, Велика Сарматія, Антія, Київська Русь, Козацька 

держава й сучасна Україна пов'язані між собою як прадід, дід, батько, син, онук, правнук, 

праправнук. 

За однією з концепцій, Україна — колиска індоєвропейських народів світу. Тисячоліттями 

в надзвичайно сприятливих природних умовах (у сучасній Вінницькій обл. вони найкращі 

у світі) Правобережної України жили мільйони наших предків. Коли їх ставало дуже 

багато, виникав популяційний стрес, у результаті якого частина з них залишала рідну 

землю, яка вже не могла вмістити таку кількість людей і на возах мандрувала на південь і 

північ, схід і захід. Про тисячолітні цивілізації України ми нині маємо безліч археологіч-

них знахідок. 

Писемні свідчення української історії збереглися ще з Княжої доби (Київська Русь). УIX—

X ст. н. є. виникла потужна держава-імперія з центром у Києві. Уже з 1187 р. літописах 

з'являється назва Україна. Після погромів Києва спочатку угро-фінсько-суздальським кня-

зем Боголюбським, а потім Батиєм осередком української державності до 1340 р. 

залишалося Галицько-Волинське князівство. 

З XIV ст. більша частина України перейшла під владу Великого князівства Литовського, а 

після Люблінської унії українські землі відійшли до Польщі. В XVI— XVII ст. відбулася 

низка козацько-селянських повстань, які завершилися козацькою революцією (Хмель-



ниччина). Наприкінці XVII ст. Росія та Польща поділили Україну по Дніпру. З цього часу 

українці стають "гарматним м'ясом" для цих двох держав, а територія України — 

ресурсом розвитку Речі Посполитої та Російської імперії. 

З кінця XVIII ст. в Україні починається національне відродження, яке врешті-решт 

викликало Українську революцію 1917—1920 pp., що закінчилася поразкою та новим 

поділом України між Польщею, Румунією, Чехословаччиною та Радянським Союзом. 

Після Другої світової війни українські землі вперше за останні століття об'єдналися. Крах 

політичної та економічної системи комунізму в Радянському Союзі наприкінці 80-х років 

XX ст. створив умови для відновлення української державності. 24 серпня 1991 р. було 

проголошено створення незалежної держави України. Першого грудня 1991 р. майже 92 % 

українців на всенародному референдумі висловилися за незалежність своєї держави. 

Після часів Київської Русі Україна не могла існувати як незалежна держава, оскільки 

відчувала на собі неослабний геополітичний тиск з північного заходу (Польща), 

північного сходу (Росія) та півдня (Туреччина). Поступово цей тиск з боку Туреччини та 

Польщі зійшов нанівець. У XXI ст. вичерпується він і з боку Росії. 

Державний устрій і форма правління. Україна є унітарною державою й парламентською 

республікою. Глава держави — президент, який обирається на 5 років. Виконавча влада 

належить уряду на чолі з прем'єр-міністром. Законодавча влада належить парламенту 

(Верховній Раді), яка складається з 450 депутатів. Термін їх повноважень — 5 років. 

Адміністративно-територіальний поділ: 24 області, одна автономна республіка, два міста 

центрального підпорядкування. 

Природні умови і ресурси. Близько 95 % території країни займають рівнини, 5 % — гори. 

Останні низькі, зі зручними перевалами. Найвища точка — г. Говерла (2061 м.) у 

Карпатах. 

Клімат помірний, лише Південний берег Криму знаходиться в субтропічному поясі. 

Загалом кліматичні умови сприятливі для ведення сільського господарства, 

функціонування промисловості, розвитку транспорту. 

Із заходу на схід збільшується континентальність клімату. Кількість опадів коливається на 

рівнинній частині країни від 650 мм на заході — до 400 мм на півдні та південному сході. 

Більшість річок належить до басейну Чорного моря. Крім Дніпра, своєю нижньою течією 

по Україні протікає Дунай, важливий водний шлях усієї Європи. На території України 

близько 20 тис. в основному невеликих озер. На Дніпрі, Дністрі та інших річках спо-

руджені водосховища. На півдні багато зрошувальних каналів. 

Одним із найбільших природних багатств України є родючі чорноземні ґрунти. На півночі 

переважають дерново-підзолисті ґрунти, а на крайньому півдні — каштанові. Нині 

лісистість території не перевищує 14 % . У Карпатах цей показник становить 40 % . Такі 

цінні деревні породи, як сосна, ялина, бук, дуб, займають близько 90 % покритої лісом 

площі. В лісах водяться лосі, козулі, благородні олені, дикі свині. Трапляються зубри, 

рисі, бурі ведмеді, лисиці та зайці. З птахів у Карпатах зустрічаються глухарі, тетерюки, 

рябчики. 

У Чорному та Азовському морях виловлюють цінні види риб (кефаль, ставриду, камбалу, 

осетрові). 

Надзвичайно складна геологічна будова України визначає багатство та розмаїття її 

корисних копалин. Загалом розвідано більше 90 їх видів, і розробляється понад 8000 

родовищ. Світове значення мають запаси марганцевих, залізних і титанових руд, сірки, 

каоліну, графіту, вогнетривких глин тощо. За останні роки відкриті великі родовища міді, 

бокситів, золота і платини, алмазів, нафти й газу на шельфі Чорного моря. 

Населення. За чисельністю населення Україна посідає 5-те місце в Європі. Середня його 

густота — близько 80 осіб на 1 км
2
. Найгустіше заселена середня лісостепова смуга, а 

також промислові райони Донбасу й Придніпров'я, найменше — гірські області, північна 

лісова частина і південна степова. Для України характерні найвищі у світі темпи 

депопуляції населення (його вимирання). Жінки в середньому живуть 74 роки, чоловіки — 



62 роки. Міське населення становить близько 68 % . Крім Києва містами-мільйонерами є 

Харків (1,5 млн) та Дніпропетровськ (1,1 млн). Донецьк і Одеса вже втратили статус міст-

мільйонерів. Українці становлять близько 80 % населення. 

Господарство. Україна є типовою аграрно-індустріальною державою, яка переживає 

довгий і болісний перехід до ринкової економіки. Найбільшими структурними 

підрозділами її економіки є промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт 

і зв'язок, торгівля, освіта й охорона здоров'я. 

В Україні розвинуті майже всі галузі промисловості. За часткою продукції серед усіх 

галузей промисловості виділяються металургічна (21 %), харчова (18 %), елек-

троенергетична (14 %), машинобудівна (12 %), видобувна (11 %). Україна виробляє літаки 

і тепловози, обладнання для харчової промисловості, трактори та комбайни, ракети, 

космічні кораблі, морські судна й танки. 

Потужна, багатогалузева металургія виробляє прокат практично всіх видів і труби різних 

діаметрів. Вона постачає свою продукцію в десятки країн світу, в тому числі в Японію. 

Багатогалузева хімічна промисловість виробляє сірчану кислоту, медичні препарати, 

пестициди і гербіциди, добрива та соду. Зростає значення виробництва синтетичних смол, 

пластмас, хімічних волокон. Розвиваються лако- і анілінофарбова промисловість, нафто-

хімічна й гумо-азбестова галузі. 

Традиційно розвинуті легка та харчова промисловість. Остання базується на унікально 

різноманітній спеціалізації сільського господарства, де переважає рослинництво. Харчова 

промисловість України, яка об'єднує понад 40 галузей, і багатогалузеве сільське госпо-

дарство мають світове значення. Німецькі економісти вважають, що українці здатні 

прогодувати понад 1 млрд осіб. Україна має найкращі у світі природні умови для 

вирощування пшениці, цукрових буряків і соняшника. 

В Україні розвинені всі види сучасного транспорту. Загальна протяжність залізничних 

магістралей становить близько 22 тис. км., довжина автомобільних шляхів загального 

користування — майже 170 тис. км. Україна володіє найрозгалуженіпіою в Європі 

мережею газопроводів і газосховищ. На Чорному та Азовському морях діють порти 

міжнародного значення. Найбільший морський порт — Одеса. 

Українці належать до найдавніших націй світу. Впродовж тисячоліть, від першої в світі 

Трипільської цивілізації пронесли вони свій характер і антропологічний тип аж донині. 

Вчені всього світу досліджують внесок української нації у світову цивілізацію. Сьогодні у 

світі визнано, що український народ зробив надзвичайний внесок у розвиток світової 

цивілізації принаймні у трьох напрямах. По-перше, українці створили чарівну народну 

пісню. По-друге, українці освоїли чорноземи по всій планеті (Україна, Росія, Казахстан, 

Киргизстан, Канада, США, Аргентина, Бразилія). По-третє, геній етнічних українців О.Д. 

Засядька, К.Е. Ціолковського, МЛ. Кибальчича, Ю.В. Кондратюка, СП. Корольова, В.П. 

Глушка, В.М. Челомея, М.К. Янгеля, М. Яримовича, Г. Лозино-Лозинського, І. 

Сікорського вивів людину в Космос. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть характерні риси географічного положення України. 

2. Що вам відомо про Трипільську культуру (цивілізацію)? 

3. Які геополітичні чинники виникнення незалежної держави України наприкінці XX ст. 

вам відомі? 

4.  Що потрібно, на вашу думку, щоб Україна в повній мірі реалізувала наявний потенціал 

розвитку держави і нації? 

 

5.4. Країни Євразії 

Уже у назві цієї групи країн заховано дуалізм, тобто вони не є до кінця Європою, ні 

повністю Азією. Вона є перехідною групою фактично за всіма своїми показниками, але 

головним з них є здебільшого специфічна ментальність населення, яке "не знає, куди йому 

прихилитись". Звідси й тяжіння Росії до створення чужого як європейським, так і 



азійським країнам та народам "євразійського простору". Однак в євразійських Росії та 

Казахстані ця ідея знаходить підтримку, а в євразійській Туреччині населення поділилося 

ледь не навпіл на прихильників суто європейської ідеї ЄС і азійської ідеї пантюркізму. 

 

5.4.1. Росія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Російська Федерація. Столиця — Москва (понад 8 

млн осіб). Площа — 17 млн км
2
 (1-ше місце у світі). Населення — близько 145 млн осіб (7-

ме місце). Державна мова — російська. Грошова одиниця — рубль. 

Географічне положення. Географічне положення такої великої за площею країни, якою є 

Росія, однозначно оцінити не можна. Понад 2/3 її території знаходиться в Азії, менше 1/3 в 

Європі за фізико-географічним поділом нашої планети на частини світу. З Росією без-

посередньо межує значна кількість найрізноманітніших країн: на північному заході вона 

межує з Норвегією і Фінляндією, на заході — з Естонією, Латвією, Білоруссю, Литвою та 

Польщею, на південному заході з Україною, на півдні — з Грузією, Азербайджаном, 

Казахстаном, на південному сході — з Китаєм, Монголією та КНДР. Має морські кордони 

з США та Японією. 

Характерною особливістю географічного положення Росії є значна реальна відірваність і 

відокремленість її окремих частин одна від одної. Особливо сильно це відчувається нині, 

коли населення Сибіру та Далекого Сходу намагається переселитися на захід, а його місце 

інтенсивно займають переселенці з Китаю. Фактично на сході Росії реалізується та сама 

закономірність і відбувається той самий процес, що і на півдні США, де мексиканці 

швидко заселяють колись загарбані в них штати. 

Історія виникнення та розвитку. У VIII—X ст. н. є. слов'янські племена, переважно з 

нинішньої України, невеликими військовими дружинами на чолі з князями-вигнанцями 

захопили землі сучасної європейської частини Росії, заселені угро-фінськими племенами. 

Нечисленні, але організовані, вони нав'язали місцевим жителям власну мову. За віки 

слов'янські колонізатори змішалися з місцевим угро-фінами, витворивши російську націю 

з слов'янською мовою, але угро-фінською ментальністю і генетичною основою. 

У X ст. межиріччя Волги та Оки увійшло до складу Київської Русі. Тут утворилось 

Владимиро-Суздальське князівство, яке в XIII ст. потрапило у залежність від Золотої 

Орди. У XIV ст. московський князь Іван Калита розпочав процес приєднання до Москви 

навколишніх земель. Упродовж століть цей процес продовжувався фактично до початку 

XX ст. Після Першої світової війни і двох революцій Російська імперія розпалася. 

Утворилась Радянська Росія, яка під новими комуністичними гаслами почала відновлення 

Російської імперії під новітньою і чисто камуфляжною назвою Радянський Союз. Після 

Другої світової війни він перетворив на своїх сателітів багато країн Європи й Азії. 

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 р. виникла незалежна держава Російська 

Федерація, яка створивши СНД, розв'язала війну на Північному Кавказі і через 

економічний тиск та військові бази, насадження "п'ятої колони" знову намагається 

відновити чергову Російську імперію з назвою Євразійський Союз. 

Державний устрій і форма правління. Росія — федеративна республіка, яка має 

найскладніший у світі адміністративно-територіальний поділ. Вона складається з 21 

республіки, однієї автономної області, 10 автономних округів, 6 країв, 49 областей. Крім 

того, виділяються міста федерального підпорядкування— Москва та Санкт-Петербург. У 

2000 р. на цю громіздку геопросторову систему наклалися ще 7 федеральних округів. 

Глава держави — президент. Він обирається всенародним голосуванням. Законодавчим 

органом Російської Федерації є парламент (Федеральні збори), які складаються з двох 

палат: Державної думи (450 депутатів) і Ради Федерації. Виконавча влада належить уряду. 

Природні умови і ресурси. Рельєф Росії переважно рівнинний: майже 70 % її території 

займають рівнини і плоскогір'я. На околицях країни височать гори. Найвища точка Росії 

— гора Ельбрус (5642 м) знаходиться на Кавказі. 

Більша частина Росії лежить у помірному кліматичному поясі, мільйони квадратних 



кілометрів її території майже не придатні для життя (арктичний і субарктичний пояси) і 

лише вузька смужка Чорноморського узбережжя Кавказу — в субтропічному поясі. 

Кліматичні умови на такій великій території дуже різноманітні. Так, в Якутії знаходиться 

полюс холоду всієї Північної півкулі (-71 °С). Майже увесь Сибір і Далекий Схід вкритий 

вічною мерзлотою. Вона значно ускладнює господарську діяльність, особливо 

будівництво. 

Росія володіє величезними запасами прісної води. На її території понад 120 тис. річок. 

Найбільші з них впадають до холодного Північного Льодовитого океану. В Росії 2 млн 

озер, у тому числі найбільше за площею солоне озеро світу Каспійське море і найглибше 

прісне озеро Байкал. 

Ґрунтовий покрив цієї країни не дуже різноманітний: переважають малородючі підзолисті 

та арктичні, тундрові і мерзлотно-тайгові ґрунти. На півдні значні площі вкриті сірими 

лісовими, чорноземними та каштановими ґрунтами. Рослинність і тваринний світ мають 

яскраво виражений широтний характер. Близько 65 % території Росії знаходиться в зоні 

лісів. Ялина, ялиця, сибірський кедр і модрина є дуже цінними деревними видами (1-ше 

місце у світі). Тваринний світ доволі багатий. Серед промислових тварин виділяється 

соболь, песець, білка, єнотоподібний собака, марал тощо. Природо-заповідний фонд Росії 

має площу понад 5 млн га. 

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації найбільший у світі. Крім водних, 

лісових, рекреаційних ресурсів виділяється мінерально-сировинні. Світове значення 

мають запаси вугілля, нафти, газу, торфу. Великі поклади залізної руди та руд кольорових 

металів. Значні запаси кам'яної та калійної солей, сірки, апатитів, алмазів, азбесту. 

Поширені поклади різноманітних будівельних матеріалів. 

Населення. Останнім часом населення Росії зменшується приблизно на 1 млн осіб 

щорічно. Цей процес переважно характерний для етнічних росіян і угро-фінських 

християнських народів. Водночас, швидкими темпами зростає мусульманське тюркське 

населення. 

Населення Росії розміщене вкрай нерівномірно і за густотою (близько 8,5 осіб на 1 км
2
) 

країна посідає лише 174-те місце у світі. Майже 80 % населення живе в європейській 

частині країни, яка займає менше третини її площі. Величезні простори Сибіру та 

Далекого Сходу практично безлюдні й не мають постійного населення. Поширене 

осередкове розселення. 

Міське населення становить 73 % . У країні нараховується 13 міст-мільйонерів. Крім 

Москви до найбільших міст належать Санкт-Петербург (4,5 млн осіб), Новосибірськ і 

Нижній Новгород (по 1,4 млн). 

Середня тривалість життя жінок становить 71 рік, чоловіків — 58 років. У національному 

складі переважають росіяни — 86 % , але на території Росії живуть також поволзькі 

татари, українці, чуваші, башкири та ін. У Росії дуже велика кількість неврахованих 

іммігрантів, переважно китайців (понад 5 млн), і їхня чисельність продовжує стрімко 

зростати. Китайці планомірно заселяють Далекий Схід і Сибір, які мають незначне 

корінне населення та недостатньо освоєні економічно. 

Господарство. Росія — індустріально-аграрна країна. За класифікацією ООН вона 

належить до дерясав з перехідною економікою. Кризові явища в економіці Росії на 

нинішньому етапі її розвитку викликані перевалено високим рівнем монополізму та 

відсутністю реального конкурентного середовища, характерного для країн Заходу. Рівень 

монополізму в окремих галузях коливається від 70 до 90 % . 

У структурі промисловості провідну роль відіграє паливно-енергетичний комплекс. 

Щорічно видобувається понад 300 млн т нафти та 600 млрд м
3
 газу, а також близько 250 

млн т вугілля. Основні проблеми видобувної промисловості полягають у тому, що 

видобуток сировини здійснюється у все більш екстремальних умовах, а також він 

просторово відірваний від споживачів: більшість населення проживає на заході, а ресурси 

знаходяться на сході країни. Нафтопереробні підприємства існують на шляхах 



транспортування нафти. 

Росія має три металургійні бази — Уральську, Центральну та Сибірську. За обсягами 

виплавки чорних металів вона займає 4-те місце у світі. На базі металургії розвивається 

багатогалузеве машинобудування. Тут виробляється до 20 % продукції промисловості. 

Важке машинобудування тяжіє до металургійних баз, науко-містке до Москви та Санкт-

Петербурга. Розвинуті різні галузі транспортного (виробництво автомобілів, тролейбусів, 

магістральних тепловозів, літаків, вагонів), тракторного й сільськогосподарського 

машинобудування. 

Хімічна промисловість випускає мінеральні добрива, сірчану кислоту, соду. Традиційно 

розвинута лісова та деревообробна промисловість і виробництво будівельних матеріалів. 

Більш як із 30 галузей складається легка промисловість. Історично вона сформувалась в 

областях, що оточують столицю. Майже 80 % швейних виробів виготовляють у 

європейській частині. 

По всій країні розосереджені підприємства харчової промисловості. їх регіональну 

спеціалізацію визначає зональна спеціалізація сільського господарства. Виробництво олії 

та цукру концентрується на півдні європейської частини. На Далекому Сході виловлюють 

60 % риби. Борошномельна промисловість орієнтується на райони вирощування зерна, 

м'ясна — на сировинні зони та споживача. 

У сільському господарстві обсяги виробництва у галузі рослинництва дещо переважають 

над обсягом виробництва у тваринництві: за обсягами збору пшениці Росія посідає п'яте 

місце у світі, ячменю — перше, картоплі — друге; за поголів'ям великої рогатої худоби 

Росія займає 6-те, свиней — 5-те місце у світі. 

Велика площа країни визначає велике значення транспорту. Довжина залізничних колій 

становить близько 87 тис. км, автомобільних доріг — 750 тис. км. Велику роль відіграє 

трубопровідний і річковий транспорт, майже 40 % всіх перевезень припадає на морський. 

Культура та соціальний розвиток. За рівнем культурного та соціального розвитку різні 

частини Росії дуже відрізняються. Основне культурне життя країни зосереджене в Москві 

та Санкт-Петербурзі. 

У Російській Федерації понад 800 вищих навчальних закладів. 

Найбільшими газетами є "Аргументы и факты" та "Московские новости". Провідне 

інформаційне агентство — ІТАР-ТАСС. 

Близько 12 % економічно активного населення нині не має роботи. 

Дипломатичні відносини між Росією та Україною встановлено 14 лютого 1992 р. 

Договірно-правова база між Росією та Україною становить понад 200 угод. У Києві 

працює посольство Російської Федерації, а в деяких містах України — консульства. 

 

5.4.2. Казахстан 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Казахстан. Столиця — Астана 

(колишній Цілиноград і Акмола) (300 тис. осіб). Площа — 2,7 млн км
2
 (9-те місце у світі). 

Населення — понад 16 млн осіб (бб-те місце). Державна мова — казахська. Грошова 

одиниця — тенге. 

Географічне положення. Більша частина держави знаходиться в Центральній Азії, менша 

— в Європі. Виходу до Світового океану не має, лише до внутрішніх Аральського та 

Каспійського морів. На заході, півночі та північному сході країна межує з Росією, на 

південному сході — з Китаєм, на півдні — з Киргизією, Узбекистаном і Туркменистаном. 

Казахстан має потенційно вигідне положення, займаючи центральну частину простору 

між Європою, Росією, Південно-Східною і Південною Азією та Китаєм. 

Історія виникнення та розвитку. З давніх-давен нинішня територія Казахстану була 

заселена гунами. Пізніше тут виник давньотюркський каганат. На території Казахстану до 

X ст. панували тюрки-карлуки, а з X до XII ст. існувала держава Караханідів; на початку 

XIII ст. вона була завойована монголами та увійшла до складу Золотої Орди. В XV ст. 

після її розпаду із складу узбецького ханства виокремилося власне Казахське ханство. В 



XIX ст. Казахстан був приєднаний до Росії. У складі СРСР утворилась у 1920 р. Киргизька 

автономна республіка, аз 1926 р. — Казахська АРСР. З 1936 р. Казахстан став союзною 

республікою. До та після Другої світової війни Казахстан слугував для Радянського Союзу 

величезним концентраційним табором, куди висилалися цілі народи. В 50-х роках XX ст. 

розпочалося масове освоєння цілинних земель. У 1991 р. було проголошено незалежність. 

Державний устрій і форма правління. Казахстан є унітарною державою, 

президентською республікою. Глава держави — президент зі значними повноваженнями. 

Він очолює єдину систему виконавчої влади. Законодавчі функції належать двопалатному 

парламенту, який складається із сенату та меджлісу. Виконавча влада зосереджена в руках 

кабінету міністрів. Сенат утворюють по два депутати від кожної області, міста 

республіканського значення та столиці. Меджліс складається з 67 депутатів. Парламент 

обирається терміном на 4 роки. 

Природні умови та ресурси. Рельєф Казахстану дуже розмаїтий. На півдні та південному 

сході здіймаються високі гори Тянь-Шань і Джунгарський Алатау. В центрі знаходиться 

дуже зруйнований Казахський дрібносопковик. Його висота не перевищує 1500 м над 

рівнем моря. Туранська та Прикаспійська низовини майже ідеально рівні. 

Клімат Казахстану різко континентальний, посушливий: взимку переважають сильні 

морози, влітку — сильна спека. Майже 40 % території займають пустелі, 30 % — 

напівпустелі. Кількість опадів коливається від 100 до 400 мм. 

Країна відчуває дефіцит прісної води. Багатоводних річок мало. Найгустішою річкова 

сітка є на півночі та в гірських районах. Є великі озера Балхаш і Тенгіз. 

Ґрунтовий покрив Казахстану досить різноманітний. На півночі простягається вузька 

смуга чорноземів. Південніше вони переходять у каштанові ґрунти. Ще далі на південь 

панують бурі та сіро-бурі пустельні ґрунти. 

Рослинний світ не надто розмаїтий. Панує степова та пустельна рослинність. Невеликі 

масиви лісів збереглися лише в горах. Серед тварин переважають копитні та гризуни 

(сайга, джейран). У горах є марали, архари, кабарга. На Алтаї та в Тянь-Шані зрідка 

трапляються рисі, снігові барси, бурі ведмеді. 

Мінерально-сировинні ресурси Казахстану багаті та різноманітні. Значні паливні ресурси 

(вугілля, нафта, природний газ) та родовища залізних, мідних, поліметалевих руд, 

хромітів, нікелю та урану. Великі поклади фосфоритів, будівельних матеріалів, кухонної 

та кам'яної солей. 

Населення. Розміщене по території держави дуже нерівномірно. Найвища його густота — 

в районах поливного землеробства, найнижча — на територіях, зайнятих під пасовищним 

тваринництвом. У цілому густота населення не перевищує 6 осіб на 1 км
2
. Досить значний 

природний приріст, який дорівнює 10 %о. Міське населення країни становить понад 60 % . 

Найбільшими містами країни є Алмати (1,2 млн осіб) та Караганда (близько 600 тис. осіб). 

Національний склад населення доволі строкатий. Казахи складають близько 50 % жителів 

Казахстану, 35 % — росіяни, 5 % — українці. 

Господарство. Казахстан — індустріально-аграрна держава. Переважаючими 

міжгалузевими комплексами в неї є гірничовидобувний, паливно-енергетичний, металур-

гійний та хімічний. Розвивається агропромисловий комплекс. 

Провідними галузями промисловості є гірничо-видобувна, чорна та кольорова металургія, 

машинобудування, нафтопереробка та нафтохімія. В металургічній галузі провідна роль 

належить кольоровій металургії. Вона виробляє цинк, свинець, титан, срібло, магній. На 

бокситах північної частини країни працює алюмінієвий завод. Найбільший комбінат 

чорної металургії знаходиться в Караганді. 

У Казахстані розвинуті всі паливно-енергетичні галузі. У Караганді та Екібастузі 

видобувають кам'яне вугілля. На півострові Мангишлак розвивається нафтова та газова 

промисловість. У країні діють потужні теплові електростанції та одна АЕС. 

Гідроенергетика розвинена на сході країни в басейні гірського Іртиша. 

Хімічна промисловість виробляє доволі значний асортимент продукції, зокрема фосфатні 



добрива, пластмаси та синтетичний каучук, поліетилен. Серед галузей машинобудування 

виділяються виробництво гірничошахтного обладнання, сільськогосподарських машин, 

електротехнічної продукції. 

Провідними галузями харчової промисловості є м'ясна, маслоробна, борошномельно-

круп'яна, соляна та тютюнова. Річка Урал і Каспійське море дають Казахстану цінних 

промислових риб. У прибережній зоні розвинута рибоконсервна промисловість. 

Майже 24 % ВНП Казахстану створюється в сільському господарстві. Переважає 

тваринництво здебільшого екстенсивно відгінно-пасовищного типу. Головною його 

галуззю є вівчарство. За поголів'ям овець (близько 34 млн голів) Казахстан посідає 7-ме 

місце у світі. У північних районах та приміських зонах розвивається м'ясо-молоч-не 

скотарство, птахівництво та свинарство. Переважно на місцевій сировині працює легка 

промисловість. її найважливішими галузями є шкіряна, овчинно-шубна, переробка вовни 

та бавовняна. На їх основі розвиваються взуттєва, трикотажна, швейна. 

Майже 60 % зерна вирощують на півночі країни. Крім зернових культур є посіви бавовни, 

картоплі, овочів, фруктів, цукрових буряків. У цілому технічні культури займають 

відносно невеликі площі. У південних і південно-східних областях поширене садівництво 

і виноградництво. 

Основою транспортної системи Казахстану є залізниці. На них припадає до 95 % 

вантажообігу. Протяжність залізничних магістралей становить понад 14 тис. км. У пе-

ревезенні пасажирів зростає значення автомобільного та авіаційного транспорту. На 

Іртиші, Уралі та деяких інших річках розвинуте судноплавство. Є порти на Каспійському 

морі. Прокладено декілька магістральних нафто- та газопроводів. 

Культура та соціальний розвиток. У Казахстані налічується декілька десятків вищих 

навчальних закладів. Найбільшими серед них є Казахський університет в Алмати, 

Карагандинський університет і Туркестанський міжнародний університет. У країні 40 

театрів, численні музеї та бібліотеки. Письменних у країні 97 %. Найбільші газети "Егемен 

Казахстан", "Казахстанская правда". 

Республіка Казахстан визнала Україну 13 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини 

встановлено з 23 липня 1992 р. У Києві працює посольство Республіки Казахстан. 

 

5.4.3. Туреччина 
Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Туреччина. Столиця — Анкара 

(близько 3 млн осіб). Площа — 779 тис. км
2
(36-те місце у світі). Населення — понад 66 

млн осіб (17-те місце). Державна мова — турецька. Грошова одиниця — турецька ліра. 

Географічне положення. Туреччина — євразійська держава, оскільки знаходиться у двох 

частинах світу — Азії та Європі. Вони відділені одна від одної Мармуровим морем і 

протоками Босфор і Дарданелли. Близько 97 % території країни розміщується на 

півострові Мала Азія. Північ, захід і південь Туреччини омивається водами Чорного та 

Середземного моря. На північному сході Туреччина межує з Грузією, Вірменією та 

Азербайджаном, на сході — з Іраном, на південному сході — з Іраком і Сирією, на 

північному заході — з Грецією та Болгарією. У цілому географічне положення країни 

можна оцінити як сприятливе для соціально-економічного розвитку. 

Історія виникнення та розвитку. В XI ст. н. є. турки-сельджуки завоювали значну 

частину сучасної Туреччини, створивши Конійський султанат. У XIV ст. виникла 

Османська держава. Постійна її експансія привела до створення великої 

багатонаціональної імперії (Османської), яка у XVI ст. пережила розквіт і згодом 

поступово занепала. Вона захопила значні землі в Європі, перетворившись у типову 

євразійську державу. В результаті нападів на українські землі звідси було вивезено сотні 

тисяч бранців. Українці-мусульмани стали основою найбоєздатніших загонів турецької 

армії та навіть імператорами. Після революції 1908 р. брала участь у Першій світовій війні 

на боці Німеччини. Після поразки втратила більшість національних околиць. Виник 

турецький національний рух під проводом К. Ататюрка, в результаті чого у 1922 р. було 



ліквідовано халіфат, а у 1923 р. Туреччина стала республікою. Після Другої світової війни 

стала членом НАТО (1955 p.). З 1964 p. Туреччина асоційований член ЄЕС. У 1974 р. 

окупувала північну частину Кіпру. В 1960 та 1980 pp. пережила два військові перевороти. 

У 1984 р. була відновлена парламентська демократія та діяльність політичних партій. 

Незважаючи на те, що на сході Туреччини багато десятиліть триває партизанська війна 

курдів за створення незалежної держави, отримала дозвіл на майбутній вступ до 

Європейського Союзу. В Туреччині відбувається постійна боротьба євро-інтеграційних 

ідей із ідеологією ісламського фундаменталізму. Освічені військові виступають за 

світський характер держави. 

Державний устій і форма правління. Туреччина — унітарна держава, президентська 

республіка. Адміністративно-територіальний поділ — 8 районів. Глава держави — 

президент. Його обирає парламент терміном на 7 років. Законодавча влада належить 

Великим національним зборам. Вони обираються на 5 років. Виконавча влада 

зосереджена в руках президента й уряду на чолі з прем 'єр-міністром. 

Природні умови та ресурси. У Туреччині переважають гори та плоскогір'я. Це молода 

складчаста область, де період гороутворення ще не закінчився, тому часто бувають 

руйнівні землетруси. Найвища вершина — гора Великий Арарат (5165 м). 

Клімат Туреччини субтропічний. Далі від узбережжя морів клімат стає континентальним. 

Змінюється температура й залежно від висоти місцевості: влітку коливається від +24 °С на 

північному узбережжі до +32 °С на південному, взимку температура найхолоднішого 

місяця змінюється від +5 °С до+10 °С. Внутрішні плоскогір'я влітку мають температуру 

повітря +15 °С, +22 °С, взимку — від 0 °С до -5 °С. 

Річки Туреччини належать до басейнів різних морів і океанів та зазвичай маловодні. 

Влітку вони дуже міліють, а деякі й пересихають. На сході та у внутрішніх районах багато 

озер. Найбільші з них — Туз і Ван є солоними. 

Ґрунтовий покрив країни доволі різноманітний. У внутрішніх районах поширені сірі та 

світло-бурі ґрунти напівпустель. Коричневі ґрунти переважають у прибережних частинах. 

На Вірменському нагір'ї трапляються чорноземи. У зоні вологих субтропіків, поблизу 

грузинського кордону, де випадає до 3000 мм опадів на рік, знаходяться червоноземи. 

Рослинний і тваринний світ Туреччини також розмаїтий. Узбережна зона сухих 

субтропіків вкрита жорстколистими лісами та чагарниками. Підвищені гірські ділянки 

внутрішньої частини вкриті хвойними та листяними лісами. Понижені ділянки мають 

рослинність сухих степів і напівпустель. Серед тварин переважають представники гірської 

фауни (безоарові цапи, дикі барани). У лісах трапляються козулі, благородні олені, 

кабани, шакали, вовки, смугасті гієни. Біля кордонів з Сирією водяться газелі та рідкісні 

дикі віслюки-онагри. 

Найбільшим природно-ресурсним потенціалом Туреччини є рекреаційні ресурси. Серед 

корисних копалин переважають руди кольорових металів: хромітові, уранові, ртутні, 

вольфрамові тощо. Є запаси вугілля та нафти. 

Населення. Середня густота населення перевищує 85 осіб на 1 км
2
. По території країни 

воно розміщене дуже нерівномірно: у приморських районах —100 осіб на 1 км
2
, у 

внутрішніх напівпустельних — менше 10 осіб. На сході та півдні є кочові та напівкочові 

племена курдів і арабів. Міське населення перевищує 72 %. Найбільшими містами, крім 

столиці, є Стамбул (понад 8 млн осіб), Ізмір (2 млн), Бурса (1,1 млн), Адана (1,1 млн осіб). 

Близько 90 % населення — турки, 7 % — курди. На території Туреччини живуть також 

араби, черкеси, вірмени, греки. 

Господарство. Туреччина є індустріально-аграрною країною з середнім рівнем розвитку 

економіки. На промисловість припадає близько 27 % ВНП, на сільське господарство — 

понад 15 %. Випереджаючими темпами розвиваються торгівля та міжнародний туризм. 

Донині у структурі індустріального виробництва провідні місця займають харчова та 

легка промисловість. Однак їх частка постійно зменшується. Харчова промисловість 

доволі диверсифікована. Основними її галузями є борошномельна, цукрова, спиртова, 



олійницька, тютюнова та консервна. В легкій промисловості переважають невеликі 

підприємства та майстерні. 

Розвинута видобувна промисловість (кам'яне та буре вугілля, мідна, хромова, марганцева 

руди). На цій основі працює 3 заводи чорної металургії та декілька підприємств з 

виплавки кольорових металів. 

Швидкими темпами розвивається машинобудування, його галузева та територіальна 

структура постійно ускладнюються. Туреччина випускає автомобілі, трактори, судна, 

верстати, електромотори, сільськогосподарські машини, електро- та радіотехнічні товари. 

У країні декілька нафтопереробних заводів і підприємств з виробництва цементу. 

У сільському господарстві переважає рослинництво, де створюється майже 2/3 всієї 

продукції. Провідні сільськогосподарські культури — зернові. За обсягами вирощування 

пшениці Туреччина посідає 7-ме місце у світі. До першої десятки країн світу входить вона 

і за збиранням оливок, бавовни та чаю. Вирощуються також ячмінь, цитрусові, виноград, 

овочі, фрукти, тютюн. За поголів'ям великої рогатої худоби та овець Туреччина посідає 6-

те місце у світі. В країні понад 10 млн кіз. Серед них знамениті ангорські кози, які дають 

мохерову вовну. 

У Туреччині швидко розвивається транспорт, але густота транспортної інфраструктури 

залишається все ще недостатньою. Протяжність залізничних магістралей перевищує 8 тис. 

км, автомобільних доріг — 60 тис. км. Зв'язок між азійською та європейською частинами 

країни забезпечує міст через Босфор у Стамбулі. Найбільші морські порти Стамбул, Ізмір, 

Іскандерун, Самсун знаходяться на узбережжі Чорного моря. 

Культура та соціальний розвиток. Обов'язковою освітою в Туреччині є 6 класів. Понад 

80 % її громадян є письменними. На 100 тис. осіб населення припадає 1569 студентів. У 

країні понад 60 університетів. Найбільші і найпрестижніші з них у Стамбулі та Анкарі. 

Багато турецьких студентів навчаються і в Україні. У Туреччині багато історико-

культурних пам'яток світового значення, таких як руїни Трої, Ефес — священне місто 

християн, історико-культурна спадщина Стародавньої Греції та Риму, Візантії, 

Османської імперїї. 

У Туреччині понад 5 млн безробітних. Більш як 2 млн осіб працюють за кордоном, 

переважно у Німеччині. Середня тривалість життя жінок становить у середньому 74 роки, 

чоловіків — 69. 

Республіка Туреччина визнала незалежну Україну 16 грудня 1991р. Дипломатичні 

відносини між двома країнами встановлені 3 лютого 1992 р. У Києві працює посольство 

Туреччини. Зовнішньоторговельний оборот між двома державами становить близько 1 

млрд дол. США. Україна набагато більше продає Туреччині, ніж купує в неї. 

Запитання та завдання 

1.   Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Росії. 

2.  Які реальні перспективи припинення збройного конфлікту на Північному Кавказі? 

3. Які особливості національного складу населення Казахстану? 

4. Як, з геополітичного погляду, можна охарактеризувати положення Казахстану між 

Росією і Китаєм? 

5. Назвіть специфічні риси географічного положенні Туреччини. 

6. Чому, на вашу думку, українсько-турецькі відносини мають велику перспективу 

розвитку? 

Висновки 

Країни Західної Європи належать до семи найрозвиненіших держав світу. Високий рівень 

їхнього соціально-економічного розвитку ґрунтується насамперед на високому рівні 

розвитку культури, освіти та науки. 

Країни Центральної Європи швидко та успішно інтегруються до ЄС і НАТО. їхня 

економіка невпинно розвивається, рівень життя населення зростає. 

Для багатьох країн Східної Європи, які виявилися своєрідним буфером між ЄС і Росією, 

характерна політична та соціально-економічна нестабільність, викликана дестабілізуючим 



впливом Росії. 

Євразійські держави, зокрема Росія та Казахстан, внаслідок особливостей власного 

географічного положення та ментальності населення донині знаходяться в стані 

політичної та соціально-економічної невизначеності. 

Тестовий контроль 

1. Возз'єднання ФРН і НДР відбулося в: 

а) 1945 p.; 

б) 1980 p.; 

в) 1990 р. 

2. За конституційним ладом Велика Британія:  

а) абсолютна монархія; 

б) республіка; 

в) конституційна монархія. 

3. Серед віруючих у Франції переважають: 

а) протестанти; 

б) римо-католики; 

в) православні; 

 г)буддисти. 

4. До морських портів Франції належать:  

а)Гданськ; 

б) Гамбург; 

в) Марсель; 

г) Гавр; 

ґ) Барселона. 

5. Які з цих тверджень правильні: 

а) площа Італії становить 544 тис. км
2
; 

б) Італія — переважно рівнинна країна; 

в) промисловість Італії в основному концентрується на її півночі та в центрі? 

6. Польща за структурою господарства належить до такого типу держав: 

а) індустріально-аграрного; 

б) аграрно-індустріального;  

в)аграрного. 

7.  За чисельністю населення Україна посідає таке місце в Європі: 

а)третє; 

б) п'яте; 

в) сьоме. 

8. Слов'янські племена на території Росії з'явилися в такому столітті: 

а) IX—X; 

б) III—IV; 

в) XV—XVI. 

9. Столицею Казахстану є: 

а) Астана; 

б) Алмати; 

в) Караганда. 

10. До історико-культурної спадщини Туреччини належать: 

а) Трипільська культура; 

б) Парфенон; 

в) руїни Трої. 

 

Розділ 6 

КРАЇНИ АЗІЇ 

 



6.1. Країни Закавказзя 
До цього регіону належать три країни, колишні республіки Радянського Союзу. З одного 

боку, Грузія, Вірменія та Азербайджан доволі значно відрізняються між собою. З іншого 

боку, вони близькі не лише географічно. їх об'єднують в один регіон також спільна історія 

останніх століть і безліч гострих проблем, що мають спільне коріння. Ключовою країною 

цієї частини Азії є Грузія. 

 

6.1.1. Грузія 
Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Грузія. Столиця — Тбілісі (1,2 млн 

осіб). Площа — понад 69 тис. км
2
 (118-те місце у світі). Населення — б млн осіб (106-те 

місце). Державна мова — грузинська. Грошова одиниця — ларі. 

Географічне положення. Країна знаходиться в центральній та західній частинах 

Закавказзя. Західна частина Грузії має широкий вихід до Чорного моря. Безпосередньо 

межує з чотирма країнами. На півночі та північному сході це Росія, сході та південному 

сході — Азербайджан, півдні — Вірменія та Туреччина. Сучасне географічне положення 

Грузії не дуже сприятливе. Вона оточена кризовими країнами та окремими їх територіями, 

де майже безперервно продовжується війна. Особливо екстремальним є кордон Грузії з 

Північним Кавказом Російської Федерації. 

Історія виникнення та розвитку. До нашої ери на території сучасної Грузії виникли 

держави Колхіда та Іберія. У І ст. до н. є. вони стали залежними від Римської імперії, а в 

IV ст. н. є. прийняли християнство. У V ст. Іберія (Картлія) була приєднана до Персії. З 

VIII ст. перетворилася на незалежну державу, яка досягла розквіту в XII ст. за часів 

правління цариці Тамари. Пізніше розпалася на Картлію, Кахетію та Імеретію. У XIX ст. її 

було приєднано до Росії. Зростання національно-визвольної боротьби привело до 

відродження незалежної держави у 1917р. Однаку 1921 р. Грузія була окупована 

російськими радянськими військами. 31922 р. увійшла до СРСР у складі Закавказької 

Федерації (разом із Азербайджаном і Вірменією). У 1936р. стала союзною республіїсою. 

Після проголошення незалежності в 1991 р. у державі постійно тривають гострі внутріїпні 

конфлікти через намагання відокремити автономії (Абхазпо, Аджарію, Південну Осетію), 

які переросли у громадянську війну з втручанням Росії. Відбулась консервація конфліктів, 

що перейшли у хронічну стадію. Грузія весь час намагається вийти з-під опіки Росії та 

увійти до ЄС і НАТО. 

Державний устрій і форма правління. Грузія є унітарною державою та президентською 

республікою. Главою держави та главою виконавчої влади є президент. Уряд очолює 

прем'єр-міністр. Вищий законодавчий орган — парламент. Він однопалатний і складається 

з 235 депутатці, обраних терміном на 4 роки. Адміністративно-територіально Грузія 

поділяється на 10 районів, 2 автономні республіки та 1 автономну область. 

Природні умови та ресурси. Рельєф Грузії досить різноманітний. Переважають гори та 

плоскогір'я. Найвища точка країни гора Шхара (5068 м) знаходиться на півночі Грузії в 

горах Великого Кавказу. На півдні на висоту понад З тис. м над ріїшем моря здіймається 

вулканічне нагір'я. На сході країни гірські системи не вищі ніж 2 тис. м. Західна частина 

зайнята пласкою Колхідською низовиною. 

Більша частина Грузії лежить у субтропічному кліматичному поясі. На заході біля 

узбережжя Чорного моря знаходяться вологі субтропіки. Взимку температуранайхолодні-

шого місяця (січень) до +6 °С. Кількість опадів до 2000 мм на рш. Далі на схід наростає 

континентальність клімату. Опадів стає менше. Зима холодна, а літо тепліше. 

Найгустіша річкова сітка та найповноводніші річки там, де випадає багато опадів, тобто 

на заході. Найбільші річки Ріоні та Кура належать до басейнів різних морів. На річках 

Західної Грузії часті повені. Озер у країні небагато. 

Ґрунтовий покрив Грузії дуже строкатий. На заході панують червоно- та жовтоземи. На 

сході — каштанові, коричневі та чорноземи. Під гірськими лісами сформувалися бурі 

лісові ґрунти. На Колхідській низовині поширені субтропічні підзолисті та болотні ґрунти. 



Своєрідний і багатий рослинний світ. Трапляються ендемічні та реліктові види, наприклад 

лавровишня, самшит, хурма та ін. Значна лісистість території досягає 35 %. Є цінні види 

дерев — бук, дуб, граб, ялина, сосна тощо. В лісах водяться козуля, благородний олень, 

рись, бурий ведмідь. У горах Кавказу все ще зустрічаються серни, безокарові цапи, тури. 

Основними корисними копалинами є марганцева руда та кам'яне вугілля. Є значні 

родовища мідних і поліметалевих руд. Багаті запаси цінних будівельних матеріалів, 

зокрема туфу та мармуру. Є численні джерела термальних вод. Річки мають значні запаси 

гідроенергоресурсів. 

Найбільшими природними багатствами Грузії світового значення є рекреаційні ресурси. 

Серед них особливо виділяються унікальні мінеральні лікувальні води. 

Населення. Густота населення в Грузії становить 72 особи на 1 км
2
. Природні умови 

визначають нерівномірність його розміщення, у гірських районах поселення трапляються 

рідко. Майже 90 % населення живе на висотах, які не перевищують 1000 м. Вони займа-

ють лише 46 % території країни. Міське населення переважає — 69 % . Крім столиці до 

найбільших міст належать Кутаїсі (240 тис. осіб), Руставі (155 тис. осіб). У країні 

спостерігається незначний приріст населення — 2,8 %о. Крім грузинів (72 % населення) 

живуть вірмени (8 %) та росіяни (6 %). Серед віруючих переважають православні (65 %). 

В Аджарії живуть грузини-мусульмани (11 %). 

Господарство. Грузія індустріально-аграрна держава зі специфічним поєднанням галузей 

господарства, що склалося історично. Насамперед, це видобуток марганцевої руди, 

харчова промисловість, субтропічне землеробство і рекреаційний комплекс. 

Промисловість представлена енергетикою, яка базується на видобутку кам'яного вугілля у 

Ткібулі та Ткварчелі, виробництві електроенергії на теплових і гідроелектростанціях. 

Найбільша серед останніх  Інгурська ГЕС. 

Чорна металургія представлена Руставським металургійним комбінатом і феросплавним 

заводом у Зестафоні. Вони працюють на місцевих марганцевих і привізних залізних рудах. 

Є підприємства з видобутку та збагачення мідних і поліметалевих руд. У Руставі працює 

потужний хімічний комбінат, який виробляє азотні добрива, синтетичні смоли, волокна, 

капролактам. Існує декілька підприємств деревообробної, меблевої та целюлозно-

паперової промисловості. 

У країні є шість великих фабрик легкої промисловості. Вони виробляють шовкові, 

бавовняні тканини, трикотаж, килими та взуття. 

Найрозвиненішою частиною економіки Грузії є розгалужений агропромисловий комплекс. 

Тут займаються вирощуванням чаю, цитрусових, пшениці, картоплі, овочів, фруктів, 

винограду, тютюну; розводять велику рогату худобу (1 млн голів) і овець. Переробні 

галузі харчової промисловості представлені підприємствами чайної, виноробної та 

плодоовочеконсервної промисловості. Знамениті грузинські вина, яким немає аналогів у 

світі, виробляють у Кахетії та Імеретії, коньяк і шампанське — в Тбілісі. По всій території 

розміщені численні заводи, які випускають фруктові та овочеві консерви. Серед інших 

галузей харчової промисловості — розлив мінеральних вод, виробництво тунгової те 

ефірної олії, тютюнова та маслосироробна промисловість. 

Транспортна мережа Грузії представлена залізницями (близько 1500 км) та 

автомобільними шляхами (11 тис. км). Є значні морські порти Поті, Батумі, Сухумі та 

нафтопровід Баку — Супса. 

Культура та соціальний розвиток. У країні 99 % населення становлять письменні. В 

Грузії 19 вищих навчальних закладів. Діють 32 театри та 10 музеїв. До історико-

культурної спадщини світового рівня належить Гелатський монастир. Загалом у списку 

ЮНЕСКО — 3 об'єкти. Середня тривалість життя жінок становить 76 років, чоловіків — 

69 років. Найбільшою газетою є "Сакартвелос республіка". 

22 липня 1992 р. встановлено дипломатичні відносини між Україною та Республікою 

Грузія шляхом обміну нотами. У Києві працює посольство та торговельно-економічне 

представництво Республіки Грузія. 



Запитання та завдання 

1.  Обґрунтуйте, чому Грузії відводиться ключове місце серед країн Закавказзя. 

2. Чому населення Грузіїрозміщене так нерівномірно? 

3. Які ресурси економічного розвитку є в Грузії? 

 

6.2. Країни Центральної Азії 
Чотири країни цього регіону — Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туркменія є 

пострадянськими державами, де відбувається болісний і неоднозначний процес 

національного відродження та відновлення ісламської традиції та духовності. Цілий 

клубок протиріч і конфліктних ситуацій ускладнюються втручанням Росії та деяких інших 

держав. Регіональним лідером тут, безперечно, є Узбекистан. 

 

6.2.1. Узбекистан 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Узбекистан. Столиця — Ташкент (2,1 

млн осіб). Площа — понад 447 тис. км
2
 (56-те місце у світі). Населения — понад 25 млн 

осіб (39-те місце у світі). Державна мова — узбецька. Грошова одиниця — узбецький сом. 

Географічне положення. Узбекистан займає центральну частину Центральної Азії. На 

півночі та північному заході він межує з Казахстаном, на південному заході — з 

Туркменістаном, на півдні — з Афганістаном, на південному сході — з Таджикистаном і 

на сході — з Киргизією (Киргизстаном). Оцінка географічного положення країни не є 

однозначною: Узбекистан оточений державами, в яких мають місце численні політичні та 

економічні кризи, водночас його центральне розміщення в регіоні та відсутність 

безпосередніх кордонів з непрогнозованою Росією є доволі сприятливим, особливо у 

стратегічному сенсі. 

Історія виникнення і розвитку. УІ тисячолітті до н. є. територія сучасного Узбекистану 

перебувала у складі відомих держав Бактрії та Согдіани. У І ст. н. є. на теренах 

Узбекистану виникла Кушанська держава. Після розпаду у VIII ст. н. є. ця територія була 

завойована арабами, які принесли іслам. У X ст. розпочалося тюркське панування. У XIII 

ст. завойована монголами. НаХІУст. припадає розквіт під владою Тимура. На початку XVI 

ст. з'явилися кочові племена узбеків, які створили Бухарське та Хівінське ханства. У XIX 

ст. територія сучасного Узбекистану була завойована Росією. Після революції 1917 р. 

були спроби відновити державність, але після агресії російської більшовицької армії на 

території Узбекистану в 1918 р. було утворено Туркестанську автономну СРР. У 1924р. 

виникла Узбецька СРР у складі Радянського Союзу. Після розпаду останнього у 1991 р. 

проголошено незалежність. Узбекистан прийнятий до ООН та інших міжнародних 

організацій. 

Державний устрій і форма правління. Узбекистан — унітарна держава, президентська 

республіка. Главою держави є президент зі значними повноваженнями. Законодавчу владу 

здійснює двопалатний парламент. Виконавча влада належить президенту та уряду на чолі 

з прем'єр-міністром. За адміністративно-територіальним поділом держава має 12 областей, 

1 автономну республіку, 1 столичний округ. 

Природні умови та ресурси. Понад 30 % території Узбекистану зайнято рівнинами 

(Туркменська низовина). На півдні здіймаються високі гори (Тянь-Шань) до 4643 м. У 

країні декілька міжгірських долин, які зрошуються річками, каналами та ариками. 

Значних збитків економіці завдають періодичні руйнівні землетруси. Під час одного з них 

у 1966 р. був зруйнований Ташкент. 

Найбільші річки Амудар'я та Сирдар'я. їхні води такою мірою відібрані на зрошення, що 

ці річки вже не доносять своїх вод до Аральського моря. Воно розпалося на дві водойми, 

що висихають на очах. Серед пустелі на колишньому дні моря стоять багато морських 

кораблів, створюючи фантастичний пейзаж. 

Клімат Узбекистану різко континентальний. Середня температура найтеплішого місяця 

коливається від +26 °С до +32 °С, взимку в січні середні температури в різних частинах 



країни різняться кардинально — від +3 °С до -10 °С. Опадів на рівнинах дуже мало, лише 

80—90 мм. 

Ґрунтовий покрив представлений переважно сіроземами та сіро-бурими ґрунтами. На них 

панує пустельна рослинність. У пустелі Кизилкум (Червоні піски) піщані маси постійно 

пересуваються під впливом панівних вітрів. У горах рослинний і тваринний світ доволі 

різноманітний. 

Узбекистан багатий на мінеральні ресурси. Серед них основну роль відіграють 

енергоносії: нафта, природний газ, кам'яне та буре вугілля. Різноманітні й значні поклади 

руд кольорових металів. Є запаси міді, бокситів, свинцю, цинку, вольфраму, молібдену, 

урану, золота, срібла та ін. Є значні поклади хімічної сировини, зокрема фосфоритів, 

сірки, кам'яної та калійної солей. Поширені родовища будівельних матеріалів та 

напівдорогоцінного каміння. 

Населення. Природні умови визначають надзвичайну нерівномірність розміщення 

населення по території країни. Хоча його загальна густота порівняно невелика (55 осіб на 

1 км
2
), у пустелях воно здебільшого відсутнє взагалі, а в оазах — перевищує 300 осіб на 1 

км
2
. 

Міське населення становить лише 42 %. Окрім столиці понад 300 тис. осіб мають міста 

Самарканд, Наманган, Андижан. Узбекистан характеризується високим приростом 

населення. При народжуваності 29 %о і смертності 7 %о природний приріст складає 22 

%о. Узбеки становлять 69 % населення, росіяни — 11, татари — 4, казахи — 4 %. 

Господарство. Узбекистан — індустріально-аграрна держава. Промисловість домінує в 

структурі ВНП. Серед її галузей виділяються гірничодобувна, яка займається видобутком 

нафти, природного газу, кам'яного та бурого вугілля. Інша її частина зайнята видобутком 

різноманітних руд кольорових металів. Ще інша — забезпечує хімічну промисловість 

сировиною. 

Крім гірничовидобувної, значного розвитку набули хімічна та машинобудівна 

промисловість. Перша, переважно спеціалізується на виробництві фосфорних і азотних 

добрив, пластмас і хімічних волокон. Друга — виробляє сільськогосподарську техніку 

(трактори, бавовнозбиральні комбайни), автомобілі, літаки, холодильники, ліфти, 

екскаватори, трансформатори, обладнання та машини для легкої й харчової 

промисловості. 

Переважно на сільськогосподарській сировині працюють багатогалузеві легка та харчова 

промисловість. Перша виробляє бавовняні, шовкові та вовняні тканини, обробляє шкіру та 

випускає взуття. Друга — переробляє зерно, м'ясо, молоко, овочі та фрукти. Разом ці дві 

галузі дають більше половини всієї валової продукції промисловості. 

Сільське господарство переважно базується на зрошувальному землеробстві. Основною 

технічною культурою є бавовник. За обсягами його збирання Узбекистан посідає 5-те 

місце у світі. Велике значення має вирощування зернових (пшениця та рис), тютюну та 

овочів, виноградарство та баштанництво. Основною галуззю тваринництва є вирощування 

овець, зокрема каракулівництво. Вирощують також молочно-м'ясну худобу, верблюдів і 

коней. 

Протяжність залізниць становить близько 3 тис. км, автошляхів — 80 тис. км. Певного 

значення набуває судноплавство на Амудар'ї. В країні розгалужена мережа трубопроводів. 

У Ташкенті є міжнародний аеропорт. Основну роль відіграє залізничний транспорт, на 

який припадає близько 80 % вантажообігу. 

Культура та соціальний розвиток. В Узбекистані близько 78 % письменних. У Ташкенті 

знаходиться найбільший у Центральній Азії університет. Узбекистан має історико-

культурну спадщину світового значення. Хіва, Самарканд і Бухара — міста-музеї під 

відкритим небом. Тут є будови IX—X ст. До списку ЮНЕСКО занесено 2 архітектурні 

об'єкти. 

Середня тривалість життя жінок становить 72 роки, чоловіків — 66 років. Дуже великою є 

смертність дітей до 1 року. Витрати на охорону здоров'я становлять близько 5,9 % ВНП. У 



сільській місцевості зосереджена велика кількість безробітних. 

Республіка Узбекистан встановила дипломатичні відносини з Україною 14 серпня 1992 р. 

шляхом обміну нотами. Двосторонні відносини між обома країнами регулюються 

десятками угод. 15 серпня 1992 р. підписано Договір про основи міжнародних відносин, 

дружбу та співробітництво між двома державами. У Києві працює посольство Республіки 

Узбекистан. Україна вдвічі більше експортує товарів до Узбекистану, ніж імпортує з 

нього. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть і покажіть на карті країни Центральної Азії. 

2. На які мінеральні ресурси багатий Узбекистан? 

3. Які чинники, на вашу думку, визначають високий природний приріст населення 

Узбекистану? 

4.  Які перспективи розвитку туризму в Узбекистані? 

 

6.3. Країни Південно-Західної Азії 

Цей регіон Азії зосередив на своїй території найбільшу кількість гострих політичних 

проблем світу. Величезні контрасти, багатство та бідність, минуле та майбутнє — все це 

Південно-Західна Азія. Це колиска трьох релігій, одна з яких — іслам, переживає 

геополітичний підйом. Найбільші та найпотужніші держави світу намагаються "готувати 

свої страви" на цій "політичній кухні", ще більше ускладнюючи та загострюючи ситуацію. 

Нині ключовою країною регіону, регіональним лідером усе більше стає Іран. 

 

6.3.1. Іран 

Загальні відомості. Офіційна назва — Ісламська Республіка Іран. Столиця — Тегеран (7 

млн осіб). Площа — 1,6 млн км
2
 (17-те місце у світі). Населення — близько 70 млн осіб 

(16-те місце). Державна мова — фарсі (перська). Грошова одиниця — ріал. 

Географічне положення. Держава Іран розміщена в північній і східній частинах регіону. 

На північному заході межує з Вірменією та Азербайджаном, на півночі та північному 

сході — з Туркменістаном. Східний кордон відділяє Іран від Афганістану та Пакистану. 

На заході межує з Туреччиною та Іраком. На півдні має широкий вихід до Перської затоки 

та Аравійського моря. Північний кордон частково пролягає узбережжям Каспійського 

моря, де Іран має свій акваторіальний сектор. У цілому географічне положення країни має 

як позитивні, так і негативні аспекти. Вихід до багатих на нафту Перської затоки та 

Каспійського моря дуже сприятливий для Ірану. Нестабільні ж кризові сусіди не сприяють 

налагодженню взаємовигідного співробітництва. 

Історія виникнення та розвитку. З І тисячоліття до н. є. територія сучасного Ірану заселена 

персами. З другої половини VI ст. до н. є. існувала величезна Перська імперія. У Піст, н. є. 

виникла новоперська держава. У VII ст. її завоювали араби, які принесли сюди іслам. З 

XIII ст. держава пережила монгольську навалу. У XVI ст. відбулось відродження Перської 

держави. З XIX ст. зростає залежність від європейських держав. У 1935 р. країну 

перейменовано в Іран. Після Другої світової війни відбувіається посилення влади шаха 

шляхом придушення опозиції. Після втечі шаха було проголошено ісламську республіку 

та відбулося загострення відносин із СІЛА, Ізраїлем та деякими європейськими 

державами. З 1980 до 1988 р. тривала війна з Іраком, після закінчення якої посилилась 

економічна та військова могутність держави. Реалізація ядерної програми на сьогодні 

залишається наріжним каменем. 

Державний устрій і форма правління. Іран — унітарна держава, президентська 

республіка. Фактично країна є теократичною державою, уся повнота влади в якій 

належить главі іранських шиїтів. Він і затверджує президента. Законодавча влада 

належить Національній раді (меджлісу). Він обирається на 4 роки. Всі закони країни, а 

також інші правові акти мають відповідати релігійним канонам шаріату. Кількість 

парламентарів становить 290. Адміністративно країна поділяється на 27 провінцій. 



Природні умови та ресурси. Іран — переважно гірська країна. Більшу її частину займає 

Іранське нагір'я з середньою висотою 1200 м над рівнем моря. На узбережжі Каспійського 

моря здіймається хребет Ельбурс з найвищою точкою Ірану (г. Демавенд — 5670 м.). 

Південний захід країни займають гори Загрос. Іран страждає від частих руйнівних 

землетрусів. 

Більшість території Ірану знаходиться в зоні сухих субтропіків. Улітку середні 

температури піднімаються до +27 °С, +29 °С, взимку --1-2 °С, +4 °С. Річна кількість 

опадів незначна і не перевищує 250 мм. На півдні, де територія країни омивається 

Індійським океаном, клімат тропічний, жаркий і вологий. У липні середні температури — 

близько +32 °С, взимку — до +19 °С. На північних схилах Ельбурсу завдяки близькості 

Каспійського моря випадає до 2000 мм опадів на рік. 

В Ірані немає великих річок. Посушливий клімат сприяє тому, що багато з них улітку 

взагалі пересихають. Тому забезпечення людей і господарства прісною водою — одна з 

найбільших проблема країни. 

Рослинний і тваринний світ здебільшого доволі бідний. Найбільшою мірою це стосується 

великих соляних пустель, яких тут декілька. 

Іран володіє багатими мінеральними ресурсами. Особливо виділяються енергоносії — 

нафта, природний газ, кам'яне вугілля, а також запаси руд кольорових металів (боксити, 

уран, срібло, хроміти, мідь, цинк, свинець); є родовища залізної та марганцевої руди. 

Значні поклади хімічної сировини (сірка, сіль) та будівельних матеріалів. 

Населення. Середня густота населення невелика і ледве перевищує 40 осіб на 1 км
2
. Для 

Ірану характерний оазисний тип розселення зі значним його скупченням в тих частинах 

держави, де є вода для зрошення, і повним безлюддям, особливо в соляних пустелях. Для 

Ірану властивий один із найвищих у світі показників природного приросту населення — 

28 %о . Висока народжуваність тут поєднується з низькою смертністю. З 1950 р. 

населення країни зросло більш ніж у 4 рази. Міське населення країни збільшується 

швидкими темпами й уже перевищило 60 %. Зростає кількість міст-мільйонерів. Крім 

столиці, яка належить до найбільших міст планети, великими містами є Мешхед, Ісфаган, 

Тебріз, Шираз. Національний склад населення надзвичайно строкатий. Перси складають 

лише 56 % населення. Багато азербайджанців — 17 %, курдів — понад 9 % тощо. 

Господарство. Іран належить до країн, що розвиваються. Постійно зростає частка 

індустрії. В ній переважає гірничодобувна промисловість. За видобутком нафти Іран 

займає четверте місце у світі. Десяте місце належить йому за видобутком природного газу. 

Постійно зростає видобуток урану, який має забезпечити реалізацію ядерної програми. 

Заплановано масштабний видобуток руд кольорових металів. 

Крім гірничодобувної промисловості нині швидко розвиваються нафтопереробна та 

нафтохімічна, чорна та кольорова металургія й, особливо, машинобудування: ця галузь 

випускає літаки та автобуси, трактори й озброєння, сільськогосподарську техніку та 

продукцію електроніки. Традиційно розвинута легка та харчова промисловість. У всьому 

світі відомі вироби іранського ремісництва, особливо перські килими, металеві та 

ювелірні вироби. Харчова промисловість відома своїми поставками на світовий ринок 

чорної ікри. 

У сільському господарстві донині зайнята третина населення. Основними культурами є 

зернові (пшениця, ячмінь, рис). Поширене вирощування олійних та бобових культур. 

Зростає частка технічних культур (цукровий буряк, цукрова тростина, бавовна, тютюн, 

чай). За вирощуванням фініків Іран посідає перше місце у світі. 

У тваринництві переважає вівчарство та козівництво. Поголів'я овець перевищує 50 млн, 

кіз — 30 млн, великої рогатої худоби — 10 млн. Швидке зростання населення перевищує 

темпи зростання випуску продовольства, тому його не вистачає. 

Транспортне забезпечення економіки та населення все ще недостатнє. Довжина 

залізничних магістралей ледь перевищує 5 тис. км, автомобільних доріг — 150 тис. км. У 

зовнішніх зв'язках переважає морський транспорт. Головні порти знаходяться на 



узбережжі Перської затоки. Швидкими темпами розвивається трубопровідний транспорт. 

Культура та соціальний розвиток. Однією з найбільших проблем Ірану є та, що в країні 

лише трохи більше половини населення письменні. Це дуже обмежує соціально-

економічний прогрес країни. Низький доступ населення до питної води. Високою є 

смертність дітей до 1 року. 

Країна володіє великою історико-культурною спадщиною світового значення. Особливе 

значення мають археологічні розкопки Персеполя, Телегіана, Шамі, а також релігійні 

мусульманські центри Мешхед і Кум. Майже 99 % населення сповідують іслам, з них 93 

% є шиїтами. 

Ісламська Республіка Іран визнала незалежність України 25 грудня 1991 р. Напочатку 

1992 р. (22 січня) було встановлено дипломатичні відносини між двома країнами. 

Двосторонні відносини регулюються десятками протоколів, декларацій, угод та 

меморандумів. Україна експортує до Ірану товарів на суму понад 200 млн дол., 

закуповуючи в цієї країни на суму 10— 30 млн дол. США. Таким чином для нашої 

держави економічне співробітництво з Іраном надзвичайно вигідне. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть позитивні і негативні особливості географічного положення Ірану. 

2. Яка роль релігії в іранському суспільстві? 

3. Які чинники сприяють перетворенню Ірану на регіонального лідера? 

 

6.4. Країни Південної Азії 
Регіон "Південна Азія", як і всі інші частини Азійського материка, є територією гострих 

внутрішніх і зовнішніх суперечностей та конфліктів. Тут химерно уживаються поруч 

учорашній, сьогоднішній і завтрашній день. Регіональним лідером, "країною XXI ст." 

цього регіону безперечно є Індія. 

 

6.4.1. ІНДІЯ 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Індія. Столиця — Делі (понад 10 млн 

осіб). Площа — 3,3 млн км
2
(7-ме місце у світі). Населення — понад 1 млрд осіб (2-ге 

місце). Державні мови — гінді та англійська. Грошова одиниця — індійська рупія. 

Географічне положення. Індія займає півострів Індостан і більшу частину Індо-Ганзької 

низовини. Із заходу її омивають води Аравійського моря, зі сходу — Бенгальської затоки. 

Вони належать до басейну Індійського океану. Індія володіє трьома групами островів — 

Лаккадівськими, Андаманськими та Нікобарськими. Кордон із Пакистаном пролягає на 

заході та північному заході, на півночі Індія межує з Афганістаном, на північному сході — 

з Китаєм і Непалом, на сході — з Бутаном, М'янмою та Бангладеш. Протяжність суходіль-

них кордонів (15 тис. км) не набагато перевищує протяжність кордонів морських. У 

цілому розміщення Індії на важливих морських і повітряних шляхах, які зв'язують Східну 

та Південно-Східну Азію з Європою та Африкою, є вигідним. Однак країна оточена 

нестабільними, кризовими, а то й вороже налаштованими країнами-сусідами, що обмежує 

її розвиток. 

Історія виникнення та розвитку. За однією з концепцій, у II тисячолітті до н. є. з 

території сучасної України до Індії прийшли арії (орійці). Тут вони змішалися з місцевими 

аборигенами, й власне, започаткували формування сучасного населення Індії. УIV ст. до 

н. є. виникла перша імперія. УIII ст. до н. є. державною релігією став буддизм. У IV—V 

ст. н. є. відбувся розквіт індуської культури. З VII ст. н. є. почалася ісламська експансія. 

Наприкінці XIV ст. відбулася навала монголів на чолі з Тимуром. У XVI ст. вони 

започаткували в Індії династію Великих Моголів. Після відкриття морського шляху до 

Індії сюди ринула велика кількість європейських торговців, які заснували голландські, 

французькі, португальські та англійські факторії. 

На середину XIX ст. припадає поширення британського панування майже на всю Індію. 

Почав наростати національно-визвольний рух, який очолив М.К. Ганді. Водночас 



загострились конфлікти між індусами та мусульманами. У 1947 р. Індія здобула 

незалежність. У цей самий час британці поділили її на індуську та мусульманську частини 

(Індія та Пакистан). Це спричинило гострі конфлікти та грандіозні переселення індусів і 

мусульман. Нині в Індії продовжуються загострення етнічних і релігійних конфліктів, що 

породжує сепаратизм, збройні протистояння та тероризм. 

Державний устрій і форма правління. Індія — федеративна держава, парламентська 

республіка. Глава держави — президент. Він обирається на 5 років колегією виборників, 

яка складається із виборчих членів двох палат парламенту, а також членів законодавчих 

зборів усіх штатів. Законодавча влада належить парламенту та президенту. Парламент 

складається з двох палат: Ради штатів і Народної палати. Виконавча влада зосереджується 

у президента та уряду. Останній формується парламентською більшістю та несе 

відповідальність перед Народною палатою. За політико-адміністративним поділом країна 

має 25 штатів і 7 союзних територій. 

Природні умови та ресурси. Близько 3/4 території Індії становлять рівнини і плоскогір'я. 

В їх основі уламок давньої платформи, який відколовся від Африки і приєднався до Азії. 

На півострові Індостан знаходиться плато Декан. На північ, північний схід і захід від 

нього розміщена велика Індо-Ганзька рівнина. На півночі країни здіймаються найвищі у 

світі гірські системи Каракорум і Гімалаї. 

Клімат на більшій частині її території субекваторіальний, мусонний, лише на півночі — 

тропічний. Опади випадають переважно у вологий сезон (до 80 %). На сході країни на 

навітряних схилах Гімалаїв випадає найбільша кількість опадів на Землі (до 12 000 мм на 

рік), а на північному — опадів лише 100 мм, у центрі Індостану — 300—500 мм. Середні 

температури становлять влітку по всій території країни до +32 °С, взимку від +27 °С на 

півдні і до +15 °С на півночі. 

В Індії протікають повноводні річки Інд, Ганг і Брахмапутра, що мають снігово-

льодовикове і дощове живлення. Великих озер у країні взагалі немає. 

Ґрунтовий покрив Індії досить різноманітний. Алювіальні, чорні та червоно-бурі ґрунти 

відзначаються родючістю. На півдні переважають червоно-жовті латеритні ґрунти. 

Рослинний і тваринний світ густозаселеної Індії дуже змінений людьми. Мусонні ліси 

займають лише 10 % території. Все ще трапляються цінні породи дерев — сандал, тик. 

Майже повністю винищено левів, леопардів, бухарських оленів. Більше пощастило 

тиграм, носорогам, індійським слонам. В Індії багато мавп (гібони та макаки) і змій. Серед 

останніх виділяється знаменита королівська кобра, довжина якої може сягати 5,5 м. 

Тваринний і рослинний світ найкраще зберігся в понад 50 заповідниках і національних 

парках. 

Індія володіє великими покладами руд металів. Є залізна руда, мідь, боксити, марганцеві 

руди, уран, титан тощо. Відомими є родовища дорогоцінного каміння. Енергоносіями 

Індія забезпечена недостатньо. Є родовища вугілля та нафти. 

У цілому серед природних ресурсів Індія найбагатша на гідроенергетичні та рекреаційні. 

Населення. Густота населення нині вже перевищила 320 осіб на 1 км
2
. Природні умови 

визначають його значну контрастність у розміщенні. Найгустіше заселена родюча Індо-

Ганзька низовина (понад 500 осіб на 1 км
2
). У пустельних північно-західних частинах та у 

високогір'ї постійного населення немає. 

Хоча індійський уряд здійснює політику скорочення народжуваності, вона ще дуже 

висока (25 %о). У середині нинішнього століття Індія перетвориться у найбільшу за 

чисельністю населення державу світу. За прогнозом ООН у ній житиме до 1,7 млрд осіб. 

Індія — слабоурбанізована країна. Хоча міське населення становить близько 30 %, у 

країні значна кількість дуже великих міст: у Калькутті живе понад 16 млн осіб, у Мумбаї 

— близько 14 млн, Ченнаї — близько 8 млн осіб. 

Національний склад населення країни найстрокатіший у світі. Тут на своїх етнічних 

територіях живуть понад 500 народів і племен. Найбільші народи — гіндустанці, 

бенгальці, таміли, пенджабці, біхарці та ін. — налічують десятки мільйонів осіб. 



Господарство. Як і в інших сферах життя, економіка Індії зіткана з суперечностей. За 

класифікацією ООН вона належить до країн, що розвиваються. Донині домінуючою 

галуззю господарства залишається сільськогосподарське виробництво. З іншого боку, за 

обсягом ВНП ця держава випередила Німеччину і вийшла на 4-те місце у світі. Вона 

розробила ядерну зброю та здійснила її випробування. Ще у 1980 р. Індія вивела на орбіту 

власною ракетою штучний супутник Землі. 

У сільському господарстві зайнято до 60 % усієї робочої сили. Нині Індія посідає перше 

місце у світі за виробництвом чаю та поголів'ям великої рогатої худоби (близько 200 млн 

голів). Найбільше виробляє вона також зернобобових, джуту та деяких спецій. За 

обсягами вирощування рису, пшениці, овочів, кави, цукрової тростини, арахісу Індії 

належить друге місце у світі; бавовни і тютюну — третє. Значні обсяги збирання бананів, 

кокосових горіхів і манго. За поголів'ям овець країна на п'ятому місці у світі. Значна 

кількість кіз і буйволів. 

Сільськогосподарське виробництво все ще малопродуктивне. Найбільшою мірою це 

стосується тваринництва. У зв'язку з релігійною забороною вживання в їжу яловичини, 

велика кількість рогатої худоби використовується переважно як тяглова сила. 

В промисловості Індії відбувається структурна перебудова в бік зменшення частки легкої 

та харчової промисловості та збільшення енергетики, металургії й машинобудування. На 

сході країни сформувався потужний район важкої промисловості. Тут біля Калькутти 

виникли центри металургії (Роукела, Дургапур, Бокаро), важкого машинобудування (Ранчі 

та ін.), хімічної промисловості (Сіндрі). Великий Бхілайський металургійний комбінат 

знаходиться в центрі країни. У найбільших містах виробляють автомобілі й трактори, об-

ладнання для всіх галузей промисловості, телевізори та відеомагнітофони. 

Розвиток господарства Індії базується на потужному паливно-енергетичному комплексі. 

Щорічно в країні видобувають понад 300 млн т вугілля. Постійно зростає видобуток 

нафти, яку переробляють на 14 заводах. 

Традиційно розвинена та спеціалізована легка промисловість. Вона переважно 

орієнтована на переробку джуту та виробництво бавовняних тканин. Переважаючими 

темпами розвивається швейна промисловість. Не втратили значення кустарні ремесла. 

Велика площа та густота населення визначають розвиток транспорту Індії. За 

протяжністю залізничних колій (63 тис. км) і автомобільних доріг (1,8 млн км) країна 

входить до перших п'яти країн світу. У містах поряд із сучасними видами транспорту 

використовують мото- та велорикші. Постійно зростає значення авіаційного та морського 

видів транспорту. Найбільші морські порти — Мумбаї та Калькутта. 

Культура та соціальний розвиток. Понад 300 млн індійців живуть за офіційно 

визначеною межею бідності, яка становить 100 дол. США річного доходу. З одного боку, 

в Індії лише 48 % населення вміють читати та писати. З іншого, це країна з найбільшою 

кількістю людей з вищою освітою. Все більше індійських професорів працюють у США. 

Хоча кількість офіційно зареєстрованих безробітних порівняно невелика — 15 млн осіб, 

поширене приховане безробіття. 

Індія — країна давньої культури. Тут знаходиться безліч історико-архітектурних і 

релігійних пам'яток, музеїв і приватних колекцій. Серед них виділяється мавзолей Тадж-

Махал, Золотий храм (Амритсар), Золотий храм Шиви у Варанасі тощо. 

Республіка Індія визнала Україну 26 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини встановлені 

17 січня 1992 р. шляхом підписання протоколу. З травня 1992 р. у Києві працює 

посольство Республіки Індія. Постійно зростає зовнішньоторговельний оборот між двома 

країнами. 

Запитання та завдання 
1. В якому році Індія здобула незалежність? 

2.  Що вам відомо про природно-ресурсний потенціал Індії? 

3. Чому, на вашу думку, політика скорочення народжуваності в Індії діє не так 

ефективно, як у Китаї? 



4.  Які структурні зрушення характерні для індійської промисловості? 

 

6.5. Країни Східної Азії 

Східна Азія — один із стратегічних регіонів світу. Тут знаходяться друга і третя за 

обсягом ВНП країни світу — Китай і Японія. Відбуваються дуже складні процеси 

трансформації на рівні концептуальних цивілізаційних зрушень. Через цей регіон людство 

ніби апробує майбутні шляхи свого розвитку. 

 

6.5.1. Китай 

Загальні відомості. Офіційна назва — Китайська Народна Республіка. Столиця — Пекін 

(понад 11 млн осіб). Площа — 9,6 млн км
2
 (3-тє місце у світі). Населення — понад 1,3 

млрд осіб (1-ше місце). Державна мова — китайська. Грошова одиниця — юань. 

Географічне положення. Країна знаходиться у Східній та частково у Центральній Азії. 

На сході має вихід до Тихого океану (Жовте, Східно-Китайське та Південно-Китайське 

моря). На півночі та північному сході Китай межує з Росією, на півночі — з Монголією. 

Північно-західні кордони відділяють Китай від Казахстану, західні — від Таджикистану, 

Афганістану та Індії. На півдні пролягли кордони з М'янмою, Лаосом і В'єтнамом. На 

північному сході КНР межує з КНДР. Географічне положення різних частин Китаю 

оцінюється неоднозначно: східні, особливо приморські, райони розміщені дуже вигідно 

для господарського розвитку, Центральна та особливо західна частини країни значною 

мірою ізольовані від активного економічного життя. Країни, що оточують Китай, не є 

стабільними і економічно розвиненими. Вигідним для Китаю є хіба що сусідство з Росією, 

яку він використовує як природно-ресурсного донора та територію для "скидання" 

популяційного надлишку населення. 

Історія виникнення та розвитку. В долині річки Хуанхе археологи виявили одні з 

найдавніших поселень. Близько 1500 р. дон. є. в Китаї виникла династія Шан, панування 

якої змінила династія Чжоу, що закінчилось занепадом імператорської влади та поділом 

держави на окремі царства (князівства). УIII ст. до н. є. імператор Шихуан об'єднав Китай 

і почав будувати Велику китайську стіну. На початку нашої ери за династії Хань пережила 

свій розквіт традиційна китайська культура. Китай здійснював контроль над Шовковим 

шляхом, поширення з Індії буддизму. У XIII—XIV ст. Китай був завойований монголами. 

Внук Чингізхана заснував у Пекіні династію Юань. Протягом XIV—XVII ст. панувала 

династія Мін, яка прийшла до влади після повалення монгольських завойовників. У XVII 

ст. Китай завоювали маньчжури, встановивши династію Цін, панування якої тривало до 

1912 р. і було повалене повстанням. У 1912 р. була проголошена Китайська республіка. 

Сунь Ятсен очолив революцію та створив Народну партію (Гоміндан). У 30-х роках XX 

ст. Японія окупувала значну частину Китаю. Після її капітуляції почалася війна між 

комуністами Мао Цзедуна та гомінданівцями. Після перемоги у 1949 р. комуністів 

мільйони гомінданівців було евакуйовано на острів Тайвань, де вони заснували державу. 

На материковій частині Китаю виникла держава Китайська Народна Республіка. В ній 

комуністичний режим Мао Цзедуна почав здійснювати широкомасштабні комуністичні 

експерименти, які врешті-решт закінчилися повним крахом. Щоб утриматися при владі, 

комуністи почали будувати капіталізм (ринкове господарство). Це сприяло швидкому 

економічному зростанню та підвищенню добробуту населення. 

Державний устрій і форма правління. Китай — унітарна держава, соціалістична 

(комуністична) народна республіка. За конституцією вищим органом державної влади є 

Всекитайські збори народних представників (2979 депутатів). Вони обирають голову КНР 

і його заступника. Голова КНР пропонує кандидатуру прем'єра Державної ради (уряду) на 

затвердження Всекитайських зборів народних представників. Китай поділяється на 22 

провінції, крім Тайваню, 5 автономних округів і регіони зі спеціальним статусом 

(Гонконг/Сянган, Аоминь/Макао). 

Природні умови та ресурси. Рельєф Китаю надзвичайно складний та різноманітний. 



Більша частина країни — гори, плоскогір'я та нагір'я. Серед них виділяється найбільше у 

світі за площею та висотою Тибетське нагір'я (середня висота понад 4000 м). Захід і північ 

зайнятий плоскогір'ями та рівнинами з висотами до 1200 м. На сході та північному сході 

поширені низовини. 

Величезна територія визначає й кліматичне розмаїття. На сході панують літні та зимові 

мусони. З віддаленням від узбережжя Тихого океану клімат стає континентальним. 

Кількість опадів зменшується до 250 мм за рік. У високогір'ях клімат суворий і сухий. 

У східній частині Китаю, де випадає найбільше опадів, знаходяться й найбільші та 

найповноводніші річки. Найбільші з них Янцзи, Хуанхе та притока Амуру — Сунгарі. На 

південному сході протікає повноводна Сіцзян. Літній мусон, який дме з океану, приносить 

багато опадів. Це стає причиною катастрофічних повеней. Найбільше озер у Тибеті та в 

долині Янцзи. 

У долинах найбільших річок Китаю переважають родючі алювіальні ґрунти. На 

північному сході панують бурі лісові. На заході поширені сіро-бурі пустельні ґрунти. 

Південь країни займають жовтоземи та червоноземи. 

Дуже багатий і різноманітний рослинний та тваринний світ Китаю. На північному сході 

ще збереглася унікальна далекосхідна тайга з химерним поєднанням північних і південних 

видів рослин та тварин (даурська модрина, корейський кедр, маньчжурський горіх, 

женьшень, лимонник тощо). В цих лісах трапляється найбільший у світі амурський тигр, 

кабарга, ізюбр, соболь та ін. На південь від Янцзи ростуть вічнозелені субтропічні ліси. В 

них водяться мавпи, лемури, носороги, тапіри. У пустельних районах трапляються дикі 

верблюди та коні Пржевальського. 

Китай дуже добре забезпечений мінеральними ресурсами. Одне з перших місць у світі 

належить йому за запасами кам'яного вугілля, марганцевої та залізної руд, цинку та 

бокситів, вольфраму (60 % світових запасів), молібдену, сурми, олова, титану, кам'яної 

солі тощо. Є золото, уран, рідкоземельні метали. Обмежені запаси нафти та природного 

газу. 

Населення. Китай — найнаселеніша держава світу (понад 20 % населення планети). Така 

велика кількість жителів країни створює багато проблем. Особливо гострою є житлова та 

продовольча проблеми, а також забезпечення китайців роботою. У зв'язку з цим китай-

ський уряд проводить жорстку політику обмеження народжуваності. Через це природний 

приріст у країні втричі нижчий, ніж в Індії. 

При середній густоті населення в 140 осіб на 1 км
2 

населення розміщене вкрай 

нерівномірно. У східних рівнинних районах вона сягає 400 осіб, а в горах — лише 10 осіб 

на 1 км
2
. 

Частина міського населення становить лише 32 %. Водночас у країні понад 40 міст-

мільйонерів. Найбільші з них, крім столиці, Шанхай (до 16 млн осіб), Тяньцзінь (понад 10 

млн), Шеньян (понад 5 млн). 

За національним складом населення переважають китайці (хань) — 92 %. Ще 55 народів 

живе на своїх етнічних територіях, переважно на околицях Китаю (хуей, монголи, уйгури, 

тибетці, корейці тощо). 

Господарство. Китай — індустріально-аграрна держава, яка після ринкових перетворень 

розвивається найшвидшими темпами серед великих країн світу, а за загальним обсягом 

ВНП займає друге місце після США. 

І це тоді, коли нині майже 60 % зайнятого населення працює в сільському та лісовому 

господарствах, а в промисловості — лише близько 20 % , тобто можна стверджувати, що 

економіка Китаю має величезний потенціал зростання. 

У структурі промисловості домінують галузі важкої індустрії. Видобувна промисловість 

представлена вугільною, нафтовою та газовою галузями. Зростають темпи видобутку руд 

чорних і кольорових металів, і відповідно розвивається виробництво електроенергії, чорна 

та кольорова металургія (основні центри чорної металургії знаходяться в містах Аньшань, 

Ухань, Беньсі, Баотоу). Машинобудування Китаю дуже розгалужене як галузево, так і 



територіально. Воно представлене всією світовою номенклатурою товарів. 

Зосереджуються підприємства галузі в найбільших містах та у вільних економічних зонах 

на східному узбережжі. 

Хімічна промисловість в основному зосередила зусилля на виробництві мінеральних 

добрив, конструкційних матеріалів і продукції побутової хімії. Функціонує потужна 

нафтопереробна промисловість. 

Світове значення має легка промисловість. Вона переважно спеціалізується на 

виробництві тканин. Основний центр легкої промисловості — Шанхай. 

Сільське господарство разом з харчовою промисловістю забезпечують потреби 1,3 млрд 

осіб. Китаю належить перше місце у світі за обсягами вирощування пшениці, арахісу, 

бавовни, рису, тютюну; третє — цитрусових. У цілому виробництво зернових перевищує 

500 млн т. У харчовому раціоні велику роль традиційно відіграє рис. Зростає значення 

тваринництва: за поголів'ям свиней (420 млн) Китай посідає перше місце у світі. 

Загальна протяжність залізничних колій понад 60 тис. км. У 1992 р. китайці створили ще 

одну трансконтинентальну залізницю, провівши її до кордонів з Казахстаном. 

Автомобільна мережа нині в Китаї перевищує 1,1 млн км. Приблизно така сама 

протяжність авіаційних маршрутів. Не втратив значення внутрішній водний транспорт 

(110 тис. км). У країні майже 120 морських портів, які пов'язують Китай з 100 державами 

світу. 

Культура та соціальний розвиток. У КНР близько 70 % населення письменні. 

Обов'язковою є 9-річна освіта. В країні понад 1000 вищих навчальних закладів. Найбільші 

з них знаходяться в Пекіні, Шанхаї та Тяньцзіні. Найвідоміше інформаційне агентство — 

Синьхуа. Культурна спадщина Китаю — одна з найбільших у світі. Всесвітньо відомими є 

Велика китайська стіна, імператорські палаци, парки, мавзолеї. Є багато музеїв і бібліотек. 

Китай має чи не найбільшу кількість безробітних. Особливо багато їх у невеликих містах. 

Китайська Народна Республіка визнала Україну 27 грудня 1991 р. Дипломатичні 

відносини між двома країнами встановлено 4 січня 1992 р. шляхом підписання Комюніке 

про встановлення дипломатичних відносин. У Києві з березня 1992 р. працює посольство 

КНР. Україна експортує до Китаю товарів на суму понад 1 млрд дол. США, імпортуючи з 

цієї країни продукції майже в 10 разів менше. 

 

6.5.2. Японія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Японія. Столиця — Токіо (понад 8 млн осіб). 

Площа — 378 тис. км
2 

(60-те місце у світі). Населення — близько 127 млн осіб (9-те 

місце). Державна мова — японська. Грошова одиниця — єна. 

Географічне положення. Японія — острівна країна, яка не має сухопутних кордонів із 

жодною державою світу. На заході вона омивається водами Східно-Китайського та 

Японського морів, на сході та півдні — Тихим океаном. У цілому її територія складається   

з 4 тис. островів. Лише чотири з них — Кюсю, Хоккайдо, Хонсю та Сікоку є великими. 

Розміщуючись між Азією та Тихим океаном, знаходячись між двома найбільшими 

державами світу — США та Китаєм, Японія має сприятливе географічне положення для 

розвитку економіки. Острівне розміщення фактично дає їй змогу використовувати океан 

як безмежну кількість транспортних магістралей. 

Історія виникнення та розвитку. З давніх-давен на Японських островах жили айни, 

походження яких не встановлене. Пізніше сюди почали переселятися з материкової Азії 

давні корейці та, напевно, вихідці з Океанії. Вважають, що початок японської держави 

покладено в 660 р. до н. є. легендарним імператором Дзімму. У середині VII ст. н. є. 

зафіксовано перші спроби створення централізованої держави, а з VIII ст. н. є. виникли 

перші столиці, спочатку Нара, а згодом — Кіото. 

З XVI ст. біля берегів Японії з'явилися перші кораблі європейців. Вони почали 

місіонерську діяльність, що згодом привело у 1640 р. до закриття Японії для європейців. З 

1868 р. відбулася революція Мейдзі і було припинено політику самоізоляції, розпочалася 



модернізація держави. Столицею стає Токіо. У 1889 р. прийнято конституцію. У державі 

відбуваються швидкий розвиток економіки та мілітаризація. Згодом — переможні війни з 

Китаєм і Росією. У 1910 р. Японія анексувала Корею, в 1931—1932 pp. захопила 

Маньчжурію. Під час Другої світової війни окупувала значну частину Азії та Океанії. 

Активно воювала із США. У 1945 р. останні скинули дві атомні бомби на Японію, що при-

звело до її капітуляції. До 1951 р. країна була окупована США, що сприяло впровадженню 

в Японії європейських демократичних стандартів та порядків. Відбулося швидке 

економічне зростання ("економічне диво"), в результаті чого Японія перетворилася на 

другу за економічною могутністю державу у світі. 

Державний устрій і форма правління. Японія — унітарна держава, парламентська 

монархія. Символом держави є імператор, позбавлений реальної влади. Титул імператора 

передається у спадок. Вищий законодавчий орган — парламент. Він складається з двох 

палат — палати представників і палати радників. Виконавча влада належить уряду на чолі 

з прем'єр-міністром. Його обирає парламент із власних членів. Термін повноважень 

палати представників — чотири, палати радників — шість років. В Японії за 

адміністративно-територіальним поділом: 42 префектури, 2 столичні міста, 1 столичний 

округ, 1 губернаторство — Хоккайдо. 

Природні умови та ресурси. Більш ніж 75 % території країни зайнято горами. Це молоді 

тектонічні утворення. Процес горотворення ще не закінчився, тому в Японії є вулкани і 

часто відбуваються землетруси (до 5000 на рік). У більшості випадків вони ледь помітні, 

або й зовсім не помітні без спеціальних приладів. Бувають і сильні, руйнівні землетруси. 

Національним символом є найвища гора Японії вулкан Фудзіяма (3776 м). Уздовж 

східного узбережжя простяглася найбільша низовина Канто. 

В Японії типовий мусонний клімат. На півночі він помірний, на півдні — субтропічний. 

На острові Хоккайдо бувають сильні "сибірські" морози й узимку багато снігу. На острові 

Сікоку температура в січні +6 °С, липні —1-27 °С. Літній мусон приносить вологу з Тихо-

го океану, а зимовий — морози з материка. 

В Японії густа сітка коротких повноводних річок. Під час літніх тайфунів трапляються 

паводки. В країні чимало мальовничих гірських озер. 

Ґрунтовий покрив Японії, враховуючи її географічне положення, доволі різноманітний. На 

півночі переважають підзолисті та лучно-болотні ґрунти. Далі на південь їх змінюють бурі 

лісові. У субтропіках панують жовто- та червоноземи. 

У густозаселеній і невеликій за площею Японії на диво багато лісів. Під лісами та 

чагарниками знаходиться 2/3 країни. Майже 40 % лісопокритої території під хвойними 

породами. Деревний склад у лісах різних частин Японії відрізняється кардинально. На 

півночі переважає ялина та ялиця. В центрі — широколистяні ліси з клена, дуба, липи, 

бука, каштана. У субтропіках — японський кипарис, магнолія, камфорне дерево. На тро-

пічних островах Рюкю ростуть пальми, фікуси тощо. Так само дуже відрізняється й 

тваринний світ. На півночі трапляються звірі тайги — бурий ведмідь, соболь, горностай, 

вовки, лисиці, єнотоподібні собаки. На півдні — тропічна фауна. її найтиповіші 

представники — летючі собаки. 

Японці дуже люблять природу. Мільйони людей збираються навесні милуватися як цвіте 

сакура чи восени дивитися на багряне листя кленів. 

Майже 25 % території країни зайнято національними парками, заповідниками та 

заказниками. 

Мінерально-сировинні ресурси Японії дуже обмежені. Є невеликі родовища вугілля, руд 

кольорових металів, більші — сірки та вапняків. 

Інтенсивно експлуатуються морські ресурси (риба, водорості, молюски, краби тощо). Є 

мінеральні та термальні джерела. У цілому ж природно-ресурсний потенціал Японії 

обмежений і недостатній. 

Населення. Густота населення в Японії дуже велика і перевищує 300 осіб на 1 км
2
. 

Населення розміщене дуже нерівномірно. Відносно слабозаселеними є північні та західні 



райони. Міське населення перевищує 78 % . Крім столиці до міст-мільйонерів належать 

Йокогама (близько 4 млн осіб), Осака (3 млн), Нагоя (2,2 млн). Населення зростає 

повільно. При народжуваності 10 %о смертність становить 6 %о. На сході країни 

сформувався найбільший у світі мегаполіс Токайдо, де живе 60 млн осіб. Тривалість 

життя населення в Японії найвища на нашій планеті. Вона вже перевищила 80 років. 

Японія типова однонациональна держава, де японці становлять 99,4 % усього населення. 

Живе також незначна кількість корейців, китайців і айнів. Останні відрізняються від 

японців більш європейськими рисами (світліша шкіра, густі бороди в чоловіків). 

Господарство. Японія належить до найрозвинутіших постіндустріальних держав. За 

обсягом ВНП нині це третя держава світу після США та Китаю. Нестача природних 

ресурсів сповна компенсується вмілим використанням вигод географічного положення, 

високою кваліфікацією, культурою та патріотизмом населення, високим рівнем розвитку 

науки та техніки. 

У промисловості особливу увагу приділяють новітнім галузям, які базуються на 

передових технологіях. Японія виробляє близько половини морських суден, до 30 % 

автомобілів, більше 50 % відеомагнітофонів. За виробництвом роботів вона посідає перше 

місце у світі. Промисловість Японії швидко трансформується залежно від мінливої 

кон'юнктури світового ринку. 

Розвиток господарства ґрунтується на потужному паливно-енергетичному комплексі, який 

працює на довізній сировині. Розвивається електроенергетика. Атомні електростанції 

настільки безпечні та досконалі, що на них проводять екскурсії для туристів. 

На імпортній руді та вугіллі з Австралії працює одна з найпотужніших у світі чорна 

металургія. Підприємства розміщені на узбережжі та відрізняються високим рівнем 

автоматизації виробничих процесів. Кольорова металургія виплавляє вкрай потрібні для 

машинобудування метали — мідь, алюміній, цинк. Ці галузі забезпечують 

високорозвинену автомобільну промисловість. Найпотужнішими концернами є "Ніссан", 

"Тойота" та "Хонда". Вони успішно конкурують з американськими та європейськими 

автомобілями. За обсягом виробництва електронно-обчислювальної техніки Японія посту-

пається лише США. 

За рівнем розвитку хімічна промисловість поступається лише машинобудуванню. Вона 

спеціалізується переважно на виробництві пластичних мас, синтетичних смол, хімічних 

волокон, синтетичного каучуку. Підприємства хімічної промисловості сконцентровані в 

найбільших містах на сході узбережжя (Токіо, Осака, Нагоя, Кавасакі). 

Розвинута також легка промисловість, яка виготовляє текстиль (Токіо, Кіото, Кобе, 

Нагоя). На заході країни випускають шовкові тканини та тканини із хімічних волокон. 

З давніх-давен японці вміло використовували дари моря. Тому й нині перед веде 

рибоконсервна промисловість. Серед інших галузей харчової промисловості виділяються 

цукрова, борошномельна, пивоварна. Водночас недостатньо розвинені м'ясна та молочна 

промисловість. 

У сільському господарстві переважають дрібні селянські господарства. Продукція 

сільського господарства становить лише 2,2% ВНП. Основною його продукцією є рис, 

соя, картопля, овочі, фрукти, цукрова тростина, цитрусові, тютюн. Японія посідає 1-ше 

місце у світі за виловом риби. Країна імпортує до 30 % усіх продуктів харчування. Раніше 

японці вживали в їжу дуже мало м'яса. Нині ситуація змінилася. Швидкими темпами 

розвивається свинарство та бройлерне птахівництво. 

Основним видом транспорту Японії є автомобільний. Протяжність автомобільних 

магістралей перевищує 1,2 млн км, залізниць — 30 тис. км. Для країни характерні 

швидкісні залізниці та шосейні дороги. Окремі острови з'єднані мостами та тунелями. 

Найбільший у світі підводний тунель "Сейкан" споруджено через Сангарську протоку. В 

Японії понад 100 портів. За тоннажністю морського торгового флоту вона посідає 2-ге 

місце у світі. У міжнародних пасажирських перевезеннях домінує авіаційний транспорт. 

Культура та соціальний розвиток. Японія — країна багатої та давньої культури. У 



списку ЮНЕСКО — 8 об'єктів. Історико-культурна спадщина представлена буддійськими 

та синтоїстськими храмами, імператорськими палацами та замками феодалів, будівлями 

стародавньої столиці Кіото, меморіалом Хіросіми. Для Японії характерний найнижчий 

серед найрозвиненіших країн рівень безробіття та інфляції. Практично все населення 

письменне. Обов'язковою є 12-річна освіта. Існують великі державні та приватні 

університети. Тираж найбільших газет "Іоміурі", "Асахі" та "Майніті" від 10 до 14 млн 

примірників. Найвідоміше інформаційне агентство Кіодо Цусін. 

Японія визнала Україну 28 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини встановлені 23 січня 

1992 р. З січня 1993 р. у Києві працює посольство Японії. Договірно-правова база 

двосторонніх відносин постійно розширюється. Зростає товарообіг між двома країнами. 

Запитання та завдання 
1.  Чи можна дати однозначну оцінку географічного положення різних частин Китаю? 

2. Назвіть мінеральні ресурси Китаю, світового значення. 

3. Яка роль сільського господарства в економіці Китаю? 

4. Які особливості державного устрою Японії? 

5. Яким чином японці компенсують нестачу природних ресурсів для розвитку країни? 

6. Коли Японія визнала незалежність України? 

 

6.6. Країни Південно-Східної Азії 

Південно-Східна Азія один з найдинамічніших регіонів світу. Тут знаходяться дуже різні 

країни. їх поєднує не лише близькість географічного положення, а й інтенсивний пошук 

шляхів подальшого ефективного розвитку суспільства. Не завжди це вдається. Звідси і 

гострі проблеми та конфлікти. Регіональним лідером є Індонезія. 

 

6.6.1. Індонезія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Індонезія. Столиця — Джакарта (понад 

10 млн осіб). Площа — 1,9 млн км
2
 (15-те місце у світі). Населення — понад 230 млн осіб 

(4-те місце). Державна мова — індонезійська. Грошова одиниця — індонезійська рупія. 

Географічне положення. Індонезія найбільша острівна держава світу. Вона займає 

повністю такі великі острови, як Суматра, Ява, Сулавесі, більшу частину острова 

Калімантан і половину острова Нова Гвінея. Крім того, Індонезії належать тисячі 

дрібніших островів, розміщених між Індійським і Тихим океанами. На суходолі Індонезія 

безпосередньо межує з Малайзією та Папуа-Новою Гвінеєю. Географічне положення в 

цілому сприятливе для розвитку економіки. Індонезія знаходиться на морських шляхах 

між Індійським і Тихим океанами, де розміщені нині найпотужніші держави світу США, 

Китай, Японія та Індія. 

Історія виникнення та розвитку. Близько 2 тис. років тому індуси принесли на 

індонезійські острови буддизм. З VII до XIII ст. н. є. тут існувала імперія під проводом 

індусів. У цей час острів Ява поступово став центром створення індонезійської 

державності. На початку XVI ст. на Малайському архіпелазі з'явилися спочатку 

португальці та іспанці, а потім і голландці. Останнім удалося підкорити місцеві 

мусульманські держави, з яких створили колонію. Під час Другої світової війни Індонезія 

була захоплена Японією. Після поразки Японії в 1945 р. проголошено республіку. В 

подальшому Індонезія пережила не одну кризу. Відбувалися масові порушення прав 

людини, зловживання владою, розквітла корупція, що призвело до масових заворушень у 

1998 р. 

Державний устрій і форма правління. Індонезія — унітарна держава, президентська 

республіка. Глава держави й уряду — президент. Законодавча влада належить Раді 

народних представників. Термін її повноважень — 5 років. Вищим органом державної 

влади є Народний консультативний конгрес. Країна поділяється на 28 провінцій, 2 

спеціальні області, 1 спеціальний округ. 

Природні умови й ресурси. В геологічному сенсі Індонезія молодий, сейсмічно активний 



регіон, де продовжується процес горотворення. Тут більше 100 вулканів, відбуваються 

руйнівні землетруси, які нерідко супроводжуються цунамі. У 1883 р. тут вибухнув вулкан 

Кракатау. Це було найбільше за історію людства виверження. 

Більше половини країни вкрито горами. Найвища точка Індонезії г. Джая (5029 м) 

знаходиться на острові Нова Гвінея. 

Переважає екваторіальний та субекваторіальний клімат. Упродовж усього року 

середньомісячна температура коливається від +25 °С до +27 °С. За рік випадає від 2000 до 

4000 мм опадів. Взимку та влітку два мусони (північно-західний і південно-східний). 

Великих річок немає. Вони короткі, але повноводні. Майже 2/3 території вкрито вологими 

екваторіальними лісами. В них багато цінних видів дерев. Різноманітний і багатий 

тваринний світ, представлений слонами, носорогами, тиграми, мавпами. 

Індонезія має значні запаси різноманітних корисних копалин. Є енергоносії — нафта та 

природний газ, кам'яне та буре вугілля. Розробляються родовища рудних корисних 

копалин — залізної та марганцевої руд, бокситів, міді, олова, урану, кобальту, торію, 

срібла та золота. Серед нерудних корисних копалин виділяються сірка, фосфорити, азбест, 

кухонна сіль. 

Населення. Індонезія, як і багато інших країн, має дуже нерівномірно розміщене по 

території населення. За середньої густоти понад 120 осіб на 1 км
2 

окремі острови майже не 

населені, а на острові Ява густота населення наближається до 1000 осіб на 1 км
2
. У світі 

немає іншої такої держави, де б населення було так відірване одне від одного на різних 

островах і на величезних відстанях. При високій народжуваності та низькій смертності 

спостерігається значний природний приріст населення (16 %о). Міського населення — 

меншість (40 %). Багато міст-мільйонерів. Крім столиці Джакарти це ще і Сурабая (понад 

3 млн осіб), Бандунг (близько З млн осіб), Меданг (понад 2 млн осіб). 

Індонезія має надзвичайно строкатий національний склад. Жодна з національностей не 

має абсолютної більшості: яванці — 33 %, сунди — 15, мінангкабау — 12 % тощо. Всього 

налічується понад 500 народів, які живуть на своїх етнічних землях. Серед віруючих пе-

реважають мусульмани-суніти (88 %). Є також християни (8 %), індуїсти (2 %), буддисти 

(1 %). 

Господарство. Індонезія — аграрно-індустріальна держава. Майже 70 % економічно 

активного населення зайнято в сільському господарстві. Переважають дрібні 

господарства. Зростає площа великих плантацій. Сільськогосподарські угіддя займають 

лише 8 % території країни. Основними сільськогосподарськими культурами є рис (країна 

займає 3-те місце у світі за обсягами вирощування), кава (4-те місце), чай (5-те місце). Ви-

рощують також цукрову тростину, кокосові горіхи, тютюн, олійну пальму. Традиційними 

заняттями селян є збирання натурального каучуку (2-ге місце у світі), сизалю (агави), 

копри. Основними продуктами харчування є рис, кукурудза, маніок, соя тощо. 

Тваринництво відіграє допоміжну роль. Більш поширене рибальство та заготівля цінних 

порід дерев (сандалове, тикове тощо). 

Провідною галуззю промисловості є гірничодобувна, насамперед видобуток нафти та 

природного газу, який здійснюється іноземними компаніями, переважно японськими. Ця 

галузь забезпечує до 60 % валютних надходжень. Індонезія є найбільшим у світі виробни-

ком зрідженого газу, який транспортується до Японії. Серед енергоносіїв виділяється 

також видобуток кам'яного та бурого вугілля. Зростають обсяги видобутку кольорових 

металів, золота та алмазів. 

Традиційно розвиненими є легка та харчова промисловості. У першій нині переважає 

текстильна, швейна та взуттєва. Дуже поширені ремесла. Унікальними є знамениті 

тканини-батики, які розписуються вручну, плетені циновки, різьблення по слоновій кістці 

тощо. 

За останні десятиліття в Індонезії доволі швидко розвиваються найсучасніші галузі 

промисловості: авіа-космічна, радіоелектроніка, суднобудування, автомобільна тощо. 

Випереджаючими темпами зростає виробництво в хімічній і нафтохімічній промисловості. 



Промисловість різко диверсифікується. Виникають нові й реконструюються та 

розширюються старі галузі. Індонезія нині випускає папір, шини, сірники, скло, цемент, 

цеглу тощо. 

Острівний характер країни визначає домінування в ній морського транспорту. В Індонезії 

величезна кількість морських портів і пристаней. Флот налічує понад 2 тис. суден. За 

довжиною залізничних колій (7 тис. км) Індонезія поступається навіть невеликим за 

площею та населенням державам. Протяжність автомобільних доріг становить понад 300 

тис. км. Зростає значення авіаційного транспорту як у внутрішніх, так і в міжнародних 

перевезеннях. 

Культура та соціальний розвиток. Індонезійська культурно-історична спадщина 

надзвичайно багата і розмаїта. Наприклад, на знаменитому острові Балі понад 20 тис. (!) 

храмів. Традиційні свята і церемонії тут відбуваються понад 200 днів на рік. У найбільших 

містах унікальні музеї, наприклад, у столиці Джакарті Музеї індонезійської та яванської 

культури. Багато чудових картинних галерей і виставок. На острові Ява всесвітньо відомі 

храмові комплекси: індуїстський — Прам-банан і буддійський — Боробудур. В Індонезії 

85 % письменних. Середня тривалість життя — 67 років. 

Республіка Індонезія визнала Україну 28 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини між 

обома країнами встановлені 11 червня 1992 р. шляхом підписання спільного комюніке про 

встановлення дипломатичних відносин. Посольство Індонезії працює в Києві з квітня 1994 

р. 

Запитання та завдання 

1. Як острівне положення Індонезії впливає на розвиток країни? 

2. Дайте характеристику природних умов іресурсів Індонезії. 

3.  Назвіть і покажіть на карті найбільші міста Індонезії. 

4.  Які галузі господарства Індонезії використовують її історико-культурну спадщину? 

Висновки 

Азія є найстрокатішою в усіх сенсах частиною світу, де химерно переплелися вчорашнє, 

сьогоднішнє та майбутнє. Тут виділяться найбільша кількість регіонів (6). У кожному з 

них є один або декілька регіональних лідерів. 

Регіони Закавказзя та Центральної Азії представлені колишніми республіками 

Радянського Союзу, які намагаються розв'язати безліч спадкових проблем і позбутися 

колоніальної залежності від Росії. 

Південно-Західна Азія зосередила на своїй території найгостріші політичні проблеми 

світу. Конфронтація між Ізраїлем та ісламським світом, національно-визвольна боротьба 

народів, війна в Іраку, Афганістані, конфлікт між Іраном і СІЛА, Ізраїлем — далеко не 

повний перелік місцевих суперечностей. 

У Південній та Східній Азії відбувається швидке економічне зростання та модернізація 

всіх сфер життя. Регіональні лідери Китай, Японія та Індія за обсягами ВНП нині 

послідовно є другою, третьою та четвертою країнами світу. У Південно-Східній Азії 

швидкими темпами змінюється найбільша ісламська країна нашої планети — Індонезія. 

Тестовий контроль 

1. До країн Закавказзя належать: 

а) Туркменістан; 

б) Грузія; 

в) Афганістан; 

г) Іран; 

ґ) Вірменія; 

д) Азербайджан. 

2. Грузія межує з такими країнами: 

а) Туреччиною; 

б) Росією; 

в) Узбекистаном; 



г) Молдовою; 

ґ) Азербайджаном; 

д) Іраком. 

3. Які з цих тверджень правильні: 

а)  більша частина Грузії лежить у субтропічному кліматичному поясі; 

б)  найбільшим природним багатством Грузії є рекреаційні ресурси; 

в) столицею Грузії є місто Кутаїсі? 

4. До країн Центральної Азії належать: 

а) Азербайджан; 

б) Пакистан; 

в) Туркменистан; 

г) Таджикистан;  

ґ) Киргизія; 

д) Узбекистан. 

5. В Узбекистані кількість населення становить: 

а) 45 млн осіб; 

б) понад 25 млн осіб; 

в)  125 млн осіб. 

6. Вкажіть правильні твердження: 

а)  Узбекистан — унітарна держава, президентська республіка; 

б) клімат Узбекистану морський; 

в) протяжність залізниць Узбекистану 90 тис. км. 

7. До країн Південно-Західної Азії належать: 

 а)Ірак; 

б) Сирія; 

в) Афганістан; 

г) Непал; 

ґ) Саудівська Аравія; 

д) Таїланд. 

8. Грошовою одиницею Іраку є: 

а) рупія; 

б) ріал; 

в) єна. 

9. Які твердження є правильними: 

а) столицею Ірану є Тегеран; 

б) в Ірані багато великих річок; 

в) у тваринництві Ірану переважає свинарство? 

10. До країн Південної Азії належать: 

а) Шрі-Ланка; 

б) М'янма; 

в) Бутан; 

г) Камбоджа; 

ґ) Мальдівські Острови; 

д) Пакистан. 

11. Яке місце за чисельністю населення посідає Індія у світі: 

а) перше; 

б) друге;  

в)третє? 

12. Індія здобула незалежність у:  

а) 1960; 

6)1922;  

в) 1947 p. 



13. До країн Східної Азії належать: 

а) Республіка Корея; 

б) Філіппіни; 

в) В'єтнам;  

г)КНДР; 

ґ) Монголія;  

д) Ємен. 

14. Площа Китаю становить: 

а) 3,3 млн км
2
; 

б) 9,6 млн км
2
; 

в) 3,8 млн км
2
. 

15. Вкажіть правильні на вашу думку твердження: 

а) найбільшою річкою Китаю є Янцзи; 

б) Китай визнав незалежну Україну 2 7 грудня 1991р.; 

в) Китай посідає 5-те місце у світі за обсягами вирощування пшениці. 

16. Японія має сухопутні кордони з такими країнами: 

а) Росією; 

б) Кореєю; 

в) США. 

17. До країн Південно-СхідноїАзії належать: 

а) Бангладеш; 

б) Лаос; 

в) М'янма; 

г) Філіппіни;  

ґ) Монголія;  

д)КНДР. 

18. Який клімат переважає в Індонезії: 

а) тропічний; 

б) субтропічний і помірний; 

в) екваторіальний і субекваторіальний? 

 

Розділ 7 

КРАЇНИ АМЕРИКИ 

 

7.1. Країни Північної Америки 
До цього регіону належать три держави — Канада, США та Мексика. Вони тісно пов'язані 

не лише географічно та історично, а й економічно. На їх теренах все більше 

утверджується регіональне інтеграційне утворення НАФТА. Відбуваються складні й не 

позбавлені суперечностей процеси регіональної інтеграції та диференціації. Домінування 

США в цьому регіоні, як і в усій Америці, хоча й залишається все ще дуже сильним, але 

поступово згасає. 

7.1.1. Сполучені Штати Америки 

Загальні відомості. Офіційна назва — Сполучені Штати Америки (США). Столиця — 

Вашингтон (близько 600 тис. осіб). Площа — 9,4 млн км
2
 (4-те місце у світі). Населення — 

понад 300 млн осіб (3-тє місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — амери-

канський долар. 

Географічне положення. Географічне положення США не можна оцінити однозначно, 

так як територія країни складається з трьох несуміжних частин. Основна частина США, 

площею понад 7,8 млн км
2
, розміщується між Канадою на півночі й Мексикою на півдні. 

На сході вона омивається водами Атлантичного океану, на заході — Тихого. З південного 

сходу вона обмежена Мексиканською затокою. Друга за величиною частина — Аляска, 

площею понад 1,5 млн км
2
 межує з Канадою та омивається водами Північного Льодовито-



го та Тихого океанів. Третя частина США дуже віддалена від перших двох і знаходиться в 

центральній частині Тихого океану. Це Гавайські острови (24), загальною площею 

близько 17 тис. км
2
. США належать також володіння в Карибському морі (Пуерто-Рико та 

Віргінські острови) й острови Гуам, Мідуей, Уейк та ін. у Тихому океані. 

У цілому географічне положення країни дуже вигідне. Вона розміщена в оптимальних 

природних поясах, між двома основними в транспортному сенсі океанами. США віддалені 

від основних регіонів політичної нестабільності та воєних конфліктів. 

Історія виникнення та розвитку. Нинішня територія США (основна частина) була 

заселена переселенцями з Азії 20—40 тис. років тому. У XVII ст. на континенті з'явилися 

європейські колоністи. Заселялися ці землі переважно з Великої Британії, що визначило 

панування цієї країни та англійської мови. Наприкінці XVIII ст. поступово почали 

загострюватися відносини між метрополією та її колоніями в Північній Америці. У війні 

за незалежність північноамериканські колонії Британії перемогли, а метрополія зазнала 

поразки. 4 липня 1776 р. була проголошена Декларація незалежності Сполучених Штатів. 

Після цього відбулася швидка експансія на захід і південь: у Франції купили Луїзіану, 

іспанці подарували Флориду, війна з Мексикою у 1846—1848 рр. привела до збільшення 

території США ще на 2,3 млн км
2
. На завойованих землях виникли штати Аризона, 

Каліфорнія, Колорадо, Невада, Нью-Мексико та Юта. Ще раніше США анексували у Мек-

сики Техас. 

У 1861 р. між північними та південними штатами вибухнула громадянська війна, у якій 

північ отримав перемогу, почався швидкий розвиток країни на ринкових засадах. У 1867 

р. США купили в Росії Аляску та Алеутські острови. Наприкінці XIX ст. відбулася аме-

рикано-іспанська війна, у якій США отримали перемогу й захопили іспанські колонії 

Філіппіни, Пуерто-Рико, Гуам. Америка брала участь у двох світових війнах. Після 

останньої США стали найпотужнішою державою світу. Вони поклали на себе місію 

боротьби з комунізмом у всьому світі. Це призвело до воєн, конфліктів та конфронтації з 

тоталітарними комуністичними режимами, які підтримував Радянський Союз. Після 

розпаду СРСР США стали єдиною супердержавою світу. Намагання втручатися в усі 

головні процеси, які відбуваються на нашій планеті, та підтримка Ізраїлю призвели до 

конфронтації з ісламськими фундаменталістами та шокуючих терористичних актів у Нью-

Йорку й Вашингтоні 11 вересня 2001 р. Після цього США вдалися до прямої агресії в 

Іраку й Афганістані. Нині вони все більше втягуються в абсолютно безперспективну 

конфронтацію з ісламським світом, який перебуває на геополітичному підйомі. 

Державний устрій і форма правління. США — федеративна держава, президентська 

республіка. Уряд очолює президент, прем'єр-міністра немає. Законодавча влада належить 

Конгресу, який складається з сенату та палати представників. Сенат має термін повнова-

жень шість років. Кожні два роки переобирають третину його складу. Палата 

представників має термін повноважень два роки. Країна складається з п'ятдесяти штатів і 

одного федерального округу (Колумбія). 

Природні умови та ресурси. Рельєф США надзвичайно різноманітний. У західній частині 

та на Алясці простяг лися майже суцільні гірські системи Кордильєри,"пожвавлені" 

міжгірськими долинами, плато та плоскогір'ями. На Алясці знаходиться найвища точка 

США г. Мак-Кінлі (6139 м). На сході США — середньовисотні гори Аппалачі. Вони 

мають виположені схили. Між цими гірськими системами в центрі країни знаходяться 

рівнини. Гавайські острови є вершинами вулканів, які здіймаються над Тихим океаном до 

4205 м. 

Дуже розмаїтий і клімат США. На основній частині території країни переважає помірний і 

субтропічний клімат: у Чикаго в січні -4 °С, а в Лос-Анджелесі — +12,3 °С, у Маямі -- 1-

20 °С (в останньому місті на півдні Флориди клімат тропічний, як і на Гавайських остро-

вах). Більша частина Аляски знаходиться в субарктичному кліматі: тут взимку бувають 

морози до -65 °С. У Долині Смерті на південному заході США зафіксована одна з 

найвищих температур повітря у світі +56,7 °С. Кількість опадів на більшій частині 



території змінюється із заходу на схід від 300 до 1500 мм на рік. 

У США багато могутніх багатоводних річок. Міссісіпі з притоками Міссурі та Огайо 

належить до найбільших річок Землі. Великими річками є Юкон на Алясці, Колорадо, 

Колумбія, Ріо-Гранде. Залежно від режиму випадання опадів річки мають різну сезонну 

водність. У пониззях Міссісіпі бувають катастрофічні паводки. На півночі США 

знаходяться великі озера: Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо, їхня глибина сягає 300 

м. 

Ґрунтовий покрив США дуже різноманітний. Найродючішими є каштанові та чорноземні 

ґрунти, що знаходяться в центральній частині прерій. На сході переважають бурі лісові. 

На Алясці бідні арктичні й тундрові ґрунти. Тут панує вічна (багаторічна) мерзлота. На 

південному сході країни — жовтоземи та червоноземи. 

У минулому майже 50 % території США було вкрито густими лісами, які характерні для 

помірних та субтропічних поясів. Нині вони збереглися в горах, на півночі та на Алясці. 

На сході в Аппалачах ліси з клена, дуба, тюльпанового дерева. На півночі та на сході 

Аляски переважають хвойні (сосна, ялина, ялиця). На схилах Сьєрра-Невади в Каліфорнії 

ростуть гігантські секвої. На півдні біля кордонів з Мексикою багато велетенських 

кактусів. 

Своєрідний і тваринний світ США. На півночі в лісах звичайними мешканцями є ведмеді 

гризлі, росомахи, рисі, куниці. Зовсім інші тварини на південному сході — кайманові 

черепахи, крокодили, алігатори, пекарі. На півдні можна зустріти броненосця й алігатора, 

а у західній частині країни — хижу пуму. В національних парках прерій збереглися 

бізони, вилорогі антилопи, олені. На Алеутських островах є калани й котики. 

У США вперше у світі були організовані національні парки. Нині їх площа перевищує 30 

млн га. Серед них всесвітньо відомий Йосемітський, Йєллоустонський, Секвоя, Великий 

Каньйон. 

З корисних копалин у США виділяються великі запаси нафти, природного газу й 

кам'яного вугілля. Є практично всі руди металів: від залізної руди до міді, цинку, 

молібдену, вольфраму тощо. Є золото та срібло. Величезні поклади будівельних 

матеріалів, калійної та кухонної солі, сірки, фосфоритів тощо. 

Земельні, водні, лісові, рекреаційні та інші природні ресурси США мають світове 

значення та інтенсивно, раціонально й ефективно експлуатуються. 

Населення. Середня густота населення США невелика й ледве перевищує 29 осіб на 1 

км
2
. Воно розміщене по території дуже нерівномірно. Східне узбережжя найбільш густо 

заселене, у деяких місцях цей показник перевищує 400 осіб на 1 км
2
. На Середньому 

Заході в аграрних районах густота населення зменшується до 2—5 осіб на 1 км
2
. На 

безлюдній Алясці на 1 особу припадає 3 км
2
. 

США належать до найурбанізованіших держав світу. Міське населення перевищує 77 %. 

Найбільшими містами є Нью-Йорк (7,5 млн осіб), Лос-Анджелес (4 млн), Чикаго (3 млн). 

Ще вісім міст мають понад 1 млн осіб. 

При народжуваності 15 %о смертність у країні близько 9 %о. Таким чином природний 

приріст становить 6 %о. 

Близьке 74 % населення є євроамериканцями, 13 % — афроамериканцями. У країні велика 

кількість латиноамериканців, понад 2 % індійців і ескімосів. За релігійною належністю 58 

% протестантів і 21 % католиків. 

Господарство. США є найбільш економічно розвинутою державою світу. Це 

постіндустріальна країна, у якій 2/3 зайнятого населення працює у нематеріальній сфері 

(фінанси, торгівля, послуги, управління тощо). Підприємства США виробляють п'яту 

частину всієї промислової продукції світу. В економіці гармонійно поєднуються 

державна, корпоративна та приватна власність. Роль держави дуже велика. Вона 

найбільший землевласник, а також володіє всіма стратегічними об'єктами. У 

матеріальному виробництві домінують великі корпорації. Вони охоплюють своїми 

філіями майже увесь світ. Серед них найвідоміші: "Дженерал моторе", "Форд моторе", 



"Дженерал електрик", "Боїнг", "Філліп Моріс", "Мобіл" та ін. У торгівлі, обслуговуванні 

та харчуванні переважає приватна власність. 

Найпотужнішими галузями американської індустрії є електроенергетика, 

машинобудування, чорна та кольорова металургія, хімічна, текстильна та харчова 

промисловість. За виробництвом електроенергії США належить перше місце з великим 

відривом від усіх інших країн. За виплавкою металів країні належать такі місця у світі: 

алюмінію — 1-ше, сталі — 3-тє, чавуну — 4-те, срібла — 3-тє, міді та золота — 2-ге, 

цинку — 5-те. На цій базі працює потужне багатогалузеве машинобудування: насамперед 

автомобілебудування, яке є галуззю-організатором не лише для металургії, хімії, легкої 

промисловості, а й для власне самого машинобудування. Сучасний автомобіль є 

надзвичайно складним агрегатом з гумовими покришками (хімія), оббивкою салону (легка 

промисловість), фарбою (хімія) тощо. Розвиваючи автомобілебудування, США 

автоматично стимулюють розвиток майже всіх інших галузей індустрії, в тому числі й 

електронної та електротехнічної. Світовим лідером є ця країна й у виробництві авіаційної 

та аерокосмічної продукції. 

США один із найбільших виробників у світі продукції хімічної промисловості, особливо з 

випуску пластмас і синтетичних смол. Потужними є деревообробна та паперова і 

промисловість будматеріалів. Серед галузей легкої промисловості домінує текстильна. 

Харчова промисловість виробляє найбільше у світі найрізноманітніших продуктів 

харчування. 

Сільське господарство США багатогалузеве, високо-механізоване, високоефективне та 

високорентабельне. Країна не лише забезпечує власні потреби, а й є найбільшим у світі 

експортером сільськогосподарської продукції, їй послідовно належать такі місця у 

виробництві тієї чи іншої продукції у світі: кукурудза і соя (1-ше місце), цитрусові (2-ге), 

пшениця та арахіс (3-тє), цукрові буряки та виноград (4-те), соняшник (6-те). У США 

добре розвинене тваринництво. Країна посідає друге місце у світі за поголів'ям свиней і 

третє — за поголів'ям великої рогатої худоби. Бройлерів щорічно вирощують до 6 млрд. 

США належать до найбільших риболовецьких країн світу. 

За рівнем розвитку транспорту США належить перше місце у світі. Довжина залізничних 

колій перевищує 200 тис. км. Мережа залізниць формується із 7 трансконтинентальних і 

10 меридіональних магістралей . Це найдовша у світі залізниця. Перше місце у світі 

належить СІЛА і за довжиною автомобільних доріг — понад 6,5 млн км. У країні 

налічується близько 200 млн автомобілів. Це теж найвищий показник у світі. Не має собі 

рівних у світі й авіаційний транспорт США. Тут найбільше у світі аеропортів, 

магістральних літаків, найбільше перевозиться пасажирів. 

Розвинутий річковий і морський транспорт. Найбільша мережа нафто-, газо- та 

трубопроводів. 

Культура та соціальний розвиток. Населення США має дуже високий життєвий рівень. 

Воно дуже добре захищене соціально. Витрати на охорону здоров'я найбільші у світі й 

становлять 12,7 % ВНП. Кількість студентів на 100 тис. осіб — 5591. Витрати на освіту — 

7,0 % ВНП. 

Хоча СІНА виникли трохи більше як 200 років тому, в країні дуже бережуть власну 

історико-культурну спадщину. У столиці не лише численні пам'ятники державним діячам, 

а й музеї, художні галереї, бібліотеки тощо. У Нью-Йорку знаменита вулиця Бродвей 

просто "нашпигована" театрами, виставками та музеями. У країні тисячі симфонічних 

оркестрів, вона має найкращу у світі мережу спортивно-оздоровчих установ. 

Мільйони туристів з усієї країни ринуть до святих для американців місць — будинку 

"Індепенденс-Холл" у Філадельфії, де було проголошено незалежність США, та 

театралізованого містечка Нью-Плімут, де у 1620 р. з корабля "Мейфлауер" висадилися на 

Американський материк перші переселенці з Англії. 

За кількістю періодичних видань США посідає провідне місце у світі. їх газети "Нью-

Йорк тайме", "Вашингтон пост", журнали "Тайм", "Лайф", радіо- і теле-компанії відомі по 



всьому світу. 

Сполучені Штати Америки визнали незалежну Україну 26 грудня 1991 р. Дипломатичні 

відносини встановлені 3 січня 1992 р. У Києві працює велике посольство США, а також 

інші дипломатичні, культурні, економічні та інші представництва. 

 

7.1.2. Канада 

Загальні відомості. Офіційна назва — Канада. Столиця — Оттава (близько 1 млн осіб). 

Площа — 10 млн км
2 

(2-ге місце у світі). Населення — близько 32 млн осіб (34-те місце). 

Державні мови — англійська та французька. Грошова одиниця — канадський долар. 

Географічне положення. Знаходиться у північній частині Північної Америки. Значна 

частина території Канади припадає на великі та малі острови у Північному Льодовитому, 

Атлантичному та Тихому океанах. На суходолі Канада межує лише зі США. Географічне 

положення країни в найхолоднішій частині Америки значною мірою обмежує 

господарське освоєння та заселення більшої частини її території. 

Історія виникнення та розвитку. Близько 20— 40 тис. років тому з Азії в Америку 

переселилися предки сучасних корінних жителів Канади індійців і ескімосів. У XVII ст. н. 

є. східне узбережжя почали колонізувати французи. Решта території заселялася вихідцями 

з Великої Британії. У 1867 р. британські колонії у східній частині нинішньої південної 

Канади утворили федерацію Домініон Канада. Поступово (до 1949 р.) до нього 

приєдналися інші провінції. У 1931 р. Канада стала суверенною державою у складі 

Британської Співдружності Націй. З 1988 р. разом із США та Мексикою підписала угоду 

про вільну торгівлю (НАФТА). 

Державний устрій і форма правління. Канада — федерація, федеративна парламентська 

республіка у складі Співдружності. Глава держави — королева Великої Британії. В країні 

її представляє генерал-губернатор. Виконавча влада належить уряду на чолі з прем'єр-

міністром. Законодавча влада належить парламенту. Він складається із двох палат — 

палати громад і сенату. Термін повноважень парламенту — 5 років. За адміністративно-

територіальним поділом країна складається з десяти провінцій і трьох територій. 

Природні умови та ресурси. Гори та рівнини в Канаді займають приблизно однакову 

площу. На заході здіймаються Кордильєри. їх найвища точка — понад 6000 м. Центральну 

частину Канади становлять низовини, східну — височини. 

Канада лежить у трьох кліматичних поясах. Більша північна частина — у холодних 

арктичному та субарктичному, а менша південна — в помірному. Взимку вся територія 

країни вкривається снігом. Навіть на півдні у внутрішніх районах у зимовий час 

температура повітря може опускатися до -40 °С. На півночі панує вічна (багаторічна) 

мерзлота. Північні острови вкриті материковими льодовиками. 

Річкова сітка Канади дуже густа. Найбільш повноводна серед річок Маккензі, а також 

Нельсон, Юкон, Святого Лаврентія. Південь Канади омивають Великі американські озера. 

Повністю на її території знаходяться великі озера: Вінніпег, Ведмеже, Велике Невільниче 

озеро та ін. 

На більшій частині країни переважають малородючі підзолисті ґрунти. На півдні є значні 

площі сірих лісових, каштанових і чорноземних ґрунтів. 

На півночі простяглися зони арктичних пустель і тундри, позбавлені деревної 

рослинності. Південніше на тисячі кілометрів від Тихого до Атлантичного океанів 

розкинулася зона тайги з хвойними лісами (смерека, чорна та біла ялини, модрина, сосна). 

Степи та лісостепи на півдні майже повністю розорані й тому позбавлені природної 

рослинності. 

Тваринний світ Канади різноманітний і багатий. На крайній півночі (острови) живуть білі 

ведмеді, песці, моржі та тюлені, в тундрі — великі табуни північних оленів і вівцебиків, у 

лісах ведмеді гризлі, лосі, олені-вапіті, єноти, бобри, ондатри, рисі, вовки, лисиці, зайці. З 

території США заходять пуми. 

Канада належить до найбагатших на корисні копалини країн. Є великі поклади нафти, 



газу, вугілля та торфу. Майже невичерпні запаси руд чорних і кольорових металів. 

Знайдено поклади калійної солі. Майже скрізь є будівельні матеріали. 

Країна володіє багатими водними, гідроенергетичними, ґрунтовими, лісовими, рибними, 

рекреаційними та іншими природними ресурсами. 

Населення. Канада належить до найменш заселених держав світу. Середня густота 

населення ледве перевищує 3 особи на 1 км
2
. Фактично все населення країни проживає у 

вузькій південній смузі біля кордону із США. Тут в окремих районах його густота 

становить 150 осіб на 1 км
2
. 

Частка міського населення досягла 78 % . Найбільшими містами є Монреаль (3,5 млн осіб) 

і Торонто (4,5 млн). Містами-мільйонерами також є столиця Оттава та Ванкувер. 

У Канаді близько 55 % британців, 26 % — французів, багато німців, італійців і українців. 

Господарство. Канада, належить до найвисокорозвиненіших країн світу, має специфічну 

структуру економіки, що полягає у високій частці видобувної промисловості, їй належать 

одні з перших місць у світі за видобутком і експортом такої промислової сировини, як 

нафта, природний газ, вугілля, сірка, калійні солі, залізна руда, золото, титан, уран, 

кобальт, свинець, нікель, молібден тощо. Дуже добре розвинута кольорова металургія. За 

виплавкою цинку Канаді належить перше місце у світі, алюмінію — друге, міді — третє, 

золота та срібла — четверте. 

Канада великий виробник електроенергії. За цим показником їй належить 4-те місце у 

світі. Майже 2/3 електроенергії дають гідроелектростанції. Значна частина електричної 

енергії експортується до США. 

Особливістю галузевої структури промисловості Канади є значна частка лісової та 

деревообробної промисловості. За виробництвом пиломатеріалів і паперу Канада у світі 

поступається лише США. Однак їй немає рівних за їх експортом. 

Постійно зростає значення та частка у ВНП машинобудування. Переважає виробництво 

транспортних засобів (автомобілів, снігоходів, суден, літаків, тепловозів). Виготовляються 

машини та обладнання для лісової та гірничодобувної галузей. 

В економіці Канади дуже сильні позиції займають монополії США та американський 

капітал. Канада — велика сільськогосподарська країна, значну частину продукції 

сільського господарства вона експортує. За обсягами вирощування вівса їй належить 3-те 

місце у світі, пшениці — 6-те, кукурудзи — 7-ме. Водночас за чисельністю населення вона 

займає лише 34-те місце. Розвинуте також тваринництво. 

Транспорт Канади у своєму територіальному поширенні дуже залежний від природних 

умов. На півдні біля кордону із США Канаду перетинають із заходу на схід 

трансконтинентальні залізничні та автомобільні магістралі. Інтенсивно використовуються 

Великі озера та річка Святого Лаврентія. Все більшого значення набуває авіаційний 

транспорт. У північних районах у зимовий час головним видом транспорту місцевих 

жителів є снігоходи. 

Культура та соціальний розвиток. Рівень доходів канадських громадян один з 

найвищих у світі. Обов'язкова освіта— 8—10 класів. Кількість студентів на 100 тис. осіб 

дорівнює 7197 і є навіть більшою, ніж у США. Середня тривалість життя жінок становить 

83 роки, чоловіків — 76. Університети є в усіх провінціях. Найвідомішими газетами є 

"Торонто стар" і "Глоб енд мейл". 

Враховуючи внесок української діаспори у розбудову Канади, ця країна визнала 

незалежну Україну першою ще 2 грудня 1991 р. 27 січня 1992 р. було підписано Протокол 

про встановлення дипломатичних відносин. У Києві працює посольство Канади. 

 

7.1.3. Мексика 

Загальні відомості. Офіційна назва — Мексиканські Сполучені Штати. Столиця — Мехіко 

(понад 12 млн осіб). Площа — близько 2 млн км
2
 (14-те місце у світі). Населення — понад 

104 млн осіб (11-те місце). Державна мова — іспанська. Грошова одиниця — песо. 

Географічне положення. Мексика займає південну частину Північної Америки. На 



півночі вона межує із США, на півдні — з Гватемалою і Белізом. Східну частину Мексики 

омивають Мексиканська затока і Карибське море Атлантичного океану, західну — Тихий 

океан. У цілому географічне положення країни сприятливе для її соціально-економічного 

розвитку. 

Історія виникнення та розвитку. На території Мексики виникли, процвітали й занепали 

декілька відомих індіанських цивілізацій, які залишили по собі руїни величних міст і 

храмів. Упродовж 2500 років тут сформувалися багаті культурними традиціями цивілізації 

ольмеків, майя, тольтеків, ацтеків тощо. Серед них наймогутнішою була імперія ацтеків, 

яка виникла на початку XIV ст. н. є. Донині вчені не з'ясували причин швидких таємничих 

занепадів цих держав, коли жителі процвітаючих міст ніби раптово їх полишали і більше 

ніколи там не з'являлися. 

На початку XVI ст. біля східного узбережжя Мексики з'явилися іспанські мореплавці. 

Пізніше озброєні загони Ернана Кортеса, висадилися на узбережжі Карибського моря, та 

почали послідовне завоювання імперії ацтеків. За два роки Мексика перетворилася на 

іспанську колонію. Почалося масове винищення місцевого населення. Через століття 

залишилася лише десята частина місцевого індіанського населення. Лише на початку XIX 

ст. почалася боротьба за незалежність іспанських колоній в Америці. 28 вересня 1821 р. 

стала незалежною державою і Мексика. Заселення британцями північних теренів країни 

призвело до виходу із складу Мексики в 1836 р. Техасу та американо-мексиканської війни 

(1846—1848 pp.). Мексика втратила більше половини своєї території, яка відійшла до 

США. Після цього в Мексиці почався довгий період внутрішніх воєн та іноземних 

інтервенцій. На початку XX ст. після революції та захоплення повстанцями столиці була 

прийнята нова конституція і почались ґрунтовні політичні реформи. Вся подальша історія 

Мексики аж до наших днів — це намагання подолати перманентну політичну 

нестабільність, економічні підйоми та гострі соціально-економічні кризи. 

Природні умови та ресурси. Мексика переважно гірська країна. Більшу її частину 

охоплює Мексиканське нагір'я, яке оточене високими хребтами з діючими вулканами. 

Найвища точка країни — вулкан Орисаба (5700 м). У країні часто бувають руйнівні 

землетруси. 

На більшій частині Мексики панує тропічний клімат з середніми температурами влітку до 

+30 °С і взимку понад +15—20 °С. На півночі переважає субтропічний клімат. Річна 

кількість опадів у різних частинах різниться кардинально: від 100 до 3000 мм. З 

Карибського моря та Мексиканської затоки восени приходять тропічні урагани. 

Великих річок у Мексиці немає. Є солоні та прісні озера. На різноманітних ґрунтах панує 

різна рослинність. У північних посушливих районах безліч видів кактусів, у тому числі й 

велетенських, а у районах, в яких випадає багато опадів, переважають тропічні ліси. 

Переважають рудні корисні копалини: залізна, марганцева, титанова руди, цинк, мідь, 

золото та срібло тощо. Відкриті дуже великі запаси нафти та газу. Багато будівельних 

матеріалів. Експлуатуються родовища сірки, фосфоритів, слюди, графіту, кам'яної солі, 

гіпсу тощо. 

Населення. Середня густота населення Мексики становить майже 55 осіб на 1 км
2
. По 

території країни воно розміщене нерівномірно. При народжуваності у 28 %о смертність у 

Мексиці є однією з найнижчих у світі — менше 5 %о. Природний приріст населення дуже 

високий — 23 %о . Міське населення перевищує 75 % і концентрується переважно у 

великих містах. Крім столиці є ще 5 міст-мільйонерів. Мехіко з приміською зоною є 

найбільшим містом планети (понад 20 млн осіб). Серед населення Мексики переважають 

метиси. Значна кількість індіанців і європейців. 

Господарство. Мексика — індустріально-аграрна країна. У промисловості 

найрозвинутішою галуззю є гірничовидобувна. За видобутком срібла та графіту Мексиці 

належить перше місце у світі, ртуті — третє, нафти та марганцю — четверте. Швидкими 

темпами розвиваються галузі обробної промисловості, зокрема чорна та кольорова 

металургія, нафтопереробна, хімічна та машинобудівна, легка й харчова промисловість. В 



індустрії панує державна власність. Випереджаючими темпами розвивається 

електроенергетика, де переважають теплові електростанції. Останнім часом найшвидше 

розвиваються новітні галузі машинобудування. На Мексику нині припадає вже понад 25 

% промислового виробництва усієї Латинської Америки. 

Сільське господарство країни доволі диверсифіковане. За обсягами вирощування кави 

Мексиці належить третє місце у світі, кукурудзи та цитрусових — четверте. Значні обсяги 

збирання овочів і тропічних фруктів, какао, цукрової тростини, пшениці, сорго та квасолі. 

Мексика спеціалізується у світі на вирощуванні агави та виробництві з неї волокна. 

Тваринництво все ще переважно екстенсивне, відгінно-пасовищне. За поголів'ям великої 

рогатої худоби Мексика посідає 7-ме місце у світі. Вирощують також свиней, овець, кіз, 

коней та віслюків. 

Розвиток економіки супроводжується посиленням значення транспорту. Довжина 

залізниць перевищує 26 тис. км, автомобільних шляхів — 240 тис. км. У зовнішніх 

зв'язках головну роль відіграє морський транспорт. У морському торговельному флоті 

понад третина танкерів займається вивезенням нафти до США. Головні морські порти — 

Веракрус, Тампіко. Зростає значення авіаційного транспорту як у внутрішніх, так і в 

зовнішніх перевезеннях пасажирів. Будуються нові нафто- та газопроводи. 

Культура та соціальний розвиток. Мексика володіє однією з найбагатших і 

найрізноманітніших культурно-історичних спадщин у світі. Збереглися руїни стародавніх 

міст, серед яких всесвітньо відомі міста майя Паленке, Ушмаль, Чичен-Іца. Туристів з 

усього світу вражають піраміди і храми ацтеків, залишки міст тольтеків та тотопаків. 

Безліч і архітектурних ансамблів, і храмів, збудованих іспанцями. Славетним культурним 

надбанням Мексики є монументальні розписи та мозаїки мексиканських художників Д. 

Сікейроса, Д. Ривери, Х.К. Ороско. 

Знаменитим є й Акапулько — морський курорт, розважальний центр, звідки налагоджено 

безліч туристичних маршрутів до історико-культурних пам'яток Мексики. У списку 

ЮНЕСКО — 16 об'єктів. 

Понад 6 % економічно активного населення становлять безробітні. Тривалість життя 

жінок становить 75 років, чоловіків — 69. Письменних — 89 %. Витрати на освіту 

перевищують 4 % ВНП. 

Мексиканські Сполучені Штати визнали незалежну Україну 25 грудня 1991 р. 

Дипломатичні відносини між двома країнами встановлено 14 січня 1992 р. У Києві 

працює посольство Мексики. 

Запитання та завдання 

1. Які держави належать до регіону Північна Америка? 

2. Дайте оцінку географічного положення різних частин США. 

3.  Як клімат впливає на розвиток господарства США? 

4. Назвіть найбільші корпорації США. 

5. Дайте характеристику виникнення та розвитку Канади. 

6.  Чому Канада належить до найменш заселених країн світу? 

7. Які стихійні лиха є найнебезпечнішими для населення і господарства Мексики? 

8. Охарактеризуйте культурно-історичну спадщину Мексики. 

 

7.2. Країни Центральної Америки 

Регіон, який складається з невеликих держав, розміщених або в найвужчій південній 

частині Північноамериканського материка, або ж на численних островах Карибського 

моря. Об'єднує їх не лише історія та географія, а й значною мірою сучасна політична 

ситуація та перспективи розвитку. Однією з найбільших країн регіону, яка знаходиться в 

процесі політичної та соціально-економічної трансформації, є Куба. 

 

7.2.1. Куба 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Куба. Столиця — Гавана (понад 2,2 



млн осіб). Площа — 111 тис. км
2
 (102-ге місце у світі). Населення — понад 11 млн осіб 

(65-те місце). Державна мова — іспанська. Грошова одиниця — кубинське песо. 

Географічне положення. Острівна держава, розташована в Центральній Америці на 

однойменному острові. Він є найбільшим серед Великих Антильських островів. Біля 

нього декілька невеликих островів, які належать Кубі. На суходолі сусідів немає. Оточена 

водами Карибського моря та має берегову лінію 3500 км. На півночі найближче до Куби 

знаходяться США та Багамські Острови, на заході — Мексика, півдні — Ямайка, сході — 

Гаїті. Географічне положення в цілому середньо сприятливе. 

Історія виникнення та розвитку. Близько 4 тис. років до н. є. на Кубі поселилися перші 

індіанці. У VII—IX ст. почалося переселення на острів індіанців з Північної Америки. 

Після появи біля берегів Куби X. Колумба наприкінці XV ст. уже з 1511 р. почалася 

колонізація острова іспанцями. Протягом XVI ст. місцеве індіанське населення було 

практично винищено. Почалося завезення на плантації рабів з Африки. Під час війни за 

незалежність іспанських колоній Америки Куба незалежності не отримала. Це сталося 

лише 10 жовтня 1898 p., після чого почалася війна з Іспанією та конфронтація між нею й 

США за контроль над Кубою. Лише 20 травня 1902 р. на світ з'явилася офіційно визнана 

незалежна Республіка Куба. 

Вся подальша історія Куби аж до Фіделя Кастро була історією протекторату та прямих 

воєнних інтервенцій США, повстань і переворотів. Після збройної боротьби з режимом Р.-

Ф. Батисти загони повстанців під керівництвом Ф. Кастро захопили столицю у 1959 р. З 

того часу Ф. Кастро є незмінним керівником Куби. Це світовий рекорд утримування влади 

в країні однією особою за останній період історії світу. 

З цього часу почалася переважно економічна блокада Куби з боку США. Куба взяла на 

себе місію поширення комуністичних ідей у Латинській Америці, брала участь у війнах в 

Африці (Ангола та Ефіопія). Сотні тисяч кубинців на човнах, надувних матрацах, плотах, 

викрадених літаках і вертольотах намагалися втекти до США. Нині на Кубі обережно 

впроваджуються елементи демократії та ринкового господарства. 

Державний устрій і форма правління. Куба є унітарною державою, соціалістичною 

республікою. Глава держави та уряду Фідель Кастро. Законодавча влада належить 

Національній асамблеї народної влади. Термін її повноважень — 5 років. Реально влада в 

країні належить Комуністичній партії Куби на чолі з братами Кастро. Всі 601 член 

парламенту є комуністами. Куба поділяється на 15 провінцій. 

Природні умови та ресурси. Більша частина Куби рівнинна. Лише на південному сході 

височать гори Сьєрра-Маестра з найвищою точкою країни (1974 м). Великих річок немає. 

Клімат тропічний пасатний. Температури в середньому: літа до +28 °С, зими — до +22 °С. 

Опадів за рік випадає від 800 мм на рівнині та до 2200 — у горах. Протягом року є 

вологий і сухий періоди. За період дощів (травень — жовтень) випадає понад 80 % опадів. 

У цей час відбуваються руйнівні тропічні урагани. 

Ліси збереглися практично лише в горах. Рослинний і тваринний світ небагатий. 

Серед мінеральних ресурсів переважають руди кольорових металів. За запасами нікелю 

Куба посідає 2-ге місце у світі. Є родовища мідних, цинкових, залізних та марганцевих 

руд. Серед хімічної сировини переважають фосфорити та кам'яна сіль. Будівельні 

матеріали представлені найвідомішим в Америці родовищем мармуру. 

Багата Куба й на природні рекреаційні ресурси. 

Населения. Середня густота населення перевищує 100 осіб на 1 км
2
 і по території 

розміщене досить рівномірно. Коефіцієнт народжуваності становить 12 %о, смертності — 

7 %о. Таким чином природний приріст населення порівняно невеликий — 5 %о. Частка 

міського населення досягла 75 % . Окрім Гавани більше міст-мільйонерів на Кубі немає. 

Представників європейської раси у країні близько 70 % , мулатів та метисів — близько 17, 

негрів — 13 % . 

Господарство. Агропромисловий комплекс (сільське господарство та переробні галузі 

харчової та легкої промисловості) домінує. В країні переважають великі сіль-



ськогосподарські кооперативи. Основними сільськогосподарськими культурами, за якими 

Кубу знають у світі, є цукрова тростина та тютюн. З них виготовляють цукор, ром і 

відповідно знамениті сигари. Відома Куба також своїми плантаціями цитрусових. Вона 

спеціалізується на вирощуванні грейпфрутів. Вирощують також ананаси, банани, каву, 

какао, манго тощо. Основною продовольчою зерновою культурою є рис. На території 

країни значні плантації кокосових горіхів. Тваринництво, зокрема птахівництво, відіграє 

допоміжну роль. У прибережних районах значним додатком до харчового раціону є риба. 

Розвинута багатогалузева гірничовидобувна промисловість, особливо розвинутий 

видобуток нікелевих руд (одне з провідних місць у світі). Відома Куба також розробками 

родовищ руд інших кольорових металів і залізної руди. Зростає інтенсивність 

використання родовищ нафти та газу. Далеко за межі Америки експортується кубинський 

мармур. 

На базі родовищ руд кольорових і чорних металів розвивається чорна та кольорова 

металургія. Вони, у свою чергу, служать основою поширення різних галузей 

машинобудування. У будівельній індустрії найрозвинутішою галуззю є цементна. 

Розвинута також і хімічна промисловість. 

У зовнішніх зв'язках провідне місце належить морському транспорту з такими 

найбільшими портами країни, як Гавана та Сантьяго-де-Куба. Довжина залізничних 

магістралей близько 5 тис. км. Автомобільні шляхи мають протяжність 15 тис. км. У 

Гавані є міжнародний аеропорт. 

Культура та соціальний розвиток. На Кубі однією з найкраще розвинутих у світі є 

галузь охорони здоров'я. На одного лікаря країни припадає 270 осіб (у США — 420, 

Німеччині — 320). Понад 95 % населення письменне. Витрати на освіту становлять 

близько 7 % ВНП. Тривалість життя жінок становить 73 роки, чоловіків — 75 років. 

У країні значна мережа національних парків. У столиці Гавані дуже велика кількість 

музеїв, зокрема: декоративного мистецтва, народного мистецтва, національний, 

антропологічний, наполеонівський, мистецтва XVIII ст. тощо. В Гавані безліч пам'яток 

архітектури XVI—XX ст. Є музеї та історичні пам'ятки і в інших містах. У списку 

ЮНЕСКО — 2 об'єкти. 

Республіка Куба визнала незалежну Україну 6 грудня 1991 р. Протокол про встановлення 

дипломатичних відносин між двома державами підписано 12 березня 1992 р. Існує 

близько 20 різних документів, якими регулюються двосторонні відносини. 

Запитання та завдання 
1. Дайте характеристику виникнення і розвитку Куби. 

2. Який з природних ресурсів, на вашу думку, є найважливішим у розвитку економіки 

Куби? 

3.  Чому Куба, на вашу думку, однією з перших визнала незалежність України? 

 

7.3. Країни Південної Америки 
Надзвичайно динамічний регіон, де відбувається процес масштабного освоєння 

внутрішніх територій, прискореними темпами розвивається економіка, відбуваються 

швидкі зміни в соціальній сфері. Процес трансформації суспільства випереджає швидкість 

змін у свідомості людей, що породжує гострі протиріччя та конфлікти. Серед країн 

Південної Америки регіональними лідерами є Бразилія та Аргентина. 

 

7.3.1. Бразилія 
Загальні відомості. Офіційна назва — Федеративна Республіка Бразилія. Столиця — 

Бразиліа (понад 2 млн осіб). Площа — понад 8,5 млн км
2
 (5-те місце у світі). Населення — 

близько 180 млн осіб (5-те місце). Державна мова — португальська. Грошова одиниця — 

реал. 

Географічне положення. Бразилія займає майже половину всього материка Південна 

Америка, його східну та центральну частини. Східна частина країни має вихід до 



Атлантичного океану. На півночі Бразилія межує з Венесуелою, Суринамом, Гайаною та 

Гвіаною. На північному заході має кордон з Колумбією. Із заходу до Бразилії прилягають 

Перу та Болівія. Південно-західним сусідом є Парагвай. На півдні країна межує з 

Аргентиною та Уругваєм. Величезна територія Бразилії не має однозначної оцінки рівня 

сприятливості різних її частин для розвитку господарства та життя населення. Найкраще 

географічне положення в південно-східних приморських частинах країни. 

Історія виникнення та розвитку. З давніх-давен територія нинішньої Бразилії була 

заселена різними індіанськими племенами. З початку XVI ст. почала колонізуватися 

португальцями. До 1815 р. була колонією Португалії. З 1815 до 1822 р. проголошена коро-

лівством, яке перебувало в унії з метрополією. З 1889 р. Бразилія стала республікою. 

Наприкінці XIX — на початку XX ст. відбулося масове переселення з Європи, переважно 

з Південної, та швидке зростання населення. Протягом XX ст. Бразилія пережила по-

літичну та соціально-економічну нестабільність, військові режими, спроби реформування 

економіки, величезний зовнішній борг, періоди "економічного дива" і занепадів, 

широкомасштабне освоєння внутрішніх районів і Амазонії. 

Державний устрій і форма правління. Бразилія — федеративна держава, президентська 

республіка. Законодавчу владу має двопалатний парламент. Він складається з палати 

депутатів (432 особи) і федерального сенату (81 особа). Термін їх повноважень — 4 роки. 

Глава держави та уряду — президент. Країна поділяється на 26 штатів і 1 федеральний 

округ. 

Природні умови та ресурси. Основними формами рельєфу Бразилії є Амазонська 

низовина на півночі та Бразильське плоскогір'я в інших частинах країни. Найвища точка 

Бразилії гора Бандейра (Прапор) має висоту 2890м. 

Бразилія розташована аж у чотирьох кліматичних поясах: екваторіальному, 

субекваторіальному, тропічному та субтропічному. У зимовий період з півночі на південь 

середні температури липня змінюються від +29 °С до +16 °С. В Амазонії, де панує 

екваторіальний клімат, середні температури повітря впродовж усього року становлять +27 

°С --- +29 °С і кількість опадів досягає 3000 мм. 

Річкова сітка країни найгустіша у світі. Тут протікає безліч дуже довгих і повноводних 

річок, в тому числі найповноводніша річка світу — Амазонка. В нижній течії її ширина 

досягає до 80 км. Великих озер у країні немає. 

Ґрунтовий покрив не дуже різноманітний. Переважають різні підвиди червоно-жовтих і 

червоних латеритних ґрунтів. 

Рослинний і тваринний світ Бразилії за нинішнього покоління методично та масово 

винищується. Ліси навіть не вирубуються, а просто випалюються. Надзвичайна видова 

різноманітність лісів Амазонії, де донині відкриваються все нові види рослин, дуже 

швидко зникає. Те саме відбувається і з тваринами. Птахи, особливо папуги, масово 

вивозяться, переважно до США, відстрілюють ягуарів і оцелотів заради гарного хутра, 

виловлюють риб для акваріумів, навіть хижих піраній. Очищення боліт призводить до 

знищення анаконд. На Бразильському нагір'ї все ще можна зустріти пуму, мурахоїда, 

броненосця, гривастого вовка, страуса нанду. 

Значною є мінерально-сировинна база країни. Бразильське нагір'я багате на рудні корисні 

копалини: залізну і марганцеву руду, боксити, олово, вольфрамову руду, золото. Є 

унікальні родовища дорогоцінного каміння та алмазів. На півдні розвідані поклади 

кам'яного вугілля, а на шельфі — нафти та природного газу. 

Населення. Середня густота населення в Бразилії невелика — понад 21 особа на 1 км
2
, 

хоча нерівномірність його розміщення — одна з найбільших у світі. Майже половина всіх 

жителів проживає на 7 % території країни. Це вузька смуга Атлантичного узбережжя. 

Бразилія належить до найбільш урбанізованих держав світу. У містах живе понад 81 % 

населення. Досить високий тут і природний приріст населення — 12 %о. У Бразилії 

більше десяти міст-мільйонерів, а Сан-Паулу належить до найбільших міст світу. Майже 

55 % населення становлять креоли (нащадки європейських переселенців). Близько 40 % 



мулати і метиси, 5 % — африканці. 

Господарство. Нинішня Бразилія за обсягом ВНП належить до десяти провідних держав 

світу. На наших очах вона перетворюється на постіндустріальну державу, де частка сфери 

послуг уже перевищила 50 %. 

Основними галузями промисловості є гірничодобувна, металургійна, машинобудівна, 

хімічна, деревообробна, легка та харчова. Машинобудівна випереджає всі інші галузі: 

випускає автомобілі та морські судна, мікрокомп'ютери, трактори та літаки. Найбільшими 

центрами машинобудування є Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро. Машинобудування 

забезпечує металами чорна та кольорова металургія. За виробництвом спеціальних сталей 

та алюмінію Бразилія належить до провідних держав світу. Багатогалузева хімічна 

промисловість випускає добрива, синтетичні волокна та каучук , пластмаси і барвники, 

каустичну соду та кислоти. В країні потужна легка промисловість, особливо текстильна та 

шкіряно-взуттєва. Харчова промисловість представлена навіть на європейському ринку 

м'ясними консервами. 

Сільське господарство Бразилії за деякими видами своєї продукції має світове значення. 

Країні належить перше місце у світі за вирощуванням кави, цукрової тростини та 

апельсинів, друге місце — за обсягами збирання бананів, маніоку, сої, третє місце — 

кукурудзи тощо. За поголів'ям великої рогатої худоби Бразилія на другому місці у світі, 

свиней та птахів — на третьому. 

Основний вид транспорту — автомобільний. Довжина автомобільних доріг — 2 млн км, 

залізничних магістралей — 130 тис. км. Широко використовуються ріки для внутрішнього 

сполучення та океан — для зовнішнього. Постійно зростає значення авіаційного транспор-

ту як у внутрішніх, так і в міжнародних перевезеннях. 

Культура та соціальний розвиток. Обов'язковою є 8-річна освіта. Письменних понад 82 

%. На 100 тис. жителів припадає 1075 студентів. Найбільшими університетами є 

Університет штату Сан-Паулу та Федеральний університет Ріо-де-Жанейро. 

До історико-культурної спадщини належать архітектурні ансамблі столиці та колоніальні 

квартали середньовічних міст східного узбережжя. 

Федеративна Республіка Бразилія визнала незалежність України 26 грудня 1991 р. 

Дипломатичні відносини між двома державами встановлені шляхом обміну листами між 

міністерствами закордонних справ України та Бразилії 11 лютого 1992 р. У Києві працює 

посольство Бразилії. 

 

7.3.2. Аргентина 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Аргентина. Столиця — Буенос-Айрес 

(близько 3 млн осіб). Площа — близько 2,8 млн км
2
 (8-ме місце у світі). Населення — 

понад 38 млн осіб (31-ше місце). Державна мова — іспанська. Грошова одиниця — 

аргентинське песо. 

Географічне положення. Аргентина знаходиться в південно-східній частині Південної 

Америки. На заході більш як на 5 тис. км простягається кордон з Чилі. На півночі країна 

межує з Болівією, на північному сході — з Парагваєм, Бразилією та Уругваєм. Зважаючи 

на величину площі Аргентини, географічне положення її окремих частин можна 

оцінювати по-різному. Як і у Бразилії, найкраще воно на східному узбережжі. 

Історія виникнення та розвитку. До початку XVI ст., коли біля східного узбережжя 

Аргентини з'явилися іспанці, її територія була малозаселена. У це важко повірити, алещев 

1869р. в Аргентині жило лише 1,8 млн осіб. З XVI ст. нинішня територія країни входила 

до віце-королівства Перу. У 1776 р. тут було створене королівство Ла-Плата. Воно й стало 

організаційно-територіальною основою для проголошення в 1816 р. незалежності. У 

другій половині XIX ст. відбулися війна з Парагваєм, внаслідок якої було захоплено 

частину його території, експансія на південь, встановлення найдовшого кордону з Чилі. 

Закінчення формування території держави та утвердження центральної влади, відкрили 

шляхи для масової імміграції з європейських держав, швидкого розвитку економіки, 



використання природно-ресурсного потенціалу. У цей час і з'явився вираз "багатий, як 

аргентинець", який нині викликає хіба що посмішку. Після економічної кризи 1929—1933 

pp. країна увійшла у надто довгий період політичної та економічної нестабільності, який 

триває й донині. 

Держаний устрій і форма правління. Аргентина — федеративна держава, президентська 

республіка. Глава держави та уряду президент. Законодавча влада належить Конгресу. Він 

складається з двох палат (палати депутатів і сенату). Депутатів обирають на чотири роки. 

Загальна кількість депутатів — 257. Адміністративний поділ Аргентини: 22 провінції, 

федеральна територія (Вогняна Земля), столичний округ. 

Природні умови та ресурси. Північна та східна частини Аргентини рівнинні, західна та 

південна — гірські. На північному сході знаходиться велика Ла-Платська низовина. На 

північному заході здіймається найвища вершина не лише Аргентини, а й усієї Південної 

Америки, гора Аконкагуа (6960 м). 

Аргентина знаходиться в трьох кліматичних поясах — тропічному, субтропічному та 

помірному. Країна ніби стіною захищена високими Андами від впливу Тихого океану, але 

повністю відкрита для Атлантичного. Тому з віддаленням від останнього в західному на-

прямку кількість опадів поступово зменшується від 1600 мм до 100 мм. На крайньому 

півдні вже відчувається охолоджуючий вплив Антарктиди. Взимку тут середні 

температури найхолоднішого місяця становлять +1 °С, а влітку — лише +10 °С. 

На північному сході, де випадає багато опадів, спостерігається найгустіша річкова сітка. 

Великі, повноводні та судноплавні річки Парана, Парагвай та Уругвай течуть з півночі на 

південь та впадають в Атлантичний океан. В Андах є декілька великих льодовикових озер. 

Ґрунтовий покрив країни в цілому різноманітний. Переважають доволі родючі коричнево-

червоні та червоно-бурі ґрунти саван. Далі на південь вони змінюються найродючішими 

червонувато-чорними ґрунтами прерій. Західніше, ближче до Анд, де опадів менше, 

панують сіро-коричневі ґрунти та сіроземи. 

Розмаїтий і рослинний світ. У тропіках все ще трапляються вологі тропічні ліси з багатою 

флорою та фауною. Область Гран-Чако вкрита специфічним сухим рідколіссям. Савани й 

вологі лучні степи пампаси або повністю розорані, або ж інтенсивно використовуються як 

пасовища. У Патагонії на півдні переважає чагарникова напівпустеля. 

Тваринний світ на значній частині Аргентини майже повністю винищений інтенсивною 

господарською діяльністю. У чагарникових напівпустелях та в гірських районах 

збереглися пуми, лами, страуси нанду, броненосці. Є такі цінні хутрові звірі, як віскаша, 

видра уільїн, нутрія. 

Геологічно територія Аргентини вивчена ще недостатньо. Тому тут можливі відкриття 

нових перспективних родовищ корисних копалин. Нині ж розвідані досить значні запаси 

руд кольорових металів, особливо міді, а також нафти та природного газу. 

У цілому головними природними ресурсами є родючі ґрунти, великі запаси гідроенергії, 

особливо на гірських річках, рекреаційні ресурси. 

Населення. Середня густота населення ледве перевищує 14 осіб на 1 км
2
. Воно 

концентрується переважно в приатлантичній смузі. Внутрішні частини заселені досить 

слабко (до 1 особи на 1 км
2
). Аргентина належить до найурбанізованіших держав світу. 

Понад 90 % її населення живе в містах. Крім столиці є ще два міста-мільйонери (Кордова 

та Росаріо). При народжуваності 20 %о смертність сягає 8 %о, таким чином в Аргентині 

спостерігається доволі значний природний приріст населення — 12 %о. Переважають 

нащадки переселенців з Європи, переважно іспанців та італійців (85 %). Решта 15 % — 

метиси та індіанці. 

Господарство. Аргентина одна з найрозвинутіших аграрно-індустріальних держав 

Америки. її економіка швидко перебудовується відповідно до вимог часу. Постійно 

зростає частка сфери послуг, де вже нині зайнято більше половини економічно активного 

населення. 

Для промисловості Аргентини характерна надконцентрація підприємств у столиці, де 



виробляється понад 50 % всієї продукції. Базою індустрії є потужна енергетика. Вона 

використовує нафту та газ на теплових електростанціях. Зростає значення гідроенергети-

ки. Розвивається атомна енергетика. 

Базою машинобудування є чорна та кольорова металургія. Перша працює переважно на 

привізній сировині, тому тяжіє до портових міст. Виплавляються якісні сталі, 

виробляється прокат і безшовні труби. Кольорова металургія виробляє свинець, цинк, 

алюміній і олово. 

Серед галузей машинобудування найпоширенішим є транспортне та 

сільськогосподарське. Розвинуті судно- та авіабудування. Зростає випуск обладнання для 

харчової промисловості, верстатів, виробництво продукції електротехніки та електроніки. 

Хімічна промисловість використовує для переробки як природну сировину (нафту та газ), 

так і сировину та відходи сільського господарства й лісової промисловості. Виділяються 

лакофарбова, парфумерна та фармацевтична. 

Серед галузей легкої промисловості виділяється виробництво шкіри та взуття. Взуття 

Аргентини одне з найкращих у світі завдяки використанню місцевого квебрахового 

екстракту для дубління шкіри. 

Потужна харчова промисловість базується на розвиненому сільському господарстві. За 

обсягами вирощування пшениці, кукурудзи та сої Аргентина займає одне з перших місць 

у світі. В цілому сільське господарство спеціалізується на виробництві зерна та м'яса. За 

випуском цієї продукції Аргентина посідає перше місце в Латинській Америці. В Буенос-

Айресі, який нерідко називають "столицею м'яса", розташовані декілька великих 

м'ясокомбінатів і підприємства олійної та борошномельної промисловості. 

Протяжність залізничних колій — понад 35 тис. км, автомобільних доріг — 55 тис. км. Усі 

головні магістралі розходяться від столиці, як павутина від павука. Зростає значення 

трубопровідного та авіаційного транспорту. 

Культура та соціальний розвиток. Обов'язковою освітою в Аргентині є 7 класів. На 100 

тис. осіб припадає 3293 студенти. В країні більш як 50 університетів. У Буенос-Айресі є 

університет, де навчається понад 250 тис. студентів. Середня тривалість життя чоловіків 

становить 72 роки, жінок — до 79. У столиці безліч музеїв, картинних галерей, театрів 

тощо. У списку ЮНЕСКО — 3 об'єкти. 

Аргентинська Республіка визнала незалежну Україну 5 грудня 1991 р. Протокол про 

встановлення дипломатичних відносин між Україною та Аргентиною підписаний 6 січня 

1992 р. У Києві функціонує посольство Аргентини. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть регіональних лідерів серед країн Півден-ноїАмерики. 

2. Яка частина Бразилії має найкраще географічне положення? 

3. Назвіть основні галузі промисловості Бразилії. 

4.  Назвіть і покажіть на карті країни, з якими межує Аргентина. 

5. Які особливості розміщення населення Аргентини? 

Висновки 

Америка як частина світу поділяється на три доволі відмінні регіони: Північна Америка, 

Центральна Америка і Південна Америка. Тут ще продовжується політичне і економічне 

домінування США, однак воно поступово послаблюється. Виникає все більше держав, які 

намагаються брати на себе роль регіональних лідерів. Найбільшою мірою це стосується 

Бразилії. 

В наш час в усіх регіонах Америки проходять дуже складні, не позбавлені гострих 

суперечностей процеси регіональної інтеграції. На теренах Північної Америки 

утверджується регіональне інтеграційне утворення НАФТА, Південної — МЕРКОСУР. 

У цілому Америка є надзвичайно динамічною частиною світу. Тут відбуваються процеси 

масштабного освоєння внутрішніх територій, прискореними темпами розвивається 

економіка, відбуваються кардинальні зміни в соціальній сфері. 

Тестовий контроль 



1. Сполучені Штати Америки безпосередньо межують з такими країнами: 

а) Канадою; 

б) Кубою; 

в) Данією; 

г) Мексикою;  

ґ) Бразилією. 

2. США складаються з такої кількості штатів: 

 а) 50; 

6)53;  

в) 41. 

3. Найбільшими містами США є такі два: 

а) Маямі; 

б) Нью-Йорк; 

в) Чикаго; 

г) Лос-Анжелес;  

ґ) Бостон. 

4. США визнали незалежність України: 

а) 2 грудня 1991 p.; 

б) 26 грудня 1991 p.; 

в) 6 грудня 1991 р. 

5. Площа Канади становить близько:  

а) 1 млн км
2
; 

6)8,5 млн км
2
;  

в)10млнкм
2
. 

6. Які з цих тверджень правильні: 

а) на суходолі Канада межує лише зі США; 

б) Канада — федерація; 

в) найбільшим містом Канади є Ванкувер; 

г) у Києві немає посольства Канади? 

7. Грошовою одиницею Мексики є: 

а) мексиканський долар; 

б) реал; 

в) песо. 

8.  Головні морські порти Мексики знаходяться у містах: 

а) Сан-Дієго; 

б) Веракрус; 

в) Мехіко; 

г)Тампіко; 

ґ) Сан-Франциско. 

9. Які з цих тверджень правильні: 

а) площа Куби — 111 тис. км
2
; 

б)  серед мінеральних ресурсів Куби переважають руди кольорових металів; 

в) Куба бідна на рекреаційні ресурси; 

г)  у зовнішніх зв'язках Куби провідне місце належить залізничному транспорту? 

10. За чисельністю населення Бразилія посідає таке місце у світі: 

а)третє; 

б) п'яте; 

в) четверте. 

11. Бразилії належить перше місце у світі за вирощуванням: 

а) картоплі; 

б) гречки; 

в) кави; 



г) цукрової тростини;  

ґ) жита; 

д) апельсинів 

12. Державною мовою в Аргентині є: 

а) італійська; 

б) португальська; 

в) іспанська. 

13. Які з цих тверджень правильні: 

а) Аргентина — унітарна республіка; 

б) середня густота населення Аргентини перевищує 120 осіб на 1 км
2
; 

в) серед населення Аргентини переважають нащадки переселенців з Європи? 

 

Розділ 8 

КРАЇНИ АФРИКИ 

 

8.1. Країни Північної Африки 
Регіон складається з семи арабських країн, які об'єднуються в один регіон не лише на 

основі географічної близькості. їх поєднує спільна історія та значною мірою єдина етнічна 

належність до арабського світу. Важливою рисою є також ісламське підґрунтя у виділенні 

цього регіону. Найпотужнішою країною регіону є Єгипет. 

 

8.1.1. Єгипет 
Загальні відомості. Офіційна назва — Арабська Республіка Єгипет (АРЄ). Столиця — 

Каїр (близько 10 млн осіб). Площа — близько 1 млн км
2
 (29-те місце у світі). Населення — 

понад 71 млн осіб (15-те місце). Державна мова — арабська. Грошова одиниця — 

єгипетський фунт. 

Географічне положення. Єгипет займає північно-східну частину Африки. Близько 60 тис. 

км
2
 його території знаходиться на Синайському півострові в Азії. Територія Єгипту з 

півночі омивається водами Середземного моря Атлантичного океану, а зі сходу — водами 

Червоного моря Індійського океану. На заході країна межує з Лівією, на півдні — з 

Суданом, на північному сході — з Ізраїлем; Єгипту належить Суецький канал. 

Знаходячись між Африкою, Азією та Середземномор'ям Європи, він має в цілому дуже 

сприятливе географічне положення. 

Історія виникнення та розвитку. Єгипет — одна з найдавніших держав світу. Близько 

3100 р. до н. е. в родючій долині Нілу виникло два державних утворення (Верхній та 

Нижній Єгипет). В одну державу їх об'єднав легендарний фараон Мене. За тисячі років 

Єгипетські царства демонстрували світові чітку організацію державної влади та війська. 

Процвітали тут ремесла та будівництво (зокрема, донині людей вражають піраміди, 

палаци та храми). 

У пізній період історії Стародавнього Єгипту почався його поступовий занепад і 

панування в країні різних завойовників — лівійців, персів, ассирійців тощо. У 31 р. до н. є. 

Єгипет стає провінцією Римської імперії. Після її поділу з 395 р. н. є. увійшов до складу 

Візантії. У 641 р. Єгипет завоювали араби. Мешканці країни — християни -копти — 

почали асимілюватися та ісламізуватися. У X XII ст. Єгипет пережив період розквіту, була 

збудована нова столиця Каїр. У 1517 р. Єгипет було завойовано та приєднано до 

Османської імперії. Як провінція останньої він проіснував до 1914 р. Після цього був 

завойований французами та британцями. Офіційно незалежною державою Єгипет став у 

1922 р. З 1953 p., після ліквідації монархічного ладу, став республікою. Країна пережила 

дві війни з Ізраїлем і окупацію ним Синайського півострова. Нині відбувається зростання 

ісламського фундамен-талізму. 

Державний устрій і форма правління. Єгипет — унітарна держава, президентська 

республіка. Глава держави — президент, керівник уряду — прем'єр-міністр. Законодавча 



влада належить Народній асамблеї. Термін її повноважень — п'ять років. Загальна 

кількість депутатів у парламенті — 444. Країна поділяється на 27 губернаторств. 

Природні умови та ресурси. У рельєфі Єгипту переважають рівнини та височини. Лише 

на сході здіймаються невисокі гори, найвищою точкою яких є г. Катренах (2637 м). У 

западині Каттара місцевість лежить на 133 м нижче рівня моря. На схід від долини Нілу 

знаходиться плоскогір'я з середньою висотою близько 600 м. 

Більша частина Єгипту знаходиться в зоні сухого тропічного клімату. Північне узбережжя 

Середземного моря — в субтропічній зоні. Середні температури липня з півночі на 

південь змінюються від +25 °С до +34 °С, а у січні — від +11 °С до +16 °С. На більшій 

частині території Єгипту кількість опадів не перевищує 100 мм на рік. Тут зафіксована 

найвища температура повітря у світ +58 °С. 

Рослинний і тваринний світ Єгипту дуже бідні. Майже увесь Єгипет це пустелі: Сахара, 

Лівійська, Нубійська, Синайська. Вони складаються з піску, каміння та гравію. Лише де-

не-де зустрічаються оази. З березня по червень із Сахари дме сухий гарячий вітер — 

хамсин. Тут дуже спекотно. Єдина річка Єгипту — Ніл. 

Єгипет має доволі значні запаси мінеральних ресурсів, серед яких виділяються енергоносії 

— нафта, природний газ, кам'яне та буре вугілля, уран, а також руди чорних і кольорових 

металів: залізна, марганцева, титанова. Є родовища міді, нікелю, свинцю, цинку, 

вольфраму, молібдену, золота тощо, зустрічаються також поклади хімічної сировини, 

особливо сірки, кухонної солі, фосфоритів. 

Населення. Середня густота населення перевищує 71 особу на 1 км
2
. Понад 90 % 

зосереджено в долині Нілу. Населення швидко зростає. Народжуваність перевищує 28 %о, 

смертність — 9 %о. Природний приріст — приблизно 19 %о. Міське населення становить 

понад 45 %. Крім столиці до міст-мільйонерів належать Александрія (понад 3,5 млн осіб) 

та Ель-Гіза (2,5 млн). Араби становлять близько 98 % населення, з них 90 % — 

мусульмани-суніти. 

Господарство. Донині основною галуззю господарського комплексу Єгипту є сільське 

господарство. Але воно не в змозі задовольнити потреби швидко зростаючого населення в 

продуктах харчування. Основними сільськогосподарськими культурами є бавовник, рис, 

пшениця, кукурудза, цибуля, часник та цукрова тростина. За обсягами збирання 

довговолокнистого бавовнику Єгипет посідає перше місце у світі. Постійно роз-

ширюються площі зрошуваних земель. Тваринництво відіграє допоміжну роль у зв'язку з 

обмеженою кормовою базою. Розводять велику рогату худобу, овець, кіз, верблюдів, 

віслюків. Розвивається птахівництво. У цілому на сільське господарство припадає до 20 % 

ВНП. 

У промисловості основною галуззю є гірничовидо-бувна. Вона зосереджує основні 

зусилля на видобуванні нафти та природного газу, а також залізної та марганцевої руди, 

руд кольорових металів, переважно хромітів, та сировини для хімічної промисловості 

(солі та фосфоритів). На р. Ніл працюють ГЕС. 

Серед галузей обробної промисловості найрозвинутішими є машинобудування та 

металообробка, чорна та кольорова металургія, нафтопереробка, хімічна та нафтохімічна, 

легка та харчова промисловість. 

Головний вид транспорту Єгипту — автомобільний. Довжина автошляхів перевищує 50 

тис. км, залізничних магістралей — 9 тис. Велике значення у зовнішньоекономічних 

зв'язках має морський транспорт. Найбільші порти — Александрія, Суец, Порт-Саїд. 

Важко оцінити значення в економіці Єгипту Суецького каналу. Це один із двох, поряд з 

Панамським, головних транспортних каналів світу. Він має пропускну спроможність 78 

суден за добу. Канал приносить Єгипту великі доходи за рахунок плати за проходження 

його водами. Судноплавним є й Ніл. У столиці та Луксорі діють міжнародні аеропорти. 

Культура та соціальний розвиток. Єгипту належить одна з найбільших у світі історико-

культурних спадщин. 

В Ель-Гізі знаходяться піраміди Хеопса, Хефрена та Мікерина, які є єдиним із семи чудес 



стародавнього світу, що збереглися до наших днів, і не менш відомий Сфінкс. 

У давній столиці Єгипту Мемфісі (Менноф-Ра) — величні руїни храму Птаха. Тут 

коронували фараонів, а також відома статуя фараона Рамзеса II заввишки 14 м. 

Світовим надбанням є також Луксор (у давнину Фіви), одна з давніх столиць Єгипту. 

Особливим є Луксорський храм на честь Амона-Ра з велетенськими статуями фараонів. Не 

оминають туристи й знамениту Алею сфінксів. 

Карнак відомий найбільшим у світі колонним храмом на честь Амона-Ра та двома 

святилищами. 

У Долині царів знаходяться гробниці фараонів різних династій і єдина нерозграбована 

гробниця фараона Тутанхамона, де були знайдені неоціненні скарби. 

Знаменитим є Саккар з некрополем фараонів різних династій і величним поховальним 

комплексом фараона Джосера та ін. Цьому переліку немає кінця. 

Арабська Республіка Єгипет визнала незалежність України 3 січня 1992 р. шляхом 

підписання спільного комюніке. Дипломатичні відносини між двома країнами були 

встановлені 25 січня 1992 р. У Києві функціонує посольство АРЄ. 

Запитання та завдання 

1.  Назвіть і покажіть на карті країни, які належать до Північної Африки. 

2. З якими країнами безпосередньо межує Єгипет? 

3.  Який адміністративно-територіальний поділ Єгипту? 

4. Який вид транспорту є головним у Єгипті? 

 

8.2. Країни Західної Африки 
До цього регіону належать 16 країн. Вони дуже відрізняються за площею та чисельністю 

населення, але об'єднуються в один регіон переважно на основі географічних та 

історичних чинників. У минулому це була та частина Африки, звідки переважно вивозили 

рабів до Америки. Найпотужнішою державою цієї частини материка, її регіональним 

лідером, є Нігерія. 

 

8.2.1. Нігерія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Федеративна Республіка Нігерія. Столиця — 

Абуджа (близько 400 тис. осіб). Площа — 933 тис. км
2
 (31-ше місце у світі). Населення — 

понад 130 млн осіб (10-те місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — 

найра. 

Географічне положення. На півдні Нігерія має широкий вихід до Гвінейської затоки. 

Безпосередніми сусідами цієї країни є: на півночі — Нігер, на заході — Бенін, на сході — 

Чад і Камерун. У цілому географічне положення Нігерії є середньо-сприятливим для її 

розвитку. Віддалені від океану частини мають набагато гірше географічне положення, ніж 

прибережні. 

Історія виникнення та розвитку. До появи тут європейців на території сучасної Нігерії 

існували держави народів гауса та йоруба. Найвідоміші з них Іфе, Бенін, Борну. З другої 

половини XV ст. на узбережжі Гвінейської затоки з'явилися європейці. Нинішнє 

узбережжя Нігерії в середні віки стало частиною так званого Невільницького Берега. Тут 

здійснювалася інтенсивна торгівля рабами, звідси їх вивозили до інших частин світу, 

переважно до Америки. У XIX ст. тут виник султанат Сокоти. На другу половину цього 

століття припадає британська колонізація нинішньої території Нігерії. Тут було створено 

власну колонію і протекторат Нігерія. З I960 р. проголошено незалежність, Нігерія стає 

членом Британської Співдружності Націй, ау 1963 р. федеративною республікою. З того 

часу й донині відбуваються державні перевороти, які стали нормою життя, та правління 

військових; протягом 1967—1970 pp. навіть тривала громадянська війна, під час якої заги-

нуло понад 2 млн осіб. 

Державний устрій і форма правління. Нігерія — федеративна держава, президентська 

республіка. Глава держави й уряду — президент. Законодавча влада належить парламенту, 



який складається з 360 депутатів. Країна складається з 36 штатів і 1 столичного округу. 

Природні умови та ресурси. У рельєфі Нігерії переважають рівнини та височини. 

Узбережжя низовинне, заболочене та вкрите мангровими лісами. Далі на північ рівнина 

стає все горбистіша, поступово піднімається, врешті-решт утворюючи плоскогір'я Джос і 

Баучі. Біля кордону з Камеруном у гірському масиві Адамава знаходиться г. Дімланд 

(2042 м). Це найвища точка країни. 

На більшій частині території Нігерії панує екваторіальний клімат. Протягом року середні 

температури коливаються від +26 °С до +33 °С. Кількість опадів дуже зменшується від 

південного узбережжя на північний схід від 4000 мм до 500 мм. Це пов'язано з тим, що на 

узбережжі клімат впродовж цілого року вологий, а на північному сході спостерігається 

тривалий сухий сезон, коли дмуть вітри із Сахари. 

Найбільшою річкою Нігерії є повноводний Нігер. Це велика судноплавна водна 

магістраль. Великих озер немає, за винятком прикордонного Чаду. Це озеро впродовж 

року, залежно від сухого та вологого періодів, то розливається, то різко зменшує свою 

площу. 

У вологих південних районах країни багатий рослинний світ. Тут поширені густі 

екваторіальні ліси з цінними видами дерев, зокрема червоним деревом та олійною 

пальмою. Зі зменшенням опадів у північному напрямку ліси спочатку переходять у 

савану, а потім і в напівпустелю. Тваринний світ у густозаселеній Нігерії дуже 

винищений. 

Основу мінеральних ресурсів Нігерії складають енергоносії та руди кольорових металів. 

Видобувають нафту (110 млн т), природний газ, кам'яне та буре вугілля. Значними є 

запаси залізної та титанової руд, олова, цинку, свинцю. Є родовища молібдену, 

вольфраму, цирконію, ніобію, урану тощо. Поширені родовища хімічної сировини 

(фосфорити, кухонна сіль) та будівельних матеріалів (азбест, вапняки, мармур). 

Населення. Середня густота населення в Нігерії становить приблизно 150 осіб на 1 км
2
. 

Цей показник зменшується у північному напрямку. Народжуваність у країні одна з 

найвищих у світі та дорівнює 42 %о. При смертності 13 %о природний приріст становить 

29 %о. Сільське населення все ще переважає, однак частка міського населення швидко 

зростає та вже перевищила 44 %. Етнічний і релігійний склад населення надзвичайно 

строкатий. Народи гауса, йоруба, ібо становлять близько 20 % жителів країни, фульбе — 

11, ібібіо — 6, канурі — 5, едо — 4 % і т. д. Різноманітний релігійний склад населення: 

мусульмани-суніти становлять близько 50 %, протестанти — 27, католики — 13, прихиль-

ники традиційних африканських вірувань — 10 % . 

Господарство. За обсягом ВНП Нігерія друга після ПАР країна Африки. В економіці 

домінує сільське господарство. Рослинництво працює як на задоволення продовольчих 

потреб (вирощують просо та сорго, рис і кукурудзу), так і на експорт (какао, арахіс, 

природний каучук, бавовна). За обсягами вирощування проса та сорго Нігерія займає у 

світі відповідно друге та третє місця, а арахісу та какао — четверте та шосте відповідно. У 

тваринництві розводять кіз, велику рогату худобу та овець. Харчовий раціон жителів 

приморських районів, а також тих, які мешкають уздовж річки Нігер і біля озера Чад, 

доповнює риба. її виловлюють понад 400 тис. т на рік. 

Серед галузей промисловості виділяється гірничодобувна, що представлена насамперед 

нафтовидобуванням. Інші основні галузі добувної промисловості дають країні вугілля, 

уран, олово, сіль і фосфати. За видобутком урану Нігерія посідає п'яте місце у світі. Інший 

важливий сектор індустрії країни зайнятий переробкою сільськогосподарської сировини. 

Серед них виділяються бавовноочисні та текстильні підприємства. Зростає виробництво в 

цементній промисловості. 

Транспортне забезпечення країни недостатнє. У Нігерії взагалі немає залізниць. Дуже 

мала протяжність автомобільних шляхів — 20 тис. км. Крім того, лише 30 % з них мають 

асфальтове покриття. З метою судноплавства використовують р. Нігер, а також порти 

морського узбережжя, звідки вивозиться переважно нафта та сільськогосподарська 



продукція. Міжнародні аеропорти функціонують у столиці та в місті Агадасі. 

Культура та соціальний розвиток. Історико-культурна спадщина небагата. Архітектурні 

об'єкти датуються XVI ст. Рівень соціального розвитку все ще низький. Письменних у 

країні трохи більше 50 %. Менше половини населення має доступ до якісної питної води. 

Погана ситуація і з медичним обслуговуванням: на 6 тис. осіб припадає аж один лікар. 

Вражаючою є смертність дітей до 1 року — понад 85 % . Короткою є також середня 

тривалість життя чоловіків і жінок, відповідно — 52 та 54 роки. Великі проблеми в Нігерії 

і з дотриманням прав людини. Ця держава має один з найвищих у світі рівнів злочинності 

та корумпованості. 

Федеративна Республіка Нігерія визнала незалежність України 11 березня 1992 р. 

Підписання Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між двома державами 

відбулося 10 грудня 1992 р. Зовнішньоторговельний оборот між двома країнами постійно 

зростає з великим додатним сальдо для України. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть і покажіть на карті безпосередніх сусідів Нігерії. 

2. Що є основою мінеральних ресурсів Нігерії? 

3.  Яке місце в Африці посідає Нігерія за обсягом ВНП? 

4. Яка галузь промисловості у Нігерії є основною? 

 

8.3. Країни Центральної Африки 

Цей регіон знаходиться в центральній частині материка та складається з дев'яти країн. До 

нього належать Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго, Камерун, Конго, Сан-

Томе та Прінсіпі, Центрально-Африканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея. Крім 

того, сюди входить володіння Великої Британії Острів Святої Єлени. За рівнем 

нестабільності та бідності країни цього регіону поступаються хіба що перед державами 

Східної Африки. Регіональним лідером є Демократична Республіка Конго. 

 

8.3.1. Демократична Республіка Конго 

Загальні відомості. Офіційна назва — Демократична Республіка Конго. Столиця — 

Кіншаса (понад 5 млн осіб). Площа — 2,3 млн км
2
 (12-те місце у світі). Населення — 

понад 55 млн осіб (23-тє місце). Державна мова — французька. Грошова одиниця — 

франк Конго.  

Географічне положення. Країна знаходиться майже в самому центрі Африки в басейні 

річки Конго, звідси й її назва. Має дуже вузький вихід до узбережжя Атлантичного океану 

(37 км). На заході межує з Конго (Браззавіль), на півночі — з Центрально-Африканською 

Республікою, на північному сході — з Суданом, на сході — з Угандою, Руандою, Бурунді, 

Танзанією та Замбією, на півдні — з Анголою. Різні частини цієї великої за площею 

держави мають різну оцінку власного географічного положення. 

Історія виникнення та розвитку. В доколоніальні часи середньовіччя на території 

нинішньої держави ДРК існувало декілька африканських держав (Конго, Куба, Луба, 

Лундос, Каконго). Наприкінці XVI ст. на узбережжі останньої держави з'явилися 

португальці. З того часу різні європейські держави намагалися заволодіти цими землями. 

Врешті-решт територією Конго заволоділа Бельгія і з початку XX ст. до 1960 р. вона була 

бельгійською колонією. У 1960 р. було проголошено незалежність, після чого відбулися 

громадянська війна та військовий переворот. З приходом до влади Мобуту відбулося 

зміцнення центральної влади. З 1971 р. країну перейменовано на Заїр. Більш як 30-річне 

одноосібне правління Мобуту закінчилося черговою війною та перемогою опозиції. Країні 

було повернуто (1997 р.) її колишню назву. 

Державний устрій і форма правління. ДРК — унітарна держава, президентська 

республіка. Глава держави та уряду — президент. Законодавча влада належить 

парламенту. Його утворюють 300 депутатів. Країна поділена на 11 регіонів. 

Природні умови та ресурси. Рельєф більшої частини Конго рівнинно-височинний 



(долина річки Конго та її численних проток). На сході знаходяться гори з діючими 

вулканами. Найвища точка — гора Маргарита (5109 м). Клімат у країні екваторіальний і 

субекваторіальний з середньомісячними температурами впродовж року від +22 °С до +28 

°С. В екваторіальному поясі випадає 2500 мм дощів на рік, у субекваторіальному — понад 

1000. У цьому поясі існують сухий і вологий періоди. В екваторіальному поясі дощі йдуть 

цілий рік. 

Центральна екваторіальна частина країни вкрита густими, здебільшого заболоченими 

лісами. На півночі та півдні країни, де опадів випадає менше, переважають сухі рідколісся. 

Гори вкриті густими лісами з доволі багатим рослинним і тваринним світом, особливо 

відомі гірські горили. 

Конго є однією з найбагатших на водні ресурси держав світу. Тут протікає друга 

повноводна річка планети Конго. Вона має безліч великих і малих приток. Східна частина 

країни прилягає до одного з найбільших і найглибших озер світу — Танганьїка. 

ДРК має значний природно-ресурсним потенціал. Виділяються мінеральні ресурси: 

енергоносії та руди чорних і кольорових металів. До перших належать нафта, природний 

газ, кам'яне вугілля та горючі сланці, до других — поклади залізної і марганцевої руди. За 

запасами руд таких стратегічних металів, як тантал і ніобій, Конго посідає перше місце у 

світі. В країні знаходиться відомий "мідний пояс". Є тут також поклади бокситів, цинку, 

нікелю, свинцю, кобальту, вольфраму та молібдену, берилію та кадмію тощо. Не менш 

вагомі запаси алмазів, золота, срібла, урану, радію, германію, а також калійних солей, 

азбесту, графіту, сірки та ін. 

Населення. Середня густота населення невелика та ледь перевищує 24 особи на 1 км
2
. 

Найменш заселені центральні та гірські райони, найбільше — західні. Народжуваність і 

природний приріст населення належать до найвищих на планеті, відповідно — 46,5 %о та 

31,5 %о. Частка міського населення все ще незначна (30 %), але продовжує стрімко 

зростати. Етнічний склад населення ще більш строкатий, ніж у Нігерії. Жоден народ не 

перевищує 18 % від загальної чисельності населення. Так само строкатим є і релігійний 

склад жителів країни. Близько 50 % католики, 20 % — протестанти, 20 % — прихильники 

традиційних африканських вірувань. Є також африканські християни та мусульмани. 

Господарство. Основою економіки країни є сільське господарство та галузі 

промисловості, які переробляють його продукцію. Тут зайнято понад 80 % економічно 

активного населення. Переважає вирощування продовольчих культур, які населення 

споживає в їжу (батат, ямс, маніок, кукурудза, таро, рис). Вирощують і товарні експортні 

культури — арахіс, каву, какао, банани, бавовник, олійну пальму, цукрову тростину, чай. 

Тваринництво відіграє допоміжну роль. Розвинуте рибальство. Рибу виловлюють у річках 

та на узбережжі океану. Для Конго характерна інтенсивна заготівля цінних порід дерев, 

збирання кори хінного дерева та соку гевеї. 

Серед галузей індустрії переважає гірничодобувна, зокрема видобування нафти та 

кам'яного вугілля. Міжнародне значення має експлуатація родовищ золота, срібла, 

алмазів, мідної руди, кобальту, цинку, кадмію тощо. На цій базі швидкими темпами 

розвиваються нафтопереробна та нафтохімічна галузі, а також кольорова металургія. 

Останнім часом з'явилися машинобудівні підприємства. Традиційний розвиток мають 

підприємства легкої промисловості, насамперед текстильні фабрики, деревообробні та 

харчові виробництва. 

Транспортне забезпечення держави все ще недостатнє. Довжина залізниць — понад б тис. 

км, автошляхів — 150 тис. км (це також ґрунтові дороги, яких більшість). У гирлі Конго 

знаходиться головний морський і річковий порт країни — Матаді. Конго та її притоки, 

хоча й є дуже повноводними, але на них чимало порогів, які утруднюють судноплавство. 

Розвивається трубопровідний транспорт. У ДРК п'ять міжнародних аеропортів, 

найбільший з яких — у столиці. 

Культура та соціальний розвиток. У Конго відсутні давні поселення та сліди 

доісторичних цивілізацій. У списку ЮНЕСКО знаходиться 5 об'єктів і всі вони є 



національними природними парками. 

Обов'язковою є 6-річна освіта. Письменних — близько 75 %. На 100 тис. осіб населення 

припадає трохи більше 180 студентів. Погана ситуація у галузі охорони здоров'я. Вражає 

кількість потенційних пацієнтів, яка припадає на одного лікаря (24 тис. осіб). Таке не 

часто зустрінеш навіть у Африці. Дуже висока смертність дітей до одного року, яка в 

окремих регіонах становить майже 100 %о. Конго належить і до країн з найнижчими у 

світі показниками середньої тривалості життя її громадян. Для чоловіків середній вік 

дорівнює 47 рокам, для жінок — 52. У Конго один із найвищих у світі показників за-

хворюваності на СНІД. Поширена також сонна хвороба, яка розноситься знаменитою 

мухою цеце. 

Україна не має постійних економічних зв'язків із ДРК. До головних 

зовнішньоекономічних партнерів останньої належать, крім колишньої метрополії Бельгії, 

також США, Франція та Німеччина. 

Запитання та завдання 

1. Назвіть і покажіть на карті країни Центральної Африки. 

2. В якому році було проголошено незалежність Демократичної Республіки Конго? 

3.  Що вам відомо про природно-ресурсний потенціал Демократичної Республіки Конго? 

4. Яка галузь економіки є основною в Демократичній Республіці Конго? 

 

8.4. Країни Східної Африки 

Цей регіон утворюють 16 країн і є найбільшим на континенті за їх чисельністю. Держави 

об'єднуються насамперед за географічною ознакою. В цілому це один із най-

нестабільніших і найбідніших регіонів світу, де донині перманентно виникають війни, 

здійснюється навіть широкомасштабний геноцид. Із Сомалі вимушені були тікати навіть 

американці. Якраз у Східній Африці було завдано потужних терористичних ударів по 

посольствах США. У наш час майже єдиною державою регіону, яка є значною мірою 

острівцем стабільності та відносного процвітання в морі хаосу та страждань, є Кенія. 

 

8.4.1. Кенія 

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Кенія. Столиця — Найробі (2,2 млн 

осіб). Площа — 583 тис. км
2
 (45-те місце у світі). Населення — понад 32 млн осіб (36-те 

місце). Державні мови — суахілі та англійська. Грошова одиниця — кенійський шилінг. 

Географічне положення. Кенія знаходиться в середній частині Східної Африки на 

екваторі. На півночі вона межує з Ефіопією та Суданом, на півдні — з Танзанією, на 

заході — з Угандою, на сході — із Сомалі. Південно-східну частину Кенії омивають води 

Індійського океану. Протяжність узбережжя — понад 600 км. Майже всі держави, що 

оточують Кенію, є бідними та політично нестабільними, особливо Сомалі. Звідси на 

територію Кенії проникають збройні формування, які поширюють кризові явища й на 

сусідні держави. 

Історія виникнення та розвитку. У VII ст. н. є. на нинішньому кенійському узбережжі 

з'явилися араби. Вони торгували невільниками та слоновою кісткою. У цей час почалася 

ісламізація східної частини Кенії, існували великі міста (Малінді, Момбаса). У XVI ст. 

узбережжя захопили португальці, але довго тут не втрималися. З XVIII до XIX ст. східна 

частина Кенії належала султанам Оману. З кінця XIX ст. аж до 1963 р. на цій території 

панувала Британія. У 1963 р. Кенія проголошена незалежною республікою, є членом 

Британської Співдружності Націй. 

Державний устрій і форма правління. Кенія — унітарна держава, президентська 

республіка. Глава держави та уряду — президент. Законодавча влада належить 

парламенту. Він складається з 210 депутатів. Країна поділяється на 7 провінцій і 1 

столичний округ. 

Природні умови та ресурси. Рівнинний рельєф Кенії поступово підвищується від 

узбережжя Індійського океану у західному напрямку. Там здіймаються діючі та згаслі 



вулкани. Серед них найвища вершина країни — гора Кенія (5199 м). 

Клімат на всій території субекваторіальний. Температура повітря на рівнинній частині 

впродовж року становить від +25 °С до +27 °С. Мірою того, як рівнини переходять у гори, 

температура в середньому знижується на 0,6 °С на кожні 100 м підйому. Кількість опадів 

коливається від 250 мм на рік на південному сході до 2000 мм у горах. 

Великих повноводних річок у Кенії немає. Однак є велике солоне рифтове озеро Рудольфа 

(Туркана). На заході країна омивається водами великого прісного озера Вікторія. 

Рослинний та тваринний світ Кенії багатий та різноманітний. Уряд цієї країни намагається 

зберегти його в численних заповідниках і національних парках з метою розвитку туризму. 

На узбережжі океану ростуть дуже цінні види дерев, зокрема тик і сандал, безліч різних 

пальм, мангрові зарості. У зоні саван і рідколісся серед високої слонової трави, яка 

досягає висоти до 5 м, розкидані величні баобаби та акації. Тут безліч видів копитних, 

слонів, носорогів, багато хижаків, особливо левів, гепардів, леопардів, гієн, гієнових собак 

тощо. У місцевостях, де випадає більше опадів, ростуть густі ліси з камфорного дерева, 

бамбука тощо. 

Мінеральні ресурси традиційні для африканських країн, переважають рудні корисні 

копалини: залізна руда, свинець, мідь, тантал, золото, срібло. За запасами унікального 

європію Кенія посідає перше місце у світі. Ця країна має першість у світі й за запасами 

надзвичайно кислотостійкої речовини кіаніту, яка теж належить до стратегічної сировини. 

Значні поклади дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, сировини для хімічної 

промисловості та будівельних матеріалів. 

Населення. Середня густота населення приблизно 55 осіб на 1 км
2
. По території воно 

розміщене не дуже рівномірно. Найбільш заселені прибережні та підвищені центральні 

райони із кліматом сприятливим для життя. Доволі висока народясуваність — до 32 %о на 

фоні порівняно низької смертності — 11 %о дає природний приріст у 21 %о. Майже 70 % 

населення живе в селах. Вони доволі мальовничі, особливо поселення масаїв. Окрім 

столиці більше міст-мільйонерів немає. Як і в багатьох африканських країнах, які 

знаходяться на південь від Сахари, в Кенії строкатий етнічний і релігійний склад 

населення. Більше восьми народів мають частку від 5 до 20 %. Найбільше прихильників 

протестантизму (45 %) і католицизму (35 % ). По 10 % мусульман і прихильників 

традиційних африканських вірувань. 

Господарство. В економіці Кенії домінуючою галуззю є сільське господарство, в ньому 

зайнято до 70 % економічно активного населення. Основна харчова культура — це 

кукурудза, а також пшениця та рис, які доповнюються овочами та фруктами. Експортні 

товарні сільськогосподарські рослини — це чай (3-тє місце у світі), банани, ананаси, кава, 

бавовна та цукрова тростина. На узбережжі вирощують кокосові пальми та горіхи кеш'ю. 

Тваринництво в основному має м'ясо-молочний напрям. За поголів'ям верблюдів Кенія 

посідає сьоме місце у світі. На узбережжі Індійського океану та великих озер розвинуте 

рибальство. 

Серед галузей промисловості виділяється харчова та легка. Перша переробляє 

сільськогосподарську сировину. Легка промисловість, серед галузей якої домінує 

текстильна та шкіряна, теж орієнтуються на вирощування бавовнику та тваринництво. 

З'явилися перші автоскладальні та нафтопереробні заводи. Серед будівельної індустрії 

виділяють цементні заводи. 

Транспортне забезпечення країни недостатнє. Довжина залізниць перевищує 2,5 тис. км. 

Серед 70 тис. км автомобільних доріг лише 15 % мають асфальтове покриття. У зовнішніх 

економічних зв'язках найголовнішу роль відіграє морський транспорт. Головний морський 

порт країни Момбаса. Туристи до Кенії потрапляють через два міжнародних аеропорти, 

які знаходяться у Найробі та Момбасі. Для перевезення туристів широко використовують 

джипи, а також повітряні кулі. 

Культура та соціальний розвиток. Обов'язковою є 8-річна освіта. Майже 70 % 

населення Кенії вміє читати й писати. На 1000 тис. осіб припадає 187 студентів. Один 



лікар припадає майже на 10 тис. осіб. Смертність дітей до 1 року становить близько 70 

%о. Тривалість життя і жінок, і чоловіків у середньому становить 54 років. 

Найбільше об'єктів культурно-історичної спадщини знаходиться на узбережжі. У Момбасі 

та сусідньому середньовічному місті Мкарані є мечеті, християнські монастирі та навіть 

індійський храм XIV—XIX ст. Курорт Малінді на березі Індійського океану, крім чудових 

пляжів і фешенебельних готелів, має об'єкти XIV— XVII ст. У Найробі знаходиться 

великий національний музей, культурний центр, художня галерея. 

На жаль, у світі Кенія виділяється одним із найвищих на планеті рівнем захворюваності 

населення на СНІД. 

Республіка Кенія визнала незалежність України 6 травня 1993 р. Тоді ж було підписано 

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. 

Запитання та завдання 

1.  Назвіть і покажіть на карті країни, з якими межує Кенія. 

2.  Охарактеризуйте рослинний і тваринний світ Кенії. 

3.  Які особливості етнічного і релігійного складу населення Кенії? 

4. Яка галузь господарства Кенії є домінуючою? 

 

8.5. Країни Південної Африки 

До регіону Південної Африки належить п'ять держав: Ботсвана, Лесото, Намібія, 

Південно-Африканська Республіка та Свазіленд. Це доволі специфічна частина Африки з 

дуже сильним впливом на усі сторони життя, насамперед на економіку, європейських 

поселенців. Хоча політична влада тут належить корінним жителям, економіка та фінанси 

знаходяться в руках європейців. Регіональним лідером є Південно-Африканська 

Республіка (ПАР), найбільш економічно розвинена держава Африки. 

 

8.5.1. Південно-Африканська Республіка 

Загальні відомості. Офіційна назва — Південно-Африканська Республіка (у деяких 

джерелах Південна Африка). Столиця — Преторія (адміністративна) (700 тис. осіб) і 

Кейптаун (законодавча) (900 тис. осіб). Населення — 46 млн осіб (27-ме місце у світі). 

Площа — 1,2 млн км
2
 (24-те місце у світі). Державні мови — африкаанс (в основі 

староголландська) та англійська. Грошова одиниця — ранд. 

Географічне положення. ПАР знаходиться на крайньому півдні Африки. З півдня, сходу 

та заходу вона омивається водами Індійського та Атлантичного океанів. Межує з 

Намібією, Ботсваною, Зімбабве на півночі. На північному сході кордони з Мозамбіком і 

Свазілендом. У межах ПАР знаходиться держава Лесото. Вихід до двох океанів на 

магістральних морських шляхах доволі сприятливий для соціально-економічного 

розвитку. 

Історія виникнення та розвитку. З давніх-давен була заселена племенами бушменів і 

готтентотів. У XVI ст. масове переселення з півночі народів банту. З XVII ст. з'явилися 

перші європейські поселенці. Спочатку це були голландці (бури), потім французи, ще 

пізніше — британці. Бури створили на півдні Африки кілька республік. Наприкінці XIX 

ст. британці почали анексію територій, які бури вважали своїми, та встановлювали там 

свої закони. Це призвело до англо-бурських воєн. Спочатку бури перемогли, але на 

початку XX ст. війну виграла Велика Британія. Вона об'єднала свої колонії в Південній 

Африці з бурськими державами та утворила Південно-Африканський Союз. З 1948 р. 

початок політики апартеїду. У 1949 р. анексувала Намібію. З 1961 р. вийшла з Британської 

Співдружності Націй. У цей час і була проголошена ПАР. Зростання расових заворушень і 

міжнародна ізоляція привели у 1991 р. до ліквідації апартеїду. У 1994 р. відбулися вільні 

загальні вибори, де перемогу отримали корінні африканці на чолі з Н. Манделою. ПАР 

увійшла до ОАЄ та Британської Співдружності Націй. 

Державний устрій і форма правління. ПАР — унітарна держава, президентська 

республіка. Глава держави та уряду — президент. Законодавча влада належить 



двопалатному парламенту. Він складається з національної асамблеї та національної ради 

провінцій. Термін повноважень депутатів — п'ять років. їх загальна кількість — 400. 

Країна має 9 провінцій. 

Природні умови та ресурси. Рельєф ПАР досить різноманітний. Низовинні ділянки 

трапляються лише біля кордону з Мозамбіком. Внутрішні райони — це підвищені плато, 

краї якого припідняті. На сході здіймаються химерні складчасті Драконові гори. Тут 

знаходиться найвища вершина країни — гора Каткін-Пік (3660 м). Південна частина ПАР 

закінчується Капськими горами. 

Межове розміщення країни на півдні материка та різновисотність території визначають 

кліматичне розмаїття. ПАР знаходиться в тропічному та субтропічному кліматичних 

поясах. У січні (літо Південної півкулі) середні температури коливаються від +18 °С до 

+27 °С. Взимку (липень) — вони змінюються від +7 °С до +10 °С. Дуже велика різниця в 

кількості опадів, у цілому кількість опадів змінюється від 30 мм на рік у пустелі Калахарі 

до 2000 мм на схилах Драконових гір, які повернуті до океану. В центральній частині 

країни випадає 600—700 мм. 

Річок у ПАР багато, але великою можна назвати лише Оранжеву. Вона та її повноводні 

притоки беруть початок з Драконових гір і течуть на захід. 

Рослинний і тваринний світ, там де вони збереглися, а це національні парки, гори та 

пустелі, де не живуть люди, доволі багаті та різноманітні. На сході типова савана та 

рідколісся з притаманними для неї в Африці тваринами. В сухих субтропіках переважають 

коротколисті вічнозелені кущі. На сході вологі мусонні ліси. У внутрішній та південно-

західній частині ПАР домінує рослинність пустель та напівпустель. 

Як і інші африканські країни, а це визначається особливостями геологічної будови 

материка, ПАР має такі мінеральні ресурси: нафта, природний газ, кам'яне вугілля та уран 

(енергоносії), руди чорних і кольорових металів (залізна та марганцева, мідь, цинк, титан, 

свинець, нікель, цирконій, вольфрам, золото, срібло, платина тощо), хімічна та будівельна 

сировина, алмази та корунд. 

Населення. Густота населення в країні невелика — понад 37 осіб на 1 км
2
. Природні 

умови визначають нерівномірність заселення території. Люди переважно селяться на 

узбережжі та в підвищених внутрішніх районах із кліматом, сприятливим для життя. 

Природний приріст населення, порівняно з іншими африканським державами, невеликий. 

Частка міського населення — близько 50 %. Як і в інших країнах Африки, дуже строкатий 

національний склад населення. Майже 18 % жителів країни становлять нащадки 

європейських поселенців, переважно з Нідерландів і Великої Британії. 

Господарство. ПАР має найвищий рівень розвитку економіки в Африці. Найбільш 

розвинута багатогалузева гірничодобувна промисловість. Провідне місце у світі країна 

займає за видобутком алмазів і урану. Тут також щорічно добувають до 20 % золота світу. 

Серед інших галузей промисловості розвинені чорна та кольорова металургія, 

машинобудування, хімічна, легка, харчова, будівельна. Країна має потужний військово-

промисловий комплекс, який випускає продукцію від пістолетів до танків. 

Основою сільського господарства є високотоварне тваринництво, зокрема найбільшим є 

поголів'я овець. За цим показником ПАР належить десяте місце у світі, розводять велику 

рогату худобу та свиней, а також кіз (до 7 млн голів). У рослинництві основними сільсько-

господарськими культурами є кукурудза, пшениця, ячмінь, бавовник, цукрова тростина. 

Дуже багато вирощують винограду, цитрусових, арахісу, тютюну. Рибальство дає до 600 

тис. т морепродуктів на рік. 

У ПАР найкраще транспортне забезпечення в Африці. Довжина залізниць перевищує 30 

тис. км, автомобільних магістралей — 60 тис. км. У зовнішніх перевезеннях домінують 

морський (вантажні) та авіаційний (пасажирські) транспорт. Найбільші морські порти — 

Дурбан, Кейптаун, Іст-Лондон, Порт-Елізабет. Міжнародні аеропорти в Йоганнесбурзі, 

Кейптауні та Дурбані. 

Культура та соціальний розвиток. Стандарти життя в європейців та африканців у ПАР 



суттєво відрізняються. Середні показники мало про що свідчать. Так, письменних лише 70 

%, але серед європейських поселенців цей показник близький до 100 %. Те саме можна 

сказати й щодо доволі високої в середньому смертності дітей до одного року (50 %о), 

кількості лікарів тощо. Треба зазначити, що ці відмінності хоча й дуже повільно, але 

нівелюються. 

Південно-Африканська Республіка визнала незалежність України 14 лютого 1992 р. 

Дипломатичні відносини між двома країнами встановлені 16 березня 1992 р. шляхом 

обміну нотами. Підписано декілька декларацій, меморандумів, протоколів, які регулюють 

двосторонні відносини. 

Запитання та завдання 

1.  В якому році в ПАР почала здійснюватися політика апартеїду? 

2. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал ПАР. 

3. Якими чинниками визначається розміщення населення в ПАР? 

4. Назвіть і покажіть на карті найбільші морські порти ПАР. 

Висновки 

Країни Африки все ще залишаються найбіднішими та найнестабільнішими у світі. Це 

регіон політичних протиріч, воєн, геноцидів, соціально-економічних криз. Від епохи 

колоніалізму Африці дісталися штучні кордони без урахування меж етнічних територій. 

Цим самим була закладена величезна "міна сповільненої дії", яка може вибухнути у XXI 

ст. 

У цілому країни Африки мають великі та ще повністю не задіяні природні і людські 

ресурси. Якщо "зелена революція" вперше дала можливість більшій частині людства 

забезпечити себе продуктами харчування, то Африканський континент до цієї більшості 

не належав. Нестача продовольства стала відчуватися тут уже у 80-х роках XX ст. її 

основними причинами вважають війни, засухи та високі темпи приросту населення. 

Африканські країни все більше пізнають Україну. Розширюються зовнішньоторговельні 

зв'язки. Торговельне сальдо України з країнами Африки в цілому додатне. Більшість 

держав континенту (31) підтримують з нашою державою постійні торговельно-економічні 

та науково-технічні зв'язки. 

Тестовий контроль 
1. Єгипет безпосередньо межує з такими країнами: 

а) Алжиром; 

б) Ізраїлем; 

в) Суданом; 

г) Нігерією;  

ґ) Лівією; 

д) Саудівською Аравією. 

2. Столицею Єгипту є: 

а) Тріполі; 

б) Каїр; 

в) Рабат. 

3. Головною галуззю промисловості Єгипту є: 

а) машинобудування; 

б) хімічна промисловість; 

в) гірничодобувна промисловість. 

4.  За чисельністю населення Нігерія посідає в Африці таке місце: 

а) друге; 

б) перше; 

 в)третє. 

5. Які твердження є правильними: 

а) грошовою одиницею Нігерії є фунт; 

б) Нігерія — федеративна республіка; 



в) народжуваність у Нігерії одна з найвищих у світі? 

6. До країн Центральної Африки належать: 

а) Кенія; 

б) Марокко; 

в) Чад; 

г) Камерун;  

ґ) Зімбабве; 

д) Намібія. 

7. До 1960 р. Демократична Республіка Конго була колонією: 

а) Франції; 

б) Німеччини; 

в) Бельгії; 

г) Іспанії. 

8. У Кенії найбільше прихильників такої релігії: 

а) мусульманської; 

б) індуїстської; 

в) християнської. 

9. На всій території Кенії панує такий клімат: 

а) екваторіальний; 

б) субтропічний; 

в) субекваторіальний. 

10. З якими країнами безпосередньо межує ПАР: 

а) Намібією; 

б) Єгиптом; 

в) Сомалі; 

г) Мозамбіком;  

ґ) Лівією; 

д) Зімбабве. 

11. Дипломатичні відносини між ПАР і Україною встановлені: 

а) 26 грудня 1991 p.; 

б) 16 березня 1992 p.; 

в) 2 грудня 1991 р. 

 

Розділ 9 

КРАЇНИ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 
Це доволі стабільний регіон світу, який ще недавно був "глухим кутом" нашої планети. З 

цього континенту надходив мінімум інформації. Прискорений розвиток транспорту, зміна 

просторових напрямків міжнародних потоків товарів, розвиток туризму та перетворення 

його на високоприбуткову галузь економіки кардинально змінили ситуацію. Регіон 

поступово входить до загальносвітових, глобальних процесів, стаючи їх окремим 

структурним елементом. 

 

9.1. Австралія 
Загальні відомості. Офіційна назва — Австралійський Союз (Федерація). Столиця — 

Канберра (понад 300 тис. осіб). Площа — 7,7 млн км
2
 (6-те місце у світі). Населення — 

близько 20 млн осіб (51-ше місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — авс-

тралійський долар. 

Географічне положення. Австралійський Союз займає весь материк Австралію, великий 

острів Тасманію та багато дрібних островів і атолів. На суходолі сусідів немає. Австралія 

відділяє Індійський океан від Тихого. Найближчими її сусідами є Нова Зеландія, Папуа-

Нова Гвінея та Індонезія. З розвитком комунікацій та глобалізацією процесів географічне 

положення країни невпинно покращується. 



Історія виникнення та розвитку. Археологи вважають, що перші люди з'явилися в 

Австралії близько 40 тис. років тому і прибули сюди з південної Індії. У XVII ст. біля 

берегів материка з'явилися перші кораблі європейців. Наприкінці XVIII ст. материк почала 

інтенсивно колонізувати Велика Британія. Аж до 1868 р. ця країна використовувала 

Австралію як величезну природну колонію для найнебезпечніпіих карних злочинців. 

Засуджених просто відвозили сюди ніби до в'язниці з мурами у вигляді океанічного 

узбережжя. Потім з'явилися вільні поселенці, чисельність яких різко зросла під час 

"золотої лихоманки" в 50—60-х роках XIX ст. З 1901 р. британські колонії на материку 

організували федерацію. Вона одержала назву Австралійський Союз. Він існував як 

британський домініон. У1942 р. Австралія стала суверенною державою, членом Бри-

танської Співдружності Націй. 

Державний устрій і форма правління. Австралія — федеративна держава, 

парламентська республіка. Формально главою держави є королева Великої Британії, яку 

представляє у цій країні генерал-губернатор. Виконавча влада належить уряду на чолі з 

прем'єр-міністром, а законодавча влада — двопалатному парламенту (сенату та палаті 

представників). Перший має термін повноважень — шість років, друга — три роки. 

Загальна кількість депутатів — 76. Країна поділяється на 6 штатів, 1 столичний округ і 1 

територію. 

Природні умови та ресурси. Рівнини та височини займають близько 95 % території 

Австралії. Вздовж узбережжя Тихого океану на сході материка простягся невисокий 

Великий Вододільний хребет з найвищою точкою — горою Косцюшко (2230 м). У 

центральній і західній частинах здіймаються плато з висотами до 1500 м. Біля озера Ейр 

місцевість знаходиться на 12 м нижче рівня океану. 

Австралія лежить у чотирьох кліматичних поясах. Більшу її частину займає тропічний 

пояс. На півночі — субекваторіальний, на півдні — субтропічний. Південна частина 

острова Тасманія має помірний клімат. Влітку (січень) середні температури повітря над 

Австралією з півночі на південь змінюються від +28 °С до +20 °С, взимку (липень) — від 

+20 °С до +12 °С. Клімат тут переважно посушливий (250 мм опадів). На східному та 

північному узбережжі їх кількість зростає до 2000 мм. 

Австралія бідна на поверхневі прісні води. Найбільшими річками є Муррей з притокою 

Дарлінг. Більшість річок пересихають. У центральній частині Австралії декілька солоних 

озер, найбільше з них Ейр. 

Ґрунтовий покрив хоча й різноманітний, але на більшій частині країни панують піщані та 

кам'яні пустелі. Переважають різні види червоних і жовтих ґрунтів. 

Довга ізольованість материка витворила тут своєрідний рослинний і тваринний світ. У 

природі тут ніколи не існувало копитних, приматів і хижаків, ссавців. Дикого собаку 

динго завезли на материк аборигени. Найпримітніша рослина — евкаліпт. Він має цінну 

деревину, яка не гниє та виділяє евкаліптову олію. Серед тварин панують сумчасті. 

Кенгуру та страус ему навіть зображені на гербі Австралійського Союзу. 

Австралія, бідна на водні ресурси, володіє багатими мінеральними ресурсами. Країні 

належать провідні місця у світі за запасами бокситів (1-ше місце), цинку (2-ге), золота (4-

те), срібла (6-те місце). На одному з перших місць вона й за покладами залізної руди, 

олова та нікелю, а також урану. Є значні родовища кам'яного вугілля, нафти та 

природного газу. 

Населення. Австралія належить до найменш заселених частин світу. Середня густота 

населення становить менше 3 осіб на 1 км
2
. Понад 70 % населення сконцентровано на 

східному та південно-східному узбережжі. Частка міського населення вже перевищила 86 

%. Найбільшими містами є Сідней (4 млн осіб), Мельбурн (3,5 млн), Брісбен (1,6 млн 

осіб). Переважають нащадки переселенців з Великої Британії, аборигенів (корінних 

жителів) залишилось близько 230 тис. 

Господарство. Австралія високорозвинена держава з потужною індустрією та сільським 

господарством. У промисловості провідною галуззю є гірничодобувна. Вона має світове 



значення, переважно у видобутку кольорових і рідкісних металів, особливо рутилу та 

цирконію . На відміну від більшості високорозвинених держав світу в Австралії обробна 

промисловість поступається гірничодобувній, особливо за експортним значенням. 

Виняток хіба що становлять металургія та харчова промисловість. На потужній чорній та 

кольоровій металургії базується багатогалузеве машинобудування, що почало інтенсивно 

розвиватися лише після Другої світової війни. Основними його галузями є 

автомобілебудування, виробництво сільськогосподарський машин, продукції 

радіотехніки. 

Хімічна промисловість в основному переробляє нафту та виробляє добрива. Харчова 

промисловість ґрунтується на високотоварному сільському господарстві. За експортом 

сільгосппродукції Австралія у світі поступається лише США. За поголів'ям овець 

Австралії належить перше місце у світі (120 млн). Морожене м'ясо, а також м'ясні 

консерви у величезних обсягах експортуються на світовий ринок. Країні належить також 

першість на планеті за виробництвом вовни. Зернові культури, насамперед пшениця, 

дають сировину для борошномельного виробництва. Процвітаючими галузями є 

садівництво, овочівництво та виноградарство. 

У розвитку економіки рідкозаселеної Австралії велике значення належить транспорту. 

Довжина залізниць перевищує 40 тис. км, автомобільних доріг — понад 700 тис. км. У 

внутрішніх і зовнішніх перевезеннях пасажирів усе більшого значення набуває повітряний 

транспорт. Розширюється мережа трубопроводів. Для зовнішньоторговельних зв'язків 

використовують в основному морський транспорт. 

Культура та соціальний розвиток. Життєві стандарти з огляду на всі їх складові в 

Австралії є найвищими у світі. Майже все населення письменне. Середня тривалість 

життя жінок уже перевищила 81 рік, чоловіків — 76 років. Один лікар припадає на 438 

осіб. В Австралії низький рівень безробіття та один з найвищих — забезпеченості 

громадян власним якісним житлом. Австралія не володіє багатою історико-культурною 

спадщиною, але унікальний тваринний та рослинний світ приваблюють сюди мільйони 

туристів. 

Австралійський Союз визнав незалежність України 26 грудня 1991 р. У цей же день було 

встановлено дипломатичні відносини між двома державами шляхом обміну нотами. У 

Києві працює консульство Австралійського Союзу. 

Запитання та завдання 

1. Який державний устрій Австралійського Союзу ? 

2.  У скількох кліматичних поясах лежить Австралія? 

3. Знайдіть на карті три найбільших міста Австралії. 

4.  Чим відрізняється структура господарства Австралії від господарства інших 

розвинених держав світу? 

5. Коли Австралійський Союз визнав незалежність України? 

 

9.2. Океанія 
Величезні простори найбільшого у світі Тихого океану помережені тисячами островів. 

Найбільші з них заселені людьми. За етнічним складом населення та історико-гео-

графічними умовами в Океанії виділяють Полінезію, Мікронезію та Меланезію. Східна 

частина Океанії належить до Полінезії (Гаваї, Токелау, Тувалу, Самоа, Тонга, Туамоту, 

Маркізькі острови, острови Кука, Табулаї, Лайн, Фенікс, Острови Товариства тощо). До 

Меланезії належить західна частина Океанії (Нова Гвінея, Вануату, Нова Каледонія, 

архіпелаг Бісмарка, Соломонові Острови, Фіджі тощо). Мікронезія — це центральна 

частина Океанії. До її складу входять Маріанські, Каролінські, Маршаллові Острови, 

острови Гілберта, Банаба, Науру тощо. Всього понад 1500 островів. Як приклад країн 

Океанії розглянемо Маршаллові Острови. 

 

9.2.1. Маршаллові Острови 



Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Маршаллові Острови. Столиця — 

Маджуро (понад 33 тис. осіб). Площа — 181 км
2
 (186-те місце у світі). Населення — 

близько 80 тис. осіб (182-ге місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — 

долар США. 

Географічне положення. Знаходиться в Тихому океані на північний схід від Австралії. 

Це центральна частина Океанії, яка має назву Мікронезія. Географічне положення країни з 

розвитком транспорту та глобалізаційних процесів покращується, хоча в цілому держава 

ще залишається доволі ізольованою від світу. 

Історія виникнення та розвитку. Історики вважають, що острови були заселені ще за 

2000 років до нашої ери переселенцями з Азії. У 1529 р. ці острови захопили іспанці. 

Наприкінці XIX ст. Іспанія продала їх Німеччині. Після Першої світової війни перейшли 

під опіку Ліги Націй, а після Другої світової війни — підопічні території ООН. Фактично 

управлялися США, які на атолах Бікіні та Еніветок провели випробування ядерної зброї. З 

1991 р. суверенна держава. 

Державний устрій і форма правління. Маршаллові Острови — унітарна держава, 

президентська республіка. Глава держави та уряду — президент. Законодавча влада 

належить парламенту, який складається з 33 депутатів. Країна поділяється на 25 

дистриктів. 

Природні умови та ресурси. Геологічно країна є двома паралельними ланцюгами 

вулканічних гір, на вершинах яких біля поверхні води поселилися корали. Вони й 

утворили 34 острови та 870 рифів. Острови низовинні, гір тут немає. Вони піднімаються 

над поверхнею океану лише на декілька метрів. Підземні прісні води відсутні. Є 

насадження кокосових пальм. На узбережному мілководді ростуть мангрові ліси. 

Клімат упродовж усього року вологий і жаркий. Середньорічна температура перевищує 

+27 °С. Опадів випадає від 2000 до 4000 мм на рік. Нерідко бувають тайфуни. Корисних 

копалин майже немає. 

Населення. Густота населення велика та перевищує 430 осіб на 1 км
2
. Коефіцієнт 

народжуваності мабуть найвищий у світі — 45 %о. На фоні одного з найнижчих у світі 

показників смертності — 6 %о, природний приріст близький до біологічного максимуму 

— 40 %о. Частка міського населення — 70 %. Маршалльці, або мікронезійці, становлять 

97 % населення. Переважають протестанти — 90 %. 

Господарство. В економіці домінують сільське господарство та рибальство. Основними 

продуктами харчування мешканців островів Океанії була кокосова пальма та 

морепродукти. І нині вони збирають плоди кокосової пальми та хлібного дерева. На 

експорт виготовляють копру і пальмову олію. Вживають у їжу також батат, таро, 

помідори. На одному з атолів ведеться розробка фосфатів. На атолі Маджуро є єдиний 

міжнародний аеропорт — ворота у світ. 

Культура та соціальний розвиток. Близько 90 % населення країни вміє читати та 

писати. Тривалість життя жінок становить 66 років, чоловіків — 63 років. Своєрідна 

культура народу, витворена острівним життям, його звичаї принаджують сюди 

нечисленних туристів, переважно із США (5 тис. на рік). 

Республіка Маршаллові Острови визнала незалежність України 22 грудня 1995 р. 

Дипломатичні відносини встановлені 25 грудня 1995 р. шляхом обміну нотами. 

Запитання та завдання 

1. Знайдіть на карті Маршаллові Острови. В якій частині Океанії вони знаходяться? 

2.  Який адміністративно-територіальний поділ Маршаллових Островів? 

3. Які корисні копалини видобувають на Маршаллових Островах? 

Висновки 

Регіон Австралія та Океанія належить до найстабіль-ніших у світі. Тут переважають 

невеликі і карликові острівні держави переважно зі сприятливими для розвитку рекреації і 

туризму природними умовами. Процеси глобалізації та розвитку транспорту швидкими 

темпами виводять регіон із "глухого кута" нашої планети. 



Острови Океанії мають переважно вулканічне або коралове походження. За 

особливостями природи й населення острови океанії поділяють на три основні групи: 

Мікронезію, Меланезію і Полінезію. 

Через віддаленість від України торговельно-економічні відносини між країнами цього 

регіону та нашою державою розвинені недостатньо. 

Тестовий контроль 

1. Площа Австралійського Союзу така: 

а) 7,7 млн км
2
; 

б) 2,5 млн км
2
; 

в) 8,5 млн км
2
. 

2. Населення Австралії становить: 

а) 280 млн осіб; 

б) 20 млн осіб; 

в) 48 млн осіб. 

3. Які твердження є правильними: 

а) Австралія — федеративна республіка; 

б) рівнини і височини займають близько 20 % території Австралії; 

в) Австралія належить до найбільш заселених частин світу; 

г) Австралія бідна на мінеральні ресурси? 

4. Австралійський Союз визнав незалежність України: 

а) 2 грудня 1991р.; 

б) 26 грудня 1991р.; 

в) 5 березня 1992 р. 

5. Столицею Маршаллових Островів є місто: 

а) Ніамей; 

б) Сува; 

в) Маджуро. 

6. Основну частину населення Маршаллових Островів становлять: 

а) меланезійці; 

б) мікронезійці; 

в) полінезійці. 

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 
Аборигени — корінне населення певної території чи країни; народ, який споконвіку живе 

на певній території. 

Автаркія — економічна політика, спрямована на створення замкнутого національного 

або регіонального господарства, на відокремлення його від економіки інших країн. 

Автономія — право певної частини держави на незалежне самоуправління (на основі 

загальнодержавної конституції); здатність окремої системи здійснювати самоорганізацію і 

самоуправління. 

Агломерація — група міських поселень навколо одного або кількох великих міст. 

Адміністративно-територіальний устрій — поділ країни на окремі частини (області, 

губернії, штати, провінції, райони тощо), які управляються місцевими органами державної 

влади (адміністрацією). 

Акваторія — ділянка водної поверхні у визначених межах. Наприклад, акваторія порту. 

Асоційований член організації — член певної організації, який бере участь у її роботі на 

інших умовах, ніж інші їїчлени. 

Бюджет — кошторис прибутків і видатків держави або певної організації (родини) за 

визначений час (найчастіше за рік). 

Валова продукція — загальний обсяг виробництва продукції в грошовому вираженні 

окремого підприємства або галузі господарства за певний період (рік, місяць). 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сума вартості всього, що вироблено на території 



певної країни за певний період (рік). 

Валовий національний продукт (ВНП) — прибуток держави, до якого належать вартість 

товарів і послуг, вироблених і наданих національними, тобто певної держави, 

підприємствами, організаціями і приватними особами, а також усе те, що вироблене 

фірмами і людьми цієї країни не лише на її території, айв інших країнах. 

Виключне право — право держави у виключній економічній зоні, тобто прилеглій до 

суходолу смузі відкритого моря шириною 200 морських миль (1 морська миля — 1852 м), 

встановлювати особливий правовий режим, передбачений відповідною конвенцією ООН. 

Війна — організована боротьба між окремими країнами, групами країн, класами, націями 

з метою досягнення певних політичних чи соціально-економічних цілей або вирішення 

нагальних внутрішніх чи зовнішніх проблем. Крім збройного протистояння, бувають інші 

види воєн — "холодна", економічна тощо. 

Внутрішня політика — діяльність органів державної влади, спрямована на забезпечення 

стабільного існування і розвитку суспільства за рахунок внутрішніх ресурсів. 

Воєнний стан — введення органами державної влади особливого правового статусу в 

країні чи її частині з метою подолання наслідків стихійного лиха або в разі загрози 

перевороту, нападу іншої країни, масових безпорядків тощо. 

Галузева структура господарства — поділ господарства країни на складові — галузі. 

Галузь — група близьких за виробничим призначенням і технологією підприємств, 

зв'язаних єдиним управлінням. 

Географічне положення — розміщення певного об'єкта, території, країни відносно інших 

об'єктів, територій, акваторій, країн. 

Географічний (територіальний) поділ праці — спеціалізація окремих територій або 

країн на виробництві певної продукції чи наданні певних послуг. 

Геополітика — наука, яка вивчає вплив географічних чинників на політичну й соціально-

економічну ситуацію в країнах і регіонах світу. 

Герб державний — офіційна емблема, символ держави. Зображується на прапорах, 

печатках, документах, грошах тощо. 

Глобальний — 1) взятий у цілому, загальний, всебічний; 2) поширений на всю земну 

кулю. 

Господарство — складна система галузей матеріального виробництва і невиробничої 

сфери: виробництво, трудові ресурси, фінанси, природні ресурси. 

Густота населення — відношення між чисельністю постійного населення й одиницею 

площі. Визначається кількістю жителів на 1 км
2
. 

Демографічна політика — діяльність держави, спрямована на регулювання чисельності 

її населення. 

Демографічний вибух — різке прискорення темпів зростання населення (планети, країни, 

регіону). 

Депресія — стан тривалого застою виробництва в економіці. 

Держава — системна організація життя суспільства на основі певних правових норм. 

Державу можна розглядати як живий організм, що постійно розвивається або деградує. 

Діаспора — частина народу поза межами країни його походження. 

Екологічний — орієнтований на збереження і поліпшення довкілля людини. 

Екологія — наука про взаємовідносини організмів і довкілля. 

Економіка — 1) наука, яка вивчає фінансово-матеріальний аспект господарської 

діяльності людей; 2) сукупність суспільно-виробничих відносин; 3) господарське життя, 

стан господарства (країни, регіону таін.); 4) господарська і фінансова діяльність. 

Експансія — поширення впливу окремих країн за межі власної території економічними, 

воєнними та іншими методами. 

Експорт — вивезення товарів з країни або регіону.  

Ембарго — заборона державою вивезення або ввезення певних видів товарів, валюти й 

інших цінностей.  



Еміграція — виїзд громадян зі своєї країни в іншу.  

Ефективність виробництва — один із найважливіших показників розвитку 

господарства країни, відношення корисного результату (ефекту) до витрат на його 

одержання. 

Життєвий простір —конкретна територія, яку використовує нація або держава для 

свого розвитку. 

Забруднення — внесення в довкілля нових, нехарактерних для нього компонентів 

унаслідок господарської діяльності людини або природних процесів. 

Збагачування — обробка корисних копалин з метою підвищення вмісту в них корисного 

компонента. 

Зовнішня політика — політика держави, спрямована на організацію відносин з іншими 

державами. 

Імміграція — в'їзд іноземців у будь-яку країну на постійне або тимчасове проживання. 

Імперіалізм — зовнішня політика великої держави, спрямована на економічне, воєнне, 

культурне та інше поневолення країн і народів (прямою експансією або приєднанням, 

"возз'єднанням", створенням союзів тощо). 

Імперія — велика держава, до складу якої входять території інших країн і народів 

(здебільшого приєднані примусово). 

Імпорт — ввезення товарів у країну з інших країн. 

Інвестиції — капіталовкладення в будь-яку сферу господарської діяльності з метою її 

розвитку і одержання прибутку. 

Інтеграція — об'єднання в ціле різних частин цілісної системи. 

Інфляція — постійне підвищення цін внаслідок зростання незабезпеченої реальними 

товарами маси грошей в обігу. 

Каботаж — плавання суден між портами однієї держави: у межах одного моря — малий 

каботаж, у межах кількох морів — великий каботаж. 

Капітал — фінансові засоби, призначені для придбання землі, споруд, обладнання тощо. 

Квота — визначні державою обсяги імпорту або експорту певного товару за визначений 

період. Встановлює обмеження з метою захисту власного виробника, утримання певного 

рівня цін. 

Колонія — країна, позбавлена іншою державою політичної та економічної незалежності. 

Конкуренція — суперництво між людьми, фірмами, державами за найвигідніші умови 

виробництва і реалізації товарів. 

Конурбація — декілька міських агломерацій, які зрослися між собою. 

Локальний — місцевий, обмежений порівняно вузькими рамками якого-небудь 

географічного району. 

Мегаполіс — найбільша форма розселення. Утворюється внаслідок злиття великої 

кількості міських агломерацій. 

Метрополія — держава, яка володіє колоніями. 

Міграція населення — переміщення і переселення людей з одного місця на інше, 

пов'язане зі зміною постійного місця проживання. 

Модернізація — вдосконалення, оновлення, переробка, перебудова відповідно до 

сучасних вимог. 

Монокультурна спеціалізація — виробництво однією країною протягом багатьох років 

одного або кількох видів продукції, переважно сировинної чи продовольчої, на експорт. 

Монополія — виключне право на щось, панування в якійсь галузі господарства певної 

фірми, підприємства чи держави. У багатьох країнах світу запроваджено антимонопольне 

законодавство, яке стимулює конкуренцію, а отже, і постійне покращання та здешевлення 

продукції. 

Навколишнє середовище (довкілля) — середовище проживання та діяльності людей. 

Національний дохід — вартість, створена за рік господарством країни, з урахуванням 

матеріальних затрат на її створення. 



Нація — населення певної країни або території, яке має спільні походження, мову, звичаї, 

характер. Нині це найважливіша спільність людей, в якій відбувається прогрес цивілізації 

і створюються матеріальні та духовні цінності. 

Обробна промисловість — сукупність усіх галузей промисловості, які обробляють і 

переробляють сировину гірничодобувної промисловості, лісового господарства, 

рибальства та ін. До найважливіших галузей обробної промисловості належать 

машинобудування і металообробка, чорна та кольорова металургія, хімічна, 

деревообробна, целюлозно-паперова та деякі інші галузі. 

Політика — діяльність, спрямована на перемогу в боротьбі за власні інтереси. Може бути 

державною, певної організації чи окремої людини. 

Прапор державний — один із основних символів держави, прямокутна або трикутна 

тканина певного кольору (кольорів). 

Природний приріст населення — перевищення народжуваності над смертністю 

(обчислюється на 1000 жителів на рік). 

Природні ресурси — компоненти природи, які можуть бути використані в господарстві 

тепер або в майбутньому. 

Продукція — все, що виробляє та випускає у сферу споживання господарський об'єкт. 

Рекреаційний — призначений для відпочинку та лікування. 

Ресурси — матеріальні засоби, кошти, цінності, певні запаси, які в разі потреби можна 

використати для розв'язання певних проблем. 

Ринок,ринкова система господарювання — система відносин між виробниками і 

споживачами продукції чи послуг, яка базується на об'єктивних (не залежних від волі 

людини) економічних законах. 

Розселення населення — розміщення населення на території країни, регіону, міста. 

Світове господарство — сукупність національних господарств, пов'язаних між собою 

міжнародним поділом праці. 

Спеціалізація виробництва — зосередження виробництва однорідної продукції на 

окремих підприємствах. 

Статево-вікова структура населення — поділ населення за віком і статтю, який 

характеризується часткою населення кожної групи у загальній його чисельності. 

Територіальна концентрація — зосередження, скупчення об'єктів чи явищ на певній 

території. 

Територіальна організація — розташування об'єктів на території в певному порядку. 

Територіальна структура господарства — поділ господарства країни або її 

економічних районів на окремі чітко виражені територіальні елементи (зони, райони, 

області, промислові центри, вузли та ін.). 

Територіальні води — морська акваторія, смуга прибережної води завширшки 12 

морських миль, яка прилягає до території держави і належить їй. 

Територія — частина земної поверхні з певними межами, які відділяють її від іншої 

ділянки землі. 

Товар — продукт, призначений на продаж. 

Транспорт — галузь господарства, яка здійснює перевезення вантажів і пасажирів, а 

також засоби перевезення. 

Транспортний вузол — пункт, де сходяться, перетинаються, розгалужуються не менш як 

дві-три лінії одного або кількох видів транспорту. 

Унітарний — єдиний; такий, що становить єдине ціле. 

Урбанізація — процес зростання міст і підвищення їх ролі в розвитку суспільства. 

Урожайність — кількість сільськогосподарської продукції в центнерах на 1 га посівної 

площі. 

Утилізація — використання, переробка відходів. 

Феросплави — сплави заліза з іншими металами. Найпоширенішими є сплави заліза з 

марганцем, кремнієм та хромом. 



Фірма — господарське, торговельне або промислове підприємство. 

Флот — сукупність суден однакового призначення (торговельний, пасажирський таін.). 

Целюлоза — подрібнена та хімічно оброблена деревна маса. Використовується як 

первинна сировина для виробництва паперу, штучного волокна, вибухових речовин таін. 

Цивілізація — рівень розвитку людства та його окремих частин (суспільства, матеріальної 

та духовної культури) на певний період часу. 

Шельф — мілководна частина підводної окраїни материків від берегової лінії до 

материкового схилу. 

Якість життя — рівень забезпеченості потреб людини у суспільстві. 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Країни Західної Європи 

Перше семінарське заняття 

1. ЄС на початку XXI ст.: проблеми і перспективи. 

2. Політична система країн Західної Європи: чергування правих і лівих партій. 

3.  Німеччина і Франція: становий хребет об'єднання Європи. 

4.  Євросоюз як геополітичний та геоекономічний чинник сучасного світу. 

5. Україна та ЄС. 

6.  Країни Західної Європи за межами ЄС: причини та наслідки. 

Друге семінарське заняття 

1. Шведська модель суспільства: капіталізм чи соціалізм. 

2. Карликові держави Західної Європи. 

3. Дезінтеграційні процеси в регіоні. 

4. ЄС і НАТО. 

5. Нейтральна Швейцарія. 

6. Нідерланди: вічна боротьба з морем. 

Країни Центральної Європи 
1.  Країни колишньої Югославії: спільна історія та різне сьогодення. 

2. Найбагатша постсоціалістична країна Словенія. 

3. Велика Албанія: міфи та реальність. 

4. Польща: проблеми регіонального лідерства. 

5. Словаччина: між Чехією та Україною. 

6. Румунія на шляху до євроатлантичної інтеграції. 

Країни Східної Європи 
1. Країни Балтії: в ЄС і НАТО. 

2. Україна: проблема багатовекторності. 

3. Україна: разюча невідповідність між наявним потенціалом і його реалізацією. 

4. Білорусь: останній бастіон авторитаризму в Європі. 

5. Молдова: глухий кут Європи. 

Країни Євразії 
1.  Російська Федерація: між ЄС, Китаєм і ісламським світом. 

2. Війна на Північному Кавказі. 

3. Дезінтеграційні процеси в Росії: об'єктивні та суб'єктивні чинники. 

4. Природно-ресурсний потенціал Казахстану. 

5. Туреччина: між Європою та Азією. 

6. Пантюркізм: проблеми та перспективи. 

Країни Закавказзя 
1. Російський чинник у регіоні. 

2. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Грузії. 

3. Освоєння азербайджанського сектору Каспійського моря. 

4. Геополітичні чинники в долі країн регіону. 

5. Перспективи економічного розвитку Вірменії. 



Країни Центральної Азії 
1. Узбекистан: регіональне лідерство. 

2. Туркменистан: принципи самоізоляції. 

3. Таджикистан: між війною та миром. 

4. Глухий кут регіону — Киргизія. 

5. Ісламський фундаменталізм у Центральній Азії. 

Країни Південно-Західної Азії 
1. Ізраїль: стратегія і тактика виживання у ворожому оточенні. 

2. Саудівська Аравія — земля пророка Мухаммеда. 

3. Іран: намагання регіонального лідерства. 

4. Війна в Іраку. 

5. Нафтоекспортні країни Перської затоки. 

6. Афганістан: після талібів чи перед талібами? 

Країни Південної Азії 
1. Індія — супердержава XXI ст. 

2. Індійсько-пакистанський конфлікт: перспективи вирішення. 

3. Воєнні конфлікти в регіоні: причини та наслідки. 

4. Непал: між минулим і майбутнім. 

5. Тамільське питання в Індії та Шрі-Ланці. 

6. Мальдіви: океан наступає. 

Країни Східної Азії 
1. Китай: комуністи будують капіталізм. 

2. Концептуальна криза в Японії. 

3. Дві Кореї: проблеми та перспективи об'єднання. 

4. Монголія: глухий кут регіону. 

5. Проблема двох Китаїв. 

6. Тихий океан у долі країн регіону. 

Крани Південно-Східної Азії 
1. Лідер регіону Індонезія. 

2. Загадковий Бруней. 

3. Шлях Сінгапура: виняток часу чи майбутнє всього людства. 

4. Рекреаційно-туристичний комплекс Таїланду. 

5. "Золотий трикутник": політика та економіка. 

Країни Північної Америки 
1. США: проблеми світового лідерства. 

2. Внутрішні проблеми США. 

3. Українці в Канаді та США. 

4. НАФТА: принципи співробітництва. 

5. Природно-ресурсний комплекс Канади. 

6. Мексика: популяційна експансія на північ. 

Країни Центральної Америки 
1. Куба: що буде після Кастро? 

2. Райський куточок світу — Коста-Рика. 

3. Гаїті: в тенетах перманентної нестабільності. 

4. Панама та Панамський канал. 

5. Ямайка: від стагнації до процвітання. 

Країни Південної Америки 
1.  Широкомасштабні освоєння внутрішніх районів Бразилії: проблеми та перспективи. 

2.  Наркоекономіка та наркополітика в Південній Америці. 

3. Чилі після Піночета. 

4. Антиамериканські настрої в Латинській Америці. 

5. Болівія: без виходу до моря. 



6. Багата та бідна Аргентина. 

Країни Північної та Західної Африки 
1. Єгипет: між Європою, Азією та Африкою. 

2. Ісламський фундаменталізм у країнах Північної Африки. 

3. Гігант Африки — Нігерія. 

4. Ліберія: створена афроамериканцями. 

5. Свій шлях Лівії. 

6. Етнічні проблеми країн Західної Африки. 

Країни Центральної та Східної Африки 
1. Кенія: рай для туристів. 

2. Сомалі: постійна нестабільність. 

3. Демократична Республіка Конго: природно-ресурсний потенціал і політика. 

4. Центрально-Африканська Республіка — невідома країна Африки. 

5. Збройні конфлікти у Східній Африці. 

Країни Південної Африки 
1. Південно-Африканська Республіка: проблеми побудови багаторасового суспільства. 

2. Пустельна Намібія. 

3. Рекреація та туризм у Ботсвані. 

4. Карликові країни Південної Африки. 

5. Свій шлях Зімбабве. 

Австралія та Океанія 
1. Природно-ресурсний потенціал Австралії. 

2. Нова Зеландія: подолання синдрому відділєності від світу. 

3. Науру: пошук майбутнього. 

4. Фіджі — райські острови Океанії. 

5. Рекреаційно-туристичний комплекс Океанії. 
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