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Тема 1. Країнознавство як наука. 

1. Наукові принципи країнознавства. 

2. Закономірності в країнознавчих дослідженнях. 

3. Теоретичні школи країнознавства. 

1. Наукові принципи країнознавства 

Якщо охопити всі методи, техніку і процедурні особливості роботи 

географа, то кількість таких прийомів, які б не зустрічалися в інших науках, 

не є великою. Проте існує специфіка в методі географії. Більшість географів 

таким специфічним методом вважає хорологічний (просторовий), тоді як в 

істориків провідний метод — хронологічний (часовий). Це різні способи 

опису об’єктів дослідження, хоча, можна об’єднати підходи, тому що 

хорологічні умови є обов’язковими, але недостатніми для визначення явища, 

що розглядається. 

Хорологічний метод об’єднує всі географічні науки. Отже, усі географи 

схильні вважати хорологію наукотворчим фактором. Хорологічний принцип 

отримав широке поширення на початку XX ст., в основному завдяки праці 

німецького географа А. Геттера «Географія, її історія, сутність і методи», 

виданій в Німеччині в 1927 р. 

Хорологічний принцип тісно пов’язаний з принципом комплексності 

країнознавчого дослідження. Комплексність означає всебічне вивчення 

конкретної території. Одна з особливостей підходу до вивчення предмету 

країнознавства полягає в тому, що для його пізнання необхідно охопити, 

досліджувати всі його сторони, усі взаємозв’язки. 

Сьогодні проблема комплексності, пошуку взаємодій є надзвичайно 

актуальною, вона належить до розряду вічних проблем та на кожному етапі 

розвитку науки вирішується індивідуально. Крім всебічності аналізу в 

країнознавстві необхідне застосування генетичного методу-аналізу, який 

розкриває особливості формування явищ і процесів. 

В науці це є основним методом пояснення і прогнозування. Баранський 

підкреслював на особливому впливі історичного минулого території. Відома 

така філософська проблема, як співвідношення логічного й історичного. Без 

генетичного (історичного) підходу не можна перейти від функції опису до 

функції пояснення, а обмежуватися лише наявністю фактів у науці є 

недостатньо. 

Одним з основних принципів країнознавства є екологічний принцип. 

Географічне мислення враховує взаємозв’язок соціально-економічних 

об’єктів з географічним середовищем. На сьогодні екологічний імператив є 

очевидним. Вирішувати потрібно не тільки проблему раціонального 

використання природних ресурсів, але й проблеми оптимізації середовища 

перебування людини, естетизації простору країни. 

Одним з провідних принципів, покладених у метод країнознавства є 

гуманістичний, котрий акцентує увагу на розвитку людини як мети, 

досліджуючи такі сфери людської діяльності як соціальну, політичну та 

культурну. Сьогодні значна увага приділяється гуманістичному принципу, 

про що свідчить поява нових напрямків — географії послуг, рекреаційної 



географії, культурної географії, а також вивчення умов і способу життя 

населення в рамках 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 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. 

2. Закономірності в країнознавчих дослідженнях. 

Сформульовано кілька закономірностей розвитку держав. 

Закономірність неминучого розпаду імперій. За цією закономірністю будь-

яка багатонаціональна імперія неминуче приречена на розпад. За цією 

закономірністю імперія на початку свого існування зростає поступово. З 

часом територіальна експансія стає все стрімкішою. Згодом 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. Прикладом даної закономірності є розпад великих 

багатонаціональних імперій: Римської, Османської, Британської, Радянського 

Союзу тощо. 

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 кількість зросла до 100, 150, 

сьогодні ця цифра сягає двохсот. Кількість країн на політичній карті світу 

буде зростати і в майбутньому. 

Закономірність створення національних держав виявляється в бажанні 

будь-якої нації створити незалежну державу. З цією метою нація мобілізує 

всі наявні в неї ресурси, аж до ведення перманентних воєн. Наприклад, 

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. 

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. 

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  

3. Країнознавчі теорії. 

Німецька школа описового державознавства зародилася в німецьких 

університетах у XVII — XVIII ст. Усі, хто навчалися в університетах повинні 

були вивчати напам’ять численні відомості про країни і міста, території, 

населення, господарство, державний устрій, армію, фінанси та ін. 

Характерними рисами цього напрямку була перевантаженість фактами і 

слабкість просторового аналізу зв’язків між ними. 

Близькими до німецького країнознавства були комерційна географія і 

комерційне країнознавство, тобто товарознавство в його географічній 

інтерпретації. Оскільки зовнішня торгівля країн-метрополій, які мали 

заморські колонії, потребувала захисту, то в комерційну географію 

включалися і питання військової географії.  

Проте ці наукові школи не визначили основний напрямок еволюції 

країнознавства. 

Антропогеографія сформувалася як наукова школа в середині XIX ст. 

Назву ввів німецький вчений Ф. Ратцель, хоча напрямок розвивався ще 

швидше. Ратцель, який є автором «Антропогеографії» та «Політичної 

географії», сформулював завдання антропогеографії як вивчення розселення 



у взаємозв’язку з відмінностями навколишнього географічного середовища, а 

також способу життя людей, що виникає в процесі розселення. 

Французька школа географії людини кінця XIX — початку XX ст. 

характеризується чітко вираженим країнознавчим напрямком. Його 

представник Відаль де ла Блаш відомий перш за все своїм шедевром 

«Картини географії Франції». У ній, зокрема, він порівнює країну з 

особистістю. Тому людині в цій школі географії приділялося особливе місце. 

Це перша відмітна риса французької школи — гуманістичний підхід. 

Друга риса — велике мистецтво опису. У французькому країнознавстві 

відсутньою була чітка й обґрунтована схема характеристики території. 

Матеріал викладався так, щоб читач відчув «аромат» території. Принцип був 

таким. Вибиралися найбільш вражаючі деталі, які впливають на уяву, і вони 

зближалися між собою в тексті. Поряд часто ставилися далекі один від 

одного факти, наприклад, політичні, археологічні і кліматичні. 

Цікавими є думки вченого про географічну специфіку території. Він 

наголошував на взаємній гармонії між ландшафтом і людською діяльністю. 

Вираженням взаємодії природи і людини під час адаптації людини до 

природи Відаль де ла Блаш вважав «спосіб життя», який він називав 

«первинним основним» предметом дослідження. Варто зазначити, що 

географи французької школи країнознавства вивчали в першу чергу зовнішні 

прояви в ландшафті діяльності людини. Тому в роботах школи основний 

акцент ставився на сферу, в якій людина була найтісніше зв’язана з 

природою, найбільше від неї залежала. Промислові райони і великі міста, як 

правило, не вивчалися. 

Країнознавчо-краєзнавчий напрям французької школи географії не 

відрізнявся глибоким теоретичним обґрунтуванням. Розвиток ідей 

концептуального рівня Відаля підтримав його учень Ж. Брюн. І. А. Вітвер 

відзначає два основних принципи географії людини, розвинутих Брюном. 

Перший — «принцип людської діяльності», у процесі якого безупинно 

змінюються географічні факти. Другий — «принцип взаємозв’язку», який 

означає складання (формування) географічного об’єкта в результаті взаємодії 

окремих елементів, а також взаємодії даного району чи країни з іншими 

районами, країнами, зі світовим господарством. Брюн підкреслював, що 

«географія — не інвентар, а історія; не перерахування, а система»  

 

Тема 2. Територія в країнознавчих дослідженнях. 

1. Поняття та класифікація території. 

2. Поняття простору. 

3. Параметри території. 

Територія як узагальнюючий країнознавчий ресурс. Поняття простору. 

Неоднорідність географічного простору. Характеристики території: розмір, 

конфігурація. Компактність території. Оцінка територіальних ресурсів. 

Елементи географічного положення: фізико-географічний, економіко-

географічний, геополітичний, геостратегічний, етнокультурний. Безпека 

території. Культура сприйняття території. 



1. Поняття та класифікація території. 

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 и 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 и 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 и 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 договору-концесїї 

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 "прилеглазона", "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 також 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, переважно 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. 

2. Поняття простору. Для визначення умов, в яких здійснюється 

туристична діяльність, науковці пропонують використовувати поняття 

простір. Територіальна структура (простір) включає в себе розміщення 

населення і галузей виробничої і невиробничої сфери, природокористування, 

територіальний поділ праці, економічне чи національно-етнічне районування, 

територіально-політичну й адміністративно-територіальну організацію. 

Здебільшого простір зводиться лише до соціального-економічного 

наповнення території, точніше до визначення системи відношень, що 

характеризує локалізацію та просторове розчленування людської діяльності 

та її результатів. 

Втім, у туристичному країнознавстві складові поняття «простір» значно 

перевищують межі соціально-економічних характеристик території. Як 

справедливо відзначає Є.М. Сапожнікова, в центрі проблем, що вивчає 

туристичне країнознавство, постають різні аспекти туристичного вивчення 

країни, а не проблеми туризму як галузі господарства. Це зумовлює суттєве 



збільшення компонентів, що входять до туристичної характеристики країни. 

Вона повинна висвітлювати усі складові, що визначають розвиток туризму в 

межах певного територіального утворення, серед яких як правило називають: 

населення, економіку, політику, природу, історію, культуру та ін. 

Виходячи з цього з метою оптимізації використання простору країни, 

його географічної систематизації, виявлення туристично-рекреаційного 

потенціалу, територіальних закономірностей розвитку тощо, навколишнє 

середовище може бути розподілене на шість функціональних територіальних 

зон: заповідну, рекреаційну, традиційно-етнографічну, сільськогосподарську, 

промислову та урбанізовану території. 

Керуючись специфікою туристично-рекреаційних ресурсів названих 

територіальних зон, маркетинговими дослідженнями, визначається 

оптимальне співвідношення типів і розмірів різних за рангом територіальних 

туристичних комплексів, обґрунтовується вибір найсприятливіших 

туристичних підприємств, розраховується рекреаційна ємкість, обсяги 

капіталовкладень для розширення старих або створення нових туристичних 

територій, робляться висновки щодо перспективного розвитку тих чи інших 

видів туризму тощо. 

Заповідна територіальна зона. Заповідна зона складається із природно-

заповідного та історико-культурного фондів. Однією з головних функцій 

природно-заповідного фонду є збереження і відтворення живої природи в 

межах певного природно-територіального комплексу. Природно-заповідний 

фонд включає ділянки гео- та акваторії і окремі об’єкти, що мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і 

виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, 

генофонду тваринного та рослинного світу, підтримання загального 

екологічного балансу, забезпечення фондового моніторингу довкілля. Такі 

територій відрізняються чистотою повітря і водних ресурсів. В Україні 

площа природно-заповідного фонду сягає понад 2,5 тис. гектарів, або понад 

4% всієї території країни. Історико-культурний заповідний фонд включає 

історичні заповідні центри міст, міста-заповідники, ландшафтні, історико-

культурні та етнографічні музейні комплекси та ін. Найважливішою 

складовою історико-культурної спадщини є пам’ятки архітектури та 

містобудування. Зазвичай заповідники і музеї створюються на базі 

найзначніших історико-культурних та історико-архітектурних пам’яток. В 

Україні, наприклад, на базі найзначніших пам’яток нині створено 47 

історико-культурних та історико-архітектурних заповідників, серед них 

статус національного мають: «Давній Галич», «Кам’янець», «Києво-

Печерська Лавра», «Могила Т.Г. Шевченка», «Переяслав», «Софія Київська», 

«Чернігів стародавній», «Чигирин», «Херсонес Таврійський», «Хортиця». 

Рекреаційна територіальна зона. Являє собою частину земельного фонду, 

задіяну для організації туризму, лікування та відпочинку. В туристичному 

бізнесі рекреаційні території розподіляються залежно від функціонального 

спрямування для розвитку тих чи інших видів туризму. Загальна площа 

рекреаційних територій усіх функціональних типів становить в Україні 



близько 3% від усієї площі, хоч питома вага потенційно рекреаційних 

територій дорівнює 20%. По суті, кожна із зазначених територіальних зон 

може містити рекреаційний потенціал. Розібратися у переплетінні 

рекреаційних територій з іншими дозволяють різні класифікації рекреаційних 

територій. Найпоширенішим є наступний поділ: урбанізовані, 

міжпоселенські, проміжні (в сільській місцевості); для короткочасної і 

тривалої рекреації; постійні, сезонні, тимчасові; природно-рекреаційні, 

аграрно-рекреаційні, індустріально-рекреаційні, змішані тощо. 

Традиційно-етнографічна територіальна зона. Представлена 

поселеннями, що є осередками традиційної культури. Регіональні 

особливості традиційної культури та побуту – народні пісні і танці, святкові 

гуляння і т.п. сьогодні також виступають важливим ресурсом для розвитку 

туризму. Можливості розвитку туризму у таких місцевостях залежать від 

ступеню «відкритості» його населення – доброзичливості, гостинності, 

комерційної ініціативи тощо. 

Сільськогосподарська територіальна зона. Територія 

сільськогосподарського призначення з мережею сільськогосподарських 

підприємств, сільських будівель, приміських садиб тощо. Філософія туризму 

XXI століття переводить традиційну сільськогосподарську територію у 

площину зовсім іншого сприйняття. Свідченням цього є народження 

порівняно нового виду туристичних практик – так званого «сільського» або 

«зеленого» туризму, що розглядається як найдинамічніша сфера світового 

туристичного господарства. Так, Європейський Союз розглядає сільський 

туризм як «основний важіль» економічного підйому сільськогосподарських 

територій. 

Для України ж сільський зелений туризм явище відносно малознайоме, 

хоч останнім часом у розвитку цього виду туризму спостерігаються певні 

зрушення. Слід відзначити, що відпочинок на селі використовувався 

відомими українськими письменниками, художниками, артистами і 

політиками із давніх часів. Нині в найбільш загальному вигляд під сільським 

зеленим туризмом слід розуміти специфічну форму відпочинку в приватних 

господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових 

ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, 

природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної й 

етнографічної спадщини регіону. Пріоритетність розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні зумовлена нагальною необхідністю негайного 

розв’язання соціально-економічних проблем сучасного села. Серед 

пропозицій сільського туризму дослідники вирізняють: культурну, 

рекреаційну, екотуристичну, агротуристичну та ін. 

Промислова територіальна зона. Території з великою концентрацією 

промислових підприємств. І хоча стан екології подібних територій як 

правило не найкращий, можливість їх використання з метою туризму цілком 

реальна. Неабиякий досвід у цьому плані був накопичений у радянські часи, 

коли пропозиції щодо відвідування промислових підприємств були чи не 

обов’язковою складовою туристичних путівників та існуючих маршрутів. 



Практично при кожному більш-менш потужному підприємстві 

влаштовувався музей його історії. В Україні сьогодні в якості об’єктів показу 

здебільшого використовують лише старі вугільні та соляні шахти. 

Урбанізована територіальна зона.Має значний потенціал для розвитку 

туризму, оскілки саме в містах спостерігається велика концентрація історико-

культурної та архітектурної спадщини. 

Відпочинок у природному, екологічно чистому середовищі є сьогодні 

одним із найважливіших соціальних завдань, водночас і сам туризм висуває 

особливі вимоги до екологічного стану навколишнього середовища та 

екологічної безпеки. Втім, рівні екологічної безпеки можуть бути різними, 

залежно від типу функціональної зони. Найбільші вимоги до екології 

висуваються в межах рекреаційних та традиційно-етнографічних територій. 

3. Параметри території. Особливості території країни визначаються 

такими основними параметрами, як розмір, кордони і конфігурація, кожний з 

яких по-своєму впливає на людську діяльність на цій території. Розмір 

території країни — це один з її постійних параметрів, який впливає на 

різноманітні сфери громадського життя країни, і насамперед, на її соціально-

економічний розвиток.Що більша територія країни, то різноманітніші й 

багатші її природні ресурси. Великі розміри території зумовлюють значну 

розмаїтість навколишнього середовища. Країни з більшою територією мають 

значно більше можливостей для створення і розвитку різноманітних галузей 

господарства та могутнішого наукового потенціалу. Чим менша територія 

країни, тим помітніша роль в її економіці зовнішньоекономічної складової. 

На великій території легше вирішувати проблеми несприятливого 

географічного положення. Водночас перед великими країнами постають 

проблеми «подолання простору», тобто проблеми міжрайонних зв’язків й 

інфраструктури, на подолання величезних відстаней витрачається значна 

частина національного доходу та часу. Зазвичай, у великих державах значні 

площі займають пустелі (Австралійський Союз, Китай, Монголія), болота чи 

гори (Росія, Канада, Бразилія та ін.), що малопридатні для життя і діяльності 

людей. Великими є витрати таких держав на облаштування й утримування 

кордонів.  

Водночас великі країни мають більше можливостей для маневрів в 

економічній сфері. Територія як ресурс не може бути замінена нічим, тому в 

сучасному суспільстві якість організації простору є однією з основних 

проблем. В багатьох країнах спостерігається інтенсифікація використання 

території, і це неминуче, адже розмір території залишається незмінним, а 

чисельність населення й економічний потенціал зростають. 

Інтенсифікація використання території проявляється в територіальній 

концентрації, у підвищенні компактності ареалів людської діяльності, в 

інтенсифікації виробництва продукції на одиницю площі території. 

Наприклад, автомобільна промисловість Японії на 1 га виробничих площ 

випускає 5 тис. легкових автомобілів, у ФРН — 4 тис., у США — 3,5 тис. на 

рік. У сільському господарстві з’являються нові індустріальні методи, які 

суттєво підвищують виробництво продукції на одиницю площі. На 1 га 



сільськогосподарських угідь у Нідерландах припадає 770 осіб, в Угорщині — 

160. Інтенсифікація використання міського простору йде шляхом розвитку 

так званої підземної урбаністики: кожен новий будинок, який будується в 

Токіо та багатьох інших містах Японії, має підземні поверхи, які сягають у 

глибину на 3—4, а іноді 5 і більше рівнів. Із зростанням інтенсифікації 

використання території постають проблеми перенаселеності, екологічні 

проблеми поєднання функцій на одній і тій же території. Територіальні 

ресурси розподілені між країнами і частинами світу нерівномірно. Показник 

забезпеченості територіальними ресурсами є досить виразним, проте 

потребує країнознавчого аналізу. Для країнознавства важливим є соціально-

психологічний аспект, пов’язаний з розмірами території країни. У 

самосвідомості кожного народу утвердився свій «союз» з територією. 

 

Тема 3. Географічне положення. 

1. Поняття географічного положення.  

2. Риси географічного положення країни  

Географічне положення держави — це розміщення території, країни 

відносно інших об’єктів, територій, акваторій, країн. Географічне положення 

— одна з фундаментальних категорій економічної і соціальної географії. 

Поняття «географічне положення», відоме у науці ще з ХУІІІ ст., особливе 

застосування знайшло в антропогеографії кінця ХІХ ст., коли німецький 

учений Ф.Ратцель почав застосовувати його для до характеристики 

позиційних властивостей країни. 

1. Поняття географічного положення. За умов глобалізації теорія 

географічного положення набуває статусу міждисциплінарної теорії, 

оскільки дає змогу бачити світ у всій його розмаїтості, зумовленій багатьма 

регіональними, державними і локальними особливостями. Соціально-

економічний простір є неоднорідним. Об’єкти просторово не збігаються з 

умовами, необхідними для їхнього існування в системі. Властивості 

соціально-економічного простору, які розкривають просторову розбіжність 

досліджуваного об’єкта і необхідних умов його існування (функціонування і 

розвитку), можуть бути визначені як географічне положення об’єкта. 

Зовнішнє середо вище через свої складові активно впливає на об’єкт, 

географічне положення якого визначається. Так само й сам об’єкт впливає на 

власне оточення. В основі поняття «географічне положення» лежить 

категорія «відношення». Згідно з М. Баранським, економіко-географічне 

положення є відношенням будь-якого місця, району чи міста до об’єктів, які 

лежать поза ним та мають для нього те чи інше економічне значення.  

Основна ідея географічного положення як поняття полягає в розкритті 

територіального відношення: 

– у фізико-географічному положенні – це відношення в географічній 

координатній сітці, в реальному фізико-географічному просторі з його 

природними зонами, областями, орографією, розподілом суші і моря тощо; 

– в економіко-географічному положенні — це відношення до економічно 

значущих об’єктів; 



– в соціально-географічному положенні — до соціально значущих 

об’єктів. 

– у політико-географічному положенні — до політичних реалей. 

Методично це означає фіксацію і прогнозування військових, міжнародних 

політичних, геоекономічних, екологічних і культурологічних силових полів; 

– в еколого-географічному положенні — до екологічно значущих 

об’єктів, зокрема до країн і регіонів, що визначають екологічну ситуацію, чи 

до країн і регіонів, на екологічний стан яких може впливати дана країна. 

Одним із кількісних показників географічного положення є географічні 

координати об’єкта.Для уточнення змісту поняття географічного положення 

варто наголосити на суттєвій розбіжності між географічним положенням і 

місцезнаходженням. Характеризуючи географічне положення, необхідно 

відповісти на запитання: відносно чого? Місцезнаходження об’єкта має 

інший зміст, який полягає у відповіді на запитання: де і частиною чого є? 

Отже, місцезнаходження розкриває локалізацію чи приналежність, тоді як 

положення відображає відносини в системі. З методологічної точки зору ці 

поняття слід розмежовувати. Отже, вивчаючи географічне положення, слід 

з’ясувати, які  

об’єкти знаходяться поза межами об’єкта, а які всередині. Іншими 

словами, географічне положення характеризується взаємовідношенням 

об’єкта з його зовнішнім середовищем. 

Категорія «відношення», хоч і  становить сутність географічного 

положення, саме вона створює основні методичні труднощі при його 

вивченні.  

При вивченні географічного положення необхідно відштовхуватися від 

результатів впливу географічного положення на розвиток об’єкта. Ситуацію 

ускладнює те, що на зв’язки (економічні і позаекономічні) об’єкта впливає не 

тільки географічне положення. Аналізуючи проблему, дослідник «зважує» 

реальні і потенційні відношення: реальні виявляє емпіричним шляхом, а 

серед потенційних виділяє ті, котрі можуть бути реалізовані (реально 

можливі зв’язки). Проте дослідник повинен встановлювати  і теоретично 

можливі зв’язки. Таким чином, при аналізі географічного положення під 

відношеннями не можна розуміти тільки фактичні економічні та інші зв’язки. 

Повне і всебічне вивчення географічного положення передбачає врахування 

реальних, потенційних і теоретично можливих зв’язків. 

Географічне положення є поняттям не лише містким і багатоаспектним, 

а й відносним. У першому випадку виділяють його декілька видів, зокрема 

природно-, еко логічно-, соціально-, економіко- або політико-географічне 

положення. У другому — йдеться про його по стійну трансформацію у 

просторі й часі, одночасну присутність в оцінці нинішнього стану 

географічного по ложення, його минулого розвитку і чинники його 

подальшого функціонування. 

Для країнознавства визначальну роль відіграє по няття політико-

географічного положення держави. Це розміщення її на політичній карті 

світу, материка чи окремого регіону у взаємодії з політичними реалі ями, які 



так чи інакше не неї впливають. При цьому політика розуміється як 

діяльність, спря мована на перемогу в боротьбі за власні інтереси. Вона може 

бути державною, певної організації чи окремої людини. 

У просторово-територіальному сенсі можна виокремити 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 відносин з інши ми 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 

країни в оточенні держав-сусідів і взаємодія з ними. Його оцінка є 

дослідженням складної історії про тистоянь і партнерства. Вона дуже 

динамічна. На цьому рівні здійснюється реальний аналіз всіх видів відносин і 

взаємозв’язків між окремими державами і міждержавними інтеграційними 

утвореннями. 

2. Риси географічного положення країни.  

Географічне положення є складною категорією й характеризується 

взаємовідношенням об’єкта з його зовнішнім середовищем та завжди 

індивідуалізує географічний об’єкт. У географічному положенні 

відображається така його ознака, як позиційність. Це наддає кожному 

географічному об’єкту унікальності. У світі немає двох об’єктів, наприклад, 

держав, які мали б однакове географічне положення. Можна стверджувати, 

що географічне положення – це завжди властивість об’єкта, в якому 

одночасно відображається відношення до інших об’єктів і територіальних 

систем. Отже, географічне положення – це завжди властивість об’єкта, що 

залежить як від самого об’єкта, положення якого визначається, так і від того 

оточення, з яким він взаємодіє чи буде взаємодіяти. 

Географічне положення є результатом попереднього розвитку держави. 

Воно суттєво впливає на розвиток усіх її підсистем – економічної, соціальної, 

політичної і демографічної. У географії положення країни розглядається як 

важливий чинник її перспективного розвитку і функціонування. Наприклад, 

приморське положення Франції, її вихід у Середземне море та Атлантичний 

океан було сприятливим чинником розвитку промислового виробництва на 

дешевій заморській сировині, стимулювало колонізаційну політику поза 

Європою. 

Учені-географи до основних ознак географічного положення відносять: 

дистанційність, детермінова ність і потенційність. Дистанційність — це ви 

гідність (чи невигідність) географічного положення залежно від зміни 

відстані між об’єкта ми, що взаємодіють. При цьому віддаль може 

виражатися не лише в одиницях довжини, а й у віртуальних показниках, які 

характеризують відносини між абстрактни ми поняттями. Географічне 

положення можна вважати визначеним (без урахування випадкових 

чинників), тобто детерміноване. Воно тією чи іншою мірою є головним, 

визначальним фактором розвитку людського суспільства. Потенційність 



географічного положення полягає в його невичерпних можливостях, що 

можуть бути використані для забезпечення суспільних потреб. 

М.Мироненко виокремлює три головні властивості (атрибути) категорії 

географічного положення: –  відношення – випливає з визначення 

географічного положення.  Основна методологічна трудність при вивченні 

географічного положення полягає у виявленні причинно-наслідкових 

зв’язків, тобто в з’ясуванні, наскільки фактор географічного положення 

визначає становлення, функціонування і розвиток об’єкта; 

–  потенційність – це фактор, передумова й водночас наслідок розвитку 

зв’язків, поділу праці, а також розвитку самого регіону. Часто вигідне 

географічне положення перетворюються в ресурс розвитку території. 

Наприклад, на розвиток країни – «мікротопа» Сінгапуру позитивно впливає 

вміле використання його вигідного економіко-географічного положення в 

сучасній господарській системі. Розміщення на перетині світових торгових 

шляхів за умов феноменального економічного зростання азійських нових 

індустріальних країн стало основним об’єктивним фактором соціально-

економічного прогресу Сінгапуру;  

– дистанційність  – характеризуючи географічне положення, необхідно 

вказувати на значення відстані між об’єктами. Водночас сама відстань не 

характеризує цілком географічного положення. Воно визначається 

сукупністю властивостей середовища, у якому знаходиться об’єкт, а відстань 

— лише одна з цих властивостей. 

 

Тема 4. Ресурси та природа в країнознавчому аналізі. 

1. Поняття ресурсів. 

2. Географія світових природних ресурсів. 

3. Оцінка ресурсного потенціалу країни. 

1. Поняття ресурсів. 

Природні умови і природні ресурси будь-якої країни є, як правило, основною 

складовою потенціалу, що визначає можливості розвитку країни. Для  їх 

комплексного країнознавчого дослідження застосовується стандартний план 

характеристики: рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність, тваринний світ, 

природні зони і т.д.  

Окрім загального об’єкта дослідження, комплексне країнознавство розглядає 

взаємозв’язки між цілісною природою, господарством і населенням.Щоб 

визначити місце природних умов, ресурсів і природного середовища в 

країнознавстві, потрібно відштовхуватися від системи понять, пов’язаних зі 

сферою взаємодії суспільства і природи, основними серед яких є поняття 

«природа», «географічна оболонка», «географічне середовище суспільства», 

«природні ресурси», «навколишнє середовище».  

Природні ресурси — це компоненти природи, які на даному рівні розвитку 

продуктивних сил використовуються чи можуть використовуватися як засоби 

виробництва (предмети і засоби праці) і предмети споживання. 

Природні ресурси можуть використовуватися: 

– як засоби праці (земля, водні шляхи, вода для зрошення); 



– – як джерела енергії (паливні ресурси, енергія водних потоків, 

вітру); 

– як сировина і матеріали (мінеральна сировина, лісові запаси, ресурси 

технологічної води); 

– як предмети споживання (плоди диких рослин, промислова фауна, питна 

вода). 

Природні ресурси класифікують: 

– за критерієм природного генезису, виокремлюючи мінеральні, водні, 

земельні, біологічні, кліматичні ресурси; 

– за способом використання, базуючись на політекономічному розподілі 

ресурсів на джерела засобів виробництва і предметів споживання з 

наступною деталізацією. 

За основним способом використання природи виокремлюють п’ять груп 

галузей і видів господарської діяльності: 1) галузі ресурсокористування — 

сільське, лісове, водне господарство і гідроенергетика, які використовують 

природу як засіб виробництва; 2) галузі видобувної промисловості, 

водоспоживання і промисли, які використовують природу як джерело 

готових предметів праці і споживання; 3)  галузі обробної промисловості, 

інфраструктура, комунально-побутове господарство, які використовують 

природу для розміщення свого виробництва і складування відходів; 4)  

рекреація, галузі охорони здоров’я і видів спорту, життєдіяльність населення 

(особливо сільського), які використовують природу як умову проживання; 5) 

галузі дослідно-заповідного господарства, наука, які використовують 

природу як полігон для дослідження, для збереження її майбутнім 

поколінням. 

2. Географія світових природних ресурсів. 

Важливим елементом природного середовища є природні ресурси. Слово 

"ресурс" означає запас, тобто те, що може бути використано у господарській 

діяльності людиною. Під природними ресурсами розуміють компоненти і 

сили природи, які безпосередньо використовуються у виробництві і є 

сировиною або джерелом енергії. 

Компоненти і сили природи, які впливають на виробництво, але 

безпосередньо не використовуються у ньому, називають природними 

умовами. До природних умов можна віднести рельєф, клімат і т. ін. Вони 

дуже впливають на будівництво, транспорт, сільське господарство, але 

безпосередньо з них нічого не виробляють. Однак деякі природні умови у 

певних видах людської діяльності можуть використовуватися як ресурси. 

Збільшення частки компонентів і сил природи, які розглядаються як природні 

ресурси, пов'язано з розвитком науки і техніки. Так, енергію вітру, Сонця, 

внутрішню енергію Землі зараз навчилися використовувати для виробництва 

електроенергії. Добувається з надр землі багато корисних копалин, які 

раніше зовсім не використовувалися, а отже, не вважалися природними 

ресурсами. 

За видами природні ресурси поділяються на мінеральні, кліматичні, 

біологічні (флористичні і фауністичні), земельні, водні, рекреаційні та ін. 
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Крім того, їх можна групувати й за іншими ознаками: - за вичерпністю 

(вичерпні й невичерпні), за можливістю самовідновлення та культивування 

(відновлювальні і невідновлювальні), за темпами відтворення 

(відтворювальні і невідтворювальні), за можливістю заміни одних ресурсів 

іншими: замінні (метал - пластмасою або ін.) та незамінні (атмосферний 

кисень для дихання). 

Мінеральні ресурси. До них відносять сукупність розвіданих корисних 

копалин, які використовуються або можуть використовуватися у 

господарській діяльності. Вони поділяються на паливні, рудні та нерудні. 

До паливних ресурсів належать ті мінеральні ресурси, які використовуються 

як паливо і джерело енергії. Найважливішими видами палива є вугілля, 

нафта, газ, уран, торф. 

Серед паливних ресурсів провідне місце належить вугіллю. Із загальних 

ресурсів вугілля приблизно 60 % припадає на кам'яне і 40 % на буре вугілля. 

Понад 90% усіх вугільних ресурсів знаходяться у північній півкулі (головним 

чином на північ від 30° пн. ш.). Найбагатшими на вугілля є Азія (54 %), 

Північна Америка (28 %) та Європа (9 %). 

Серед країн найбільші запаси вугілля мають Росія, США, КНР (80 % 

загальних запасів). Великі запаси мають Німеччина, Великобританія, Канада, 

Китай, ПАР. Більша частина запасів зосереджена в економічно розвинутих 

країнах. Із країн, що розвиваються, значні поклади є у Індії, Ботсвані. Всього 

запаси вугілля розвідані у 75 країнах світу. 

Значна частина світових запасів вугілля сконцентрована у 10 найбільших 

басейнах. Найбільшими басейнами є Апалачський (США), Рурський 

(Німеччина), Сілезький (Польща), Кузнецький, Кансько-Ачинський, 

Тунгуський (Росія), Фушуньський (Китай). За різними даними 

загальногеологічні світові запаси складають 10-14 трлн. т., розвідані запаси - 

до 1,5 трлн. т. При сучасних темпах видобутку (4млрд/т) розвідані 

промислові запаси можуть забезпечити потреби людства на 250 років. 

Завдяки відносній дешевизні видобутку, високій калорійності, зручності у 

використанні важливе значення мають нафта і газ. Останнім часом розвідані 

запаси цих видів палива збільшуються. Сьогодні запаси нафти оцінюються 

приблизно у 140 млрд. т. Розвідані запаси природного газу у світі досягли 

135 трлн. м3. Розміщення запасів нафти і газу в світі дуже нерівномірне. 

Якщо в економічно розвинутих країнах забезпеченість розвіданими запасами 

нафти складає всього 10-12 років, то у країнах, що розвиваються, у 

середньому 80 років, а у країнах Близького та Середнього Сходу навіть 120-

180 років. Основні запаси нафти (105 млрд. т) зосереджені у країнах ОПЕК. 

Найбільші запаси нафти мають Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, Ірак, Росія. 

Значні запаси нафти є у Південно-Східній Азії (Індонезія, Малайзія), Африці 

(Алжир, Лівія, Нігерія), Латинській Америці (Венесуела, Мексика, Колумбія, 

Еквадор). Є великі запаси нафти у Північному морі. 

Поклади природного газу часто збігаються з покладами нафти. Найбільші 

вони у Росії, Ірані, Туркменистані, країнах Близького Сходу, СПІА, Канаді, 
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Індонезії. При цьому в країнах ОПЕК зосереджено 20 %, а у країнах СНД - 35 

% світових запасів газу. 

Серед багатьох тисяч родовищ нафти і природного газу особливе місце 

займають родовища-гіганти із запасами понад 1 млрд. т нафти та 1 трлн. м3 

газу у кожному. Таких гігантських родовищ нафти у світі всього біля 50. 

Газових родовищ-гігантів у світі біля 20, однак містять вони понад 70 % усіх 

запасів. Серед найбільших нафтогазоносних басейнів у першу чергу слід 

виділити Західно-Сибірський, Перської затоки, Сахарський, Західно-

Канадський, Мексиканської затоки, Техаський, Суматринський, Волго-

Уральський, Північноморський, Орінокський, Аляскінський. 

Уран дуже широко поширений у земній корі. Його потенційні ресурси 

складають біля 10 млн. т. Однак економічно вигідно розробляти тільки 

родовища з вмістом урану не менше 0,1 %, таких запасів, за оцінкою 

Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), приблизно 2,0 

млн. т. Найбільші запаси мають Австралія, ПАР, Нігер, Бразилія, Канада, 

США, Намібія, Росія. 

Найбільші запаси торфу - у Росії (Західний Сибір та північні райони 

Європейської частини), Ірландії, Німеччині, Польщі, Канаді, Фінляндії. 

Рудні корисні копалини, як відомо, поділяються на руди чорних та 

кольорових металів. Найбільшими запасами залізних руд володіють Бразилія, 

США, Австралія, Росія, Індія, Китай, Україна та Швеція. Значні поклади 

заліза містяться в Ліберії, ПАР, Венесуелі. 

Залізні руди приурочені до давніх платформ. Основна частина ресурсів заліза 

знаходиться в родовищах осадового походження, розташованих поблизу 

щитів. Найбільшими є родовища у районі Курської аномалії (Росія), Кривого 

Рогу (Україна), Лейк-Сьюпіріору і Лабрадорського прогину (США, Канада), 

Мінас-Жерайсу (Бразилія), Хамерслі (Австралія). Розвідані запаси залізних 

руд достатні для використання на 100-150 років. Вже зараз існують 

технології видобутку заліза з бідних залізистих кварцитів і латеритів. 

Марганцеві руди поширені теж нерівномірно, 2/3 світових запасів марганцю 

припадає на Індію, Бразилію, Габон, Ефіопію, Заїр, ПАР. Величезні 

родовища марганцю є у США та в Україні. На ПАР та Зімбабве припадає 

близько 80 % світових запасів хромітів. 

З кольорових металів найбільше значення мають мідь і алюміній. Найбільші 

в світі родовища мідної руди знаходяться у США в районі Великих озер. 

Проте навряд, чи де-небудь ще, крім "мідного поясу" Замбії та Заїру, можна 

зустріти мідні руди з вмістом металу біля 10%. Він знаходиться у південно-

східній частині басейну р. Конго, простягаючись на 500 км. Тут ще є кобальт, 

цинк, уранові руди. Значні поклади мідної руди, та зв'язаної з нею 

молібденової, знаходяться в Андах (Чилі, Перу), на Уралі, у східній частині 

Казахстану. 

Сировиною для виробництва алюмінію є боксити (від назви французького 

міста Бокс, де вперше було виявлено цю сировину). Хоча алюміній є 

найпоширенішими у природі металом, 2/3 світових запасів його зосереджені у 

п'яти країнах: Австралії (29% світових запасів), Гвінеї, Ямайці, Суринамі та 
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Бразилії. Крім того, значні запаси бокситів знаходяться у Гані, Камеруні, 

Гайяні та Малайзії. 

Більша частина світових запасів олов'яних руд міститься у так званому 

"олов'яному поясі", що простягається через Східний Сибір, Монголію, Китай 

до Індійського океану. Особливо великі поклади олова у шельфовій зоні 

Малайзії, Індонезії. Таїланду. З інших регіонів світу запасами олова 

виділяється плато Джос у Нігерії, Перу, Бразилія. 

Свинцево-цинкові руди зосереджені, здебільшого, у високорозвинутих 

країнах: Канаді, США, Австралії, Франції, Іспанії, Польщі. 

За промисловими запасами золота виділяються ПАР, Австралія, США, Росія, 

Канада, Зімбабве. Золотоносні породи досить поширені у світі, однак 

здебільшого з низьким вмістом металу вони залягають поряд з іншими 

металами. 

Серед дорогоцінних каменів варто виділити алмази. Понад 80 % світових 

запасів цих каменів знаходяться у Південній Африці. Найбільші запаси 

переважно ювелірних алмазів також у ПАР. У басейні річки Касаї (Заїр) - 

найбільші розсипи технічних алмазів. З інших регіонів світу за запасами 

алмазів виділяються Росія (Якутія), Ангола, Ботсвана, Гвінея, Сьєра-Леоне, 

Центрально-Африканська Республіка. 

Велику групу складають нерудні корисні копалини. Сюди належать 

будівельні матеріали, хімічна сировина та інші мінеральні ресурси. 

Найуживанішими будівельними матеріалами є глина, пісок, камінь. 

Поширені вони повсюдно. Серед хімічної сировини варто виділити сірку. 

Найбільше родовище самородної сірки знаходиться на Іранському нагір'ї, 

великі - у Чилі, США, Польщі, Україні. 

Кам'яна сіль має досить значне поширення. Проте варто виділити родовища в 

Україні, Білорусії, США, оз. Магаді в Кенії. У Мертвому морі (Ізраїль) 

містяться найбільші в світі поклади калійної солі. Загалом запаси солі на 

Землі практично невичерпні. Унікальні родовища селітри та йоду 

знаходяться у пересохлих водоймах Атаками (Чилі). Найбільшим 

зосередженням фосфоритів є Південно-Атласько-Сахарський 

фосфоритоносний пояс, половина запасів якого припадає на Марокко. 

Земельні ресурси - це землі, що використовуються або можуть 

використовуватися у господарській діяльності людини. Вони становлять 134 

млн. км2 (13,4 млрд. га), або 26,2 % від загальної площі поверхні Землі. У 

структурі земельного фонду виділяються: сільськогосподарські угіддя - 4,6 

млрд. га (11,0 % території Землі); малопродуктивні землі, землі під 

забудовою, транспортом — 440 млн. га; озера, ріки й водосховища - 317 млн. 

га; болота - 400 млн. га; пустелі - 925 млн. га; тундра та лісотундра - 734 млн. 

га; непродуктивні землі (порушені людиною) — 450 млн. га; піски та яри - 

378 млн. га; льодовики та сніги — 1,2 млрд. га. 

Серед регіонів світу найвищою часткою сільськогосподарських угідь 

виділяється Західна Європа. Із окремих країн світу найбільші розміри 

оброблюваних земель мають США (190 млн. га), Індія (160), Росія (134), 

Китай (95), Канада (46), Казахстан (36), Україна (34). 
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Рівень землезабезпеченості населення на різних материках і країнах світу 

неоднаковий. Найбільшим він є в Австралії (2 га оброблюваних земель на 

людину), Північній та Південній Америці (0,7 га), найнижчим - у Європі (0,3 

га) та Азії (0,15 га). Дуже гостро стоїть проблема землекористування в Японії 

та Єгипті (0,04 га), Індонезії та Китаї (0.07-0,08 га). Але "земельний голод" 

світу не загрожує, позаяк зростає інтенсивність землеробства, а в деяких 

країнах є великі резерви для освоєння нових земель. 

Водні ресурси - це поверхневі та підземні води, які використовуються або 

можуть використовуватися у господарській діяльності. Загальні запаси води 

на землі складають 1,4 млрд. км3. На кожного жителя планети припадає біля 

270 млн. м3 води. Однак 96,5 % загальних запасів складають солоні води 

Світового океану, ще приблизно 1 % - солоні підземні води та озера. Ресурси 

прісної води складають тільки 2,5 % від загальних запасів. Основна їх 

частина міститься у льодовиках (68 %), підземних водах (30,9 %). У ріках, 

які, у першу чергу, задовольняють потреби людства у воді, знаходиться 

всього 0,1 % прісних вод. 

Світове водоспоживання складає біля 5000 км3. Головними споживачами 

води у світі було і залишається сільське господарство (69 % загального 

споживання і 89 % безповоротного), промисловість (21,5 і 3 %) і комунальне 

господарство (6 % і 2 %). 

Найкраще забезпечена водними ресурсами Південна Америка, відносно 

непогано - Північна Америка і Європа. В Азії і Африці при високій середній 

водозабезпеченості є дуже багато аридних територій, на яких проживає 800 

млн. осіб. Наявні тут водні ресурси вже тепер не можуть забезпечувати 

мінімальні потреби населення у прісній воді. 

Загальносвітова тенденція - скорочення забезпеченості водними ресурсами. 

Саме тому людство активно розробляє шляхи вирішення цієї проблеми. 

Одним з них є будівництво водосховищ, за допомогою яких відбувається 

регулювання річкового стоку та використання водних ресурсів. 

Лісові ресурси - деревні, технічні, харчові, кормові, лікарські та інші 

ресурси, а також корисні природні властивості лісу (захисні, водоохоронні, 

оздоровчі та ін.). Світові лісові ресурси характеризуються такими 

показниками як лісистість, лісові площі та запаси деревини. 

Найвища лісистість у Латинській Америці, а найнижча в Азії, Австралії та 

Океанії. Найбільші лісові масиви знаходяться у зоні тропічних лісів 

помірного поясу. Найбільші лісові площі мають Росія, Бразилія, Канада, 

США, Китай, Індонезія та Австралія. 

Найвищу лісистість серед країн світу мають Гвіана Французька (95%), 

Суринам (91%), Малайзія (71%) та інші, найменшу - Єгипет (0 %), Ісландія 

(0,01 %), ОАЕ (0,1 %). 

Запаси деревини у всіх лісах досягають 350 млрд. м3, у тому числі хвойної - 

127 і листяної - 232 млрд. м3. 

Ліси світу утворюють два головних пояси - північний та південний. Площа 

північного лісового поясу - 2 млрд. га. Найбільші лісові площі у цьому поясі 

знаходяться у межах Росії, Канади, США. Хвойними породами зайнято 67 % 
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усієї лісової площі, а листяними - 33 %. Приріст деревини здійснюється 

досить повільно. 

Ліси північного поясу у минулому зазнали інтенсивного винищення. Зараз 

лісовий покрив стабілізувався, та в наші дні у більшості країн обсяг приросту 

деревини перевищує обсяг його вирубки. 

Площа південного лісового поясу теж 2 млрд. га, він на 97 % складається з 

широколистяних порід. Приблизно половину всієї площі складають дуже 

густі ліси. 

Вологі тропічні ліси становлять 2/3 площі усіх тропічних лісів. Найбільше їх у 

Латинській Америці, потім в Азії та Африці. Майже 3/4 всіх вологих 

тропічних лісів росте у 10 країнах - Бразилії, Індонезії, Заїрі, Перу, Колумбії, 

Індії, Болівії, Папуа-Новій Гвінеї, Венесуелі, М'янмі. Для цих лісів 

характерний високий приріст деревини, значно вищий, ніж у помірній зоні. 

Однак, в останні роки тропічним лісам завдано значної шкоди. За 30 років їх 

площа зменшилася на 40 %. У Сальвадорі, Гаїті, на Ямайці ліси знищені 

повністю. Можна виділити деякі причини обезліснення у південному 

лісовому поясі. Перша з них полягає у розміщенні земель для міських, 

транспортних потреб, для підсічно-вогневого землеробства Інша важлива 

причина - використання дров як палива. Ще одна причина полягає у 

зростанні експорту ділової деревини з країн Латинської Америки, 

Центральної Африки, Південно-Східної Азії у Японію, США, країни Західної 

Європи. 

Рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси - це природні та антропогенні 

об'єкти, які можуть бути використанні для потреб туризму, лікування, 

відпочинку. 

До цих ресурсів відносяться компоненти природного середовища: клімат, 

ландшафти, поверхневі та підземні води, рослинність і т. п., які 

використовуються для лікувально-оздоровчих, пізнавальних та спортивних 

потреб. Для проведення відпочинку використовуються також природні 

національні парки, заповідники, пам'ятники природи, історико-архітектурні 

пам'ятники тощо. 

Використання природних рекреаційних ресурсів залежить від транспортного 

освоєння території, рівня розвитку інфраструктури. Визначні пам'ятки 

історії, архітектури, релігії, культури і мистецтва також різко підвищують 

сукупний рекреаційний потенціал території. 

Найважливішими рекреаційними територіями світу є Альпи, Багамські 

острови, Гавайї, середземноморське узбережжя Франції, Італія, Греція, 

Іспанія, Єгипет та ін. Спортивний, особливо гірськолижний туризм, активно 

розвивається в скандинавських країнах. В Азії є десятки тисяч кілометрів 

узбереж теплих морів, унікальні історичні та архітектурні об'єкти і дуже 

самобутня культура. 

З ростом чисельності населення Землі, швидкою урбанізацією, зростатимуть 

масштаби рекреації. 

Наявність різноманітних рекреаційних ресурсів (підвищена сонячна радіація, 

чиста атмосфера, лікувальні води та ін.) відіграє значну роль в економічному 



розвитку окремих територій та країн (наприклад, Іспанія, Швейцарія, Єгипет, 

Греція, Гаванські, Канарські острови). 

Ресурси Світового океану поділяють на біологічні, мінеральні і енергетичні. 

За масштабами використання і значенням провідне місце серед біологічних 

ресурсів займає нектон. Переважна частина (80-85 %) його біомаси 

представлена рибами. Бентос використовується поки-що недостатньо: в 

основному двохстулкові молюски (гребінці, устриці, мідії і ін.), голкошкірі 

(морські їжаки), ракоподібні (краби, омари, лангусти). Все більше 

застосування знаходять водорості. Мільйони людей вживають їх в їжу. З 

водоростей одержують ліки, крохмаль, клей, виготовляють папір, тканини. 

Водорості - добрий корм для домашніх тварин і хороше добриво. 

Біологічні ресурси Світового океану (рослинний і тваринний світ) складають 

43 % біомаси планети. Рослинні ресурси океану оцінюються у 430 млрд. т за 

рік. У водах океану близько 20 тис. видів рослин та 180 тис. тваринних 

організмів. 

До останнього часу експлуатація мінеральних багатств дна океанів і морів 

обмежувався районами континентальних шельфів. Тепер у ряді країн 

проводяться дослідження для організації промислового видобутку 

мінеральної сировини на великих глибинах. 

У водах океану є запаси дейтерію - палива для майбутніх термоядерних 

електростанцій. Невичерпні потенційні ресурси дешевої енергії акумульовані 

в хвилях, течіях, припливах і можуть бути перетворені в електричну енергію. 

У Світовому океані міститься основна частина водних ресурсів Землі. У 

багатьох аридних країнах здійснюється опріснення морської води. У 

майбутньому води Світового океану стануть основним джерелом води для 

потреб людини. 

У морській воді знаходиться велика кількість мінеральних речовин. 

Головною з них є кам'яна сіль, яка міститься в кількості 20 млн. т на 1 км3 

води. Випаровувати сіль з морської води китайці навчилися ще 4 тис. років 

тому. Зараз в такий спосіб в світі одержують біля 1/3 усієї солі, особливо в 

Японії, Китаї. 

40 % магнію, що споживається у світовому господарстві зараз одержують з 

морської води. 

У морській воді міститься багато сірки, брому, алюмінію, срібла, золота. 

Загальні запаси золота Світового океану оцінюються у 10 млн. т, що набагато 

перевищує його поклади на суші. Всього у морській воді понад 60 хімічних 

елементів. 

Серед мінеральних ресурсів дна Світового океану перше місце належить 

нафті і газу, які дають понад 90% прибутків, що одержують нині від 

видобутку морських корисних копалин. Загальна кількість розвіданих 

нафтогазоносних басейнів на морському шельфі сягає біля 300. За оцінками 

спеціалістів під водою Світового океану є до 65-70% світових запасів нафти. 

За даними ООН, на морському дні є 43 млрд. т алмазів, 358 млрд. т 

марганцю, 7,9млрд т міді, 5,2 млрд. т кобальту. Цих запасів вистачить на 

десятки тисяч років. 



Морські поклади досить широко використовуються. Прикладом може бути: 

видобуток олов'яної руди - каситериту - у шельфовій зоні Індонезії, Малайзії 

та Таїланду; рутилу та цирконію біля узбережжя Австралії; ільменіту - біля 

узбережжя Індії; алмазів - біля узбережжя Намібії; бурштину - у 

Балтійському морі. Щорічно з морських глибин видобувають майже 1 млрд. т 

піску і гравію, в тому числі США - 500 млн. т. Розробляються технології 

видобутку залізомарганцевих конкрецій, запаси яких обчислюються у 

трильйонах тонн. 

Своєрідними ресурсами дна Світового океану можна вважати скарби 

затонулих кораблів. 

До енергетичних ресурсів Світового океану належать енергія припливів та 

відпливів, хвиль, морських течій, термальних градієнтів та ін. Потенційним 

джерелом енергії є ізотоп водню-дейтерію, запаси якого складають майже 

300 млрд. т. 

Ресурсозабезпеченість - це співвідношення між величиною природних 

ресурсів та їх використанням. Вона виражається у роках, впродовж яких 

вистачить певних ресурсів або їх запасами в розрахунку на одну людину. 

Найкраще забезпечені природними ресурсами великі за територією країни - 

Росія, США, Канада, Китай, Бразилія, Австралія. Однак у світі не має жодної 

країни, яка б повністю забезпечувала свої потреби за рахунок власних 

ресурсів. Такі країни як Японія, ФРН, Бельгія майже повністю залежать від 

імпорту природної сировини. 

Треба зазначити, що поняття ресурсозабезпеченості є досить умовним. 

Розвиток суспільства означає не тільки ріст споживання природних ресурсів, 

 а й виникнення нових технологій, які дають можливість повніше 

використовувати наявні ресурси, залучати нові, які раніше вважалися 

недоцільними, або недоступними. Раціональне природокористування є 

запорукою дальшого існування людства. 

3. Оцінка ресурсного потенціалу країни. 

У науковій і практичній діяльності, пов’язаній з вирішенням соціальних і 

економічних проблем, важливу роль відіграє поняття вибору, яке формується 

на основі оцінок. Дати визначення таким поняттям, як природні умови, 

ресурси і середовище, можна тільки з урахуванням того, для кого чи для чого 

вони використовуються, отже, їх оцінка ґрунтується на знаннях як об’єкта 

(природи), так і суб’єкта. 

У логіці оцінок виділяють чотири компоненти: суб’єкт; об’єкт; характер; 

основа. Розглянемо зв’язки між цими компонентами:Суб’єкт—об’єкт. 

Залежно від завдань суспільної практики виокремлюють такі системи оцінок: 

1) природний комплекс — технічна система (технологічна оцінка); 

2) природний комплекс — економіка (економічна оцінка); 

3) природний комплекс — людина (медико-біологічні, соціально-екологічні, 

естетичні, рекреаційні оцінки). 

Характер. Оцінки поділяються на абсолютні та порівняльні. Для 

формулювання перших вживають, наприклад, терміни «добрий», «поганий», 

а для формулювання порівняльних оцінок — «краще», «гірше». 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2039


Основа. Характеризує позицію (наукову основу), на якій базується оціночне 

міркування. Наприклад, до середини 50-х років ХХ ст. у дослідженнях 

природних умов і ресурсів були поширені натуралістичні оцінки. 

Заперечувалася правомірність грошової оцінки природних ресурсів, оскільки 

вважалося, що природа лежить за межами процесу праці та не є продуктом 

праці. Очевидно, що дарунки природи праці не потребують, але для їхньої 

обробки і збереження необхідні значні витрати праці. Тому і грошова оцінка 

природних ресурсів є можливою і необхідною. 

На зміну натуралістичним оцінкам прийшли технологічні, згідно з якими, 

наприклад, ліс — це насамперед джерело деревини. Панування 

технологічних оцінок пояснюється тим, що в господарстві країни переважали 

технологічні, натуральні зв’язки, а вартісних відносин практично не було, не 

було і ринкових механізмів, здатних забезпечувати відносно раціональне 

використання природних ресурсів. 

З ринковими відносинами та турботою про довгострокові наслідки 

використання природи набули поширення різні види економічних (вартісних) 

оцінок: 1) на основі обчислення ренти; 2) за вартістю відновлення природних 

ресурсів і природного середовища;  

3) за обсягами витрат на дослідження, освоєння та експлуатацію.Цінність 

природних ресурсів, як вважають екологи і деякі економісти, не збігається з 

категоріями вартості чи ціни. Вона повинна бути категорією історичною, 

пов’язаною із суспільними потребами, рівнем розвитку продуктивних сил, 

науково-технічним прогресом, виходити з стратегічних інтересів. 

Прихильники теорії адаптації підходять до проблеми ще більш радикально, 

вважаючи, що параметри планованого економічного зростання потрібно 

адаптувати до природи, з огляду на природну, у тому числі екологічну, 

ємність території, а не перетворювати природу відповідно до вимог цього 

зростання. 

 

Тема 5. Економічні та господарські характеристики в 

країнознавстві. 

1. Поняття розподілу праці.  

2. Територіальна та галузева структура економіки. 

3. Поняття соціально-економічного простору. 

1. Поняття розподілу праці.  

Розподіл праці – розмежування діяльності окремих груп працівників у 

процесі сумісної праці. Відособлення окремих часткових трудових процесів з 

метою скорочення часу виробничого циклу за рахунок одночасного 

виконання різних робіт на підприємствах. Країни з розвиненою ринковою 

економікою приділяють велику увагу скороченню часу виробничого циклу 

як центрального завдання організації й управління виробництвом. 

Для ефективного забезпечення функціонування підприємства необхідна 

певна розстановка працівників і наділення кожного з них конкретними 

трудовими функціями. Ці завдання вирішуються через вибір відповідних 

форм розподілу праці, що передбачає розчленування загального обсягу робіт 



на окремі складові частини, кожна з яких повинна виконуватися певним 

працівником (або групою працівників). Розподіл праці передбачає також 

відділення основних робіт від допоміжних, що допомагає значною мірою 

покращувати використання робочого часу кваліфікованих працівників і не 

відволікати їх на виконання допоміжної, підсобної роботи, що вимагає, 

зазвичай, менш високої кваліфікації. 

Розподіл праці буває: 

 загальний – на рівні суспільства; 

 частковий – галузі; 

 одиничний – підприємства. 

Одиничний розподіл праці на підприємстві має наступні форми: 

 технологічну; 

 функціональну; 

 професійну; 

 кваліфікаційну. 

Технологічний розподіл праці – розчленування трудового процесу на стадії, 

фази, види робіт, операції. 

За технологічною ознакою, роботи, що виконуються на підприємстві, 

поділяються на робочі процеси й операції. 

Робочі процеси – частина виробничого процесу, що характеризується певним 

технологічним змістом, єдністю головного предмета праці й застосованими 

засобами праці. На гірничому підприємстві – це виймання вугілля і його 

транспортування, проведення гірничих виробок і т.д. 

Операція – технологічно однорідна частина робочого процесу, що 

відрізняється єдністю предмета праці й застосованого під час його виконання 

знаряддя праці: робочий хід комбайна, пересування секцій кріплення. 

Технологічний розподіл праці в цьому випадку – спеціалізація робочих на 

виконанні певних операцій. 

Функціональний розподіл праці – диференціація персоналу залежно: 

 від сфери діяльності – промислово-виробничі й непромислові 

працівники; 

 характеру виконуваних функцій – робочі, керівники, фахівці, 

службовці й т.п.; 

 від ролі в процесі виробництва – робочі поділяються на основних і 

допоміжних. 

Професійний розподіл праці: 

 наскрізні професії, що мають загальний характер для всіх або декількох 

галузей суспільного виробництва: слюсарі, електрики; 

 специфічні для галузі, зумовлені умовами праці й характером процесу 

виробництва: гірник очисного забою, прохідник, горновий, вальцівник, 

нагрівальник, фрезерувальник; 

 предметна (подетальна) форма, коли той або інший працівник 

спеціалізується на виконанні відносно закінченого виду робіт, 

отримання певного виду продукції (деталі). 



Поопераційний розподіл, коли певний обсяг роботи розбивається на більш 

дрібні, часткові стадії (операцій), що виконуються різними працівниками. 

Кваліфікаційний розподіл. Усередині кожної професійної групи відбувається 

подальший розподіл праці відповідно до рівня кваліфікації працівників. 

Наприклад, у професійній групі «Електрослюсар підземний» можуть бути 

виділені групи робочих III, IV й V розрядів. 

Вибір найбільш раціональних форм розподілу праці в колективі – 

надзвичайно важливе завдання. Правильне його вирішення дозволяє 

обґрунтовано планувати чисельність працівників по кожній функціональній, 

професійній, кваліфікаційній групі, чітко сформулювати трудові обов'язки 

кожного з них, не допускати надлишків робочої сили на одних ділянках 

роботи й недоліків її на інших, запобігає виникненню «вузьких місць» на 

виробництві, дає можливість максимально повно використовувати робочий 

час робітника і час роботи устаткування. 

Під час поєднання професій і функцій працівник разом зі своєю основною 

роботою повністю або частково бере на себе функції, що раніше 

виконувалися іншими робітниками. Якщо, наприклад, слюсар-ремонтник 

бере на себе обов'язок виконувати функції наладчика, то це буде прикладом 

поєднання професії (робітник-наладчик вивільняється при цьому повністю). 

Якщо ж, наприклад, робітник-верстатник починає самостійно налагоджувати 

свій верстат, то це веде до часткового вивільнення наладчика. 

Отже, розподіл праці в колективі має своїм наслідком відособлення окремих 

часткових робіт. Проте таке відособлення призведе до хаосу, якщо одночасно 

не буде забезпечено основану на порядку, дисципліні, організованості, 

відповідальності чітку взаємодію всіх працівників, спрямовану на досягнення 

загальної мети, що стоїть перед цим колективом. 

Кооперація праці – це планомірне об'єднання, організація взаємодії окремих 

виконавців для досягнення суспільної кінцевої мети трудової діяльності. 

Кооперація праці найтіснішим чином пов'язана з її розподілом. Точніше 

кажучи, чим глибше розподіл праці, тим ширше її кооперація. Чим більш 

дрібним є розчленовування загального обсягу роботи на складові його 

частини, тим більша кількість працівників повинна об'єднатися у своїй 

трудовій діяльності. 

Головна мета вдосконалення форм кооперації праці полягає в тому, щоб 

забезпечити чітку узгодженість дій окремих працівників, що виконують різні 

трудові функції, синхронність і єдину цілеспрямованість їх трудових зусиль, 

установлення раціональних виробничих зв'язків між ними. 

Кооперативні зв'язки встановлюються на підприємствах між колективами 

окремих цехів, виробничих ділянок, а також між окремими виконавцями. 

Надзвичайно важливе значення для забезпечення загального високого рівня 

організації праці в колективі має кооперація праці між окремими 

виконавцями, і перш за все, внутрішньо бригадна кооперація, тобто 

кооперація праці робітників, об'єднаних у виробничу бригаду. 

Створення бригад дозволяє вирішувати такі завдання, які не можуть бути 

вирішені розрізненими зусиллями окремих виконавців (наприклад, під час 



обслуговування складних видів устаткування, систем машин, коли для 

виконання певного обсягу робіт необхідні робітники різних професій). 

Виробничі бригади розподіляються на спеціалізовані й комплексні. 

Комплексна бригада – найбільш прогресивна форма організації праці. У 

таких бригадах найповніше використовується робочий час, досягається 

взаємозамінюваність робочих, створюються сприятливіші умови для 

зростання кваліфікації й підвищення ступеня привабливості праці. 

Підвищується порядок, дисципліна, організованість, відповідальність усіх 

членів бригади за спільні результати праці, росте їх зацікавленість в 

успішному й своєчасному виконанні виробничих завдань, скорочуються 

втрати й непродуктивні витрати робочого часу, збільшується виробіток, 

виробництво товарів і послуг, знижується їх собівартість, підвищується 

якість, конкурентоспроможність на внутрішньому й зовнішньому ринках, 

оплата праці зростає й залежить від загальних кінцевих результатів праці. 

Комплексні виробничі бригади залежно від ступеня розподілу й кооперації 

праці бувають трьох видів: з повним розподілом праці, коли кожен працівник 

виконує певний вид робіт, а під час технологічних і організаційних перерв 

допомагає своїм товаришам; із частковим розподілом праці, коли робочий 

виконує операції як по своїй спеціальності, так і по освоєній другій професії; 

без розподілу праці, коли в бригаді можлива взаємозамінюваність усіх 

працівників під час виконання робіт, що входять у завдання. 

По періоду часу, за який ведеться облік виконаних робіт, бригади 

поділяються на наскрізні, добові й змінні. 

Спеціалізовані або комплексні бригади, що складаються з працівників однієї 

зміни, називаються змінними. Якщо бригада складається з працівників двох і 

більше змін, що працюють в одній і тій же робочій зоні й на одному й тому ж 

устаткуванні, вона називається наскрізною. 

Наскрізна бригада, що об'єднує працівників усіх змін у цій робочій зоні, 

називається добовою (наприклад, добова комплексна бригада гірників 

очисного забою). 

У зв'язку з упровадженням колективних форм організації праці й орієнтацією 

роботи колективів на кінцеві результати широкого поширення набули 

укрупнені бригади. До них належать бригади, що виконують, зазвичай, 

технологічно закінчений цикл робіт і за чисельністю перевищують 

установлені норми керованості для майстрів. Такі бригади можуть бути 

спеціалізованими, комплексними, змінними й наскрізними. 

До складу укрупнених бригад, як правило, включаються фахівці й керівники. 

В умовах науково-технічного прогресу розподіл і кооперація праці на 

вугледобувному підприємстві спрямовані на забезпечення мети щодо 

досягнення максимальної продуктивності праці. Науково обґрунтовані й 

чітко організовані розподіл і кооперація праці дозволяють забезпечити 

синхронність у роботі виконавців, раціонально завантажити основних і 

обслуговуючих робітників, ліквідовувати непродуктивні втрати робочого 

часу й простої устаткування. 



Установлюючи доцільність і ефективність варіантів розподілу й кооперації 

праці слід також ураховувати соціальну й психофізіологічну сторони цього 

питання. Колективність виконання робіт сприяє розширенню кола 

спілкування, обміну передовим досвідом, підвищенню продуктивності праці. 

Характер праці при цьому повинен відповідати вимогам до змістовності 

трудового процесу, можливості творчого відношення до його вдосконалення, 

задоволеності працею. 

Отже, розподіл праці на вугледобувному гірничому підприємстві, як і на 

підприємствах інших галузей промисловості, має межі, що визначаються 

його економічною ефективністю, психофізіологічними можливостями 

людини й соціальними чинниками. 

Установлення економічних, психофізіологічних і соціальних меж є основою 

для розроблення принципових схем розподілу й кооперації праці у вигляді 

типових моделей бригад, ділянок, цехів, що передбачають раціональний 

розподіл трудових функцій між виконавцями, ефективну розстановку 

працівників за функціональною ознакою, розрахунок чисельності й 

професійно-кваліфікаційного складу робочих з урахуванням бригадних форм 

організації праці, поєднання професій і розширення зон обслуговування. 

Робоче місце – зона трудової діяльності працівника (або групи працівників), 

обладнана й оснащена всім необхідним для успішного здійснення 

покладених на нього функцій. Це основний елемент (осередок) розподілу 

праці на підприємстві. Саме на робочому місці протікає трудова діяльність 

людини, тому організація робочого місця виступає як важливий чинник, що 

робить дуже істотний вплив на здоров'я людини, її ставлення до праці, 

працездатність, рівень ефективності праці. 

Раціональна організація робочого місця передбачає: 

 правильне його планування; 

 оснащення. 

Планування робочого місця – це його раціональне просторове розташування, 

а також зручне розташування всіх необхідних елементів оснащення в зоні 

трудових дій працівника. Головна мета правильного планування робочих 

місць полягає в тому, щоб забезпечити розміщення устаткування, предметів 

праці, оснащення, інструменту, пристосувань у зоні оптимальної досяжності, 

можливість виконання роботи в найбільш раціональній робочій позі. 

Правильне просторове розташування робочого місця означає: 

 створення зручних підходів до нього; 

 захист робітника від шкідливих дій робочого середовища; 

 забезпечення безпеки праці; 

 раціональне розташування відносно інших робочих місць. 

Оснащення робочих місць означає забезпечення їх засобами праці, 

необхідними для виконання конкретних трудових функцій (основне й 

допоміжне технологічне устаткування); організаційним оснащенням 

(оргтехніка, пристосування, засоби сигналізації й зв'язку й т.д.); 

технологічним оснащенням (запасні частини, робочі й вимірювальні 

інструменти й т. д.); робоча документація; засоби комунікації для подачі на 



робоче місце енергії, матеріалів, сировини, інформації. На робочих місцях не 

повинно знаходитися нічого зайвого, що захаращує виробничу площу, 

заважає вільному пересуванню робочих, утрудняє обслуговування робочого 

місця. 

Під час організації багатьох видів робочих місць підприємства можуть 

користуватися типовими проектами, які концентрують передовий досвід 

організації робочих місць для робочих найбільш поширених, масових 

професій. У цих типових проектах містяться конкретні, науково обґрунтовані 

й перевірені на практиці рекомендації як щодо планування, так і щодо 

оснащення робочих місць певного виду. 

Обслуговування робочих місць – це своєчасне забезпечення їх усім 

необхідним, що дозволяє робочому здійснювати його безпосередні трудові 

функції, не відволікаючись на виконання другорядних, допоміжних і 

підсобних робіт. 

До найважливіших функцій обслуговування належать: підготовча, 

інформаційна, виробнича, інструментальна, налагоджувальна, енергетична, 

контрольна. 

Існує декілька видів обслуговування: 

 обслуговування самим робочим; 

 обслуговування за викликом; 

 чергове обслуговування; 

 планове, регламентоване обслуговування робочого місця. 

Найбільш прогресивним є планове, регламентоване обслуговування, що 

дозволяє не тільки своєчасно усувати неполадки в обслуговуванні, які 

виникають, але й запобігати їм через проведення профілактичної роботи на 

підставі графіків обслуговування, що спеціально розробляються. 

2. Територіальна та галузева структура економіки. 

Галузева структура відображає поділ господарства на якісно відмінні 

компоненти — галузі або їх групи — і показує основні пропорції між ними. 

Виділяють великі (комплексні) галузі господарства (промисловість, сільське 

господарство, транспорт, будівництво, торгівлю та ін.), які об’єднують у 

більші групи (сфери чи сектори) або ж членують на вужчі галузі, підгалузі і 

виробництва. 

Основними сферами господарства є сфера матеріального виробництва (куди 

входять промисловість, сільське господарство, лісове господарство, 

будівництво, рибальство) і сфера послуг (транспорт, зв’язок, охорона 

здоров’я, освіта, наука, фінансово-кредитна діяльність, управління та ін.). 

У структурі господарства економічно розвинених країн різко переважає 

сфера послуг (60–70% і більше у виробництві ВВП). У структурі більшості 

постсоціалістичних, нових індустріальних і нафтодобувних країн обидві 

сфери господарства сягають близько 50% або ж та чи інша дещо переважає. 

Натомість, слаборозвинені країни мають низький і дуже низький відсоток 

сфери послуг (близько 30%). Загалом у світовому господарстві в останні 

десятиліття частка сфери послуг зростає, а сфери матеріального виробництва 

зменшується. 
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Інший підхід до галузевої структури господарства передбачає встановлення 

співвідношення між трьома секторами економіки: первинним (сільське і 

лісове господарство, рибальство, мисливство), вторинним (промисловість, 

будівництво) і третинним (галузі сфери послуг). У результаті цього 

виділяють постіндустріальну, індустріальну й аграрну структури 

господарства. Постіндустріальна структура характеризується дуже високою 

часткою третинного сектора (понад 60%) і дуже низькою — первинного 

(менше 5%), індустріальна (індустріально-аграрна) — високою часткою 

вторинного сектора (40–50% і більше) і відносно високою — первинного 

(10–20%), аграрна (аграрно-індустріальна) — високою часткою первинного 

сектора (до 50% і більше) і низькою — вторинного. Загальна тенденція 

сучасного світового господарства — зростання кількості країн з 

індустріально-аграрною структурою (внаслідок індустріалізації аграрних 

країн) та поступове наближення їх структури до постіндустріального типу. 

Проявом такої тенденції є, наприклад, розширення географії нових 

індустріальних країн (в Азії, Латинській Америці, Африці), «доростання» до 

постіндустріального типу економік країн Південної і Центральної Європи, 

Ірландії, Сінгапуру. 

Відбуваються також суттєві структурні зрушення в окремих сферах і галузях 

світового і національних господарств. Наприклад, у сфері матеріального 

виробництва багатьох країн, що розвиваються, зменшується частка 

сільського господарства, натомість, зростає частка промисловості. У 

структурі самої промисловості існує стійка тенденція до підвищення частки 

обробної промисловості й пониження частки добувної. Різко виділилися 

провідні галузі, тісно пов’язані з науково-технічним прогресом, — 

машинобудування, хімічна промисловість та енергетика, частка яких зростає 

найвищими темпами. Водночас усередині цих галузей відбувається 

перерозподіл підгалузей і виробництв за значенням і питомою вагою. Так, у 

машинобудуванні зростає частка наукомістких і трудомістких галузей і 

виробництв (зокрема електроніки), тоді як понижується питома вага 

матеріаломістких. 

У результаті інтенсифікації сільського господарства в його структурі, як 

правило, зростає частка тваринництва. У структурі транспорту підвищується 

частка автомобільного, трубопровідного й повітряного транспорту, тоді як 

знижується — залізничного і внутрішнього водного. 

Основними компонентами територіальної структури світового господарства є 

національні господарства окремих країн та різні за величиною регіональні 

міжнародні економічні об’єднання (Європейський Союз — ЄС, Асоціація 

держав Південно-Східної Азії — АСЕАН, Північноамериканська зона вільної 

торгівлі — НАФТА та ін.). Формування і розширення таких об’єднань — 

характерна риса сучасної територіальної структури світового господарства 

(наприклад, склад ЄС у найближчій перспективі зросте з 15 до 25 учасників). 

Серед основних тенденцій її розвитку — надзвичайно високі й тривалі темпи 

росту національних економік країн Східноазіатського регіону (Китаю, нових 

індустріальних країн). 
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3. Поняття соціально-економічного простору. 

Регіональний економічний простір — це поліструктур- на системна 

сукупність ресурсів та суб’єктів господарювання і відносини між ними, що 

формують відповідні сфери діяльності в процесі економічного відтворення, 

забезпечують суспільне виробництво, обмін, розподіл і споживання 

матеріальних благ та послуг для потреб суспільства. 

Основні ознаки регіонального економічного простору такі: 

•    регіональний економічний простір формується в конкретному 

територіальному вимірі відповідного системного рангу (елементи системи 

розселення, адміністративно-територіальної одиниці, економічного району 

тощо) у вигляді організації економічного простору; 

•    має історичний характер формування та зв’язок його системно-суттєвих 

ознак з історичними процесами розвитку і формування суспільно-

економічної формації держави; 

•    йому притаманні багатовимірність і поліструктурність, які в межах 

економічного простору утворюють поля й відповідні їм структури — 

інституційну, фінансову, виробничу, інфраструктур- ну, технологічну, 

торгівельну та ін.; 

•    дискретність формування економічного простору, закономірна 

нерівномірність його розвитку; 

•    можливість і необхідність управління формуванням економічного 

простору регіону, наявність системи регулювання його розвитком. 

Регіональний економічний простір підпорядкований системі національної 

економіки. Він функціонує у певних межах економічної самостійності 

відповідно до розмежування повноважень між центром та регіонами. 

Елементи в ньому взаємодіють між собою, утворюючи просторові, часові, 

просторово-часові взаємозалежності. Так формуються вертикальні і 

горизонтальні взаємозв’язки: одні — через дію компонентів простору, інші 

— через відносне положення одних та інших на території. Поєднання цих 

зв’язків призводить до виникнення складніших просторових структур і 

систем. Тому економічний простір відносно стійкого просторового розвитку 

продуктивних сил — це сукупність економічних відносин або їх формальних 

аналогів — регіональних соціально-економічних систем. Економічний 

простір відіграє роль цілісної системи взаємодоповнюючих суб’єктів 

господарювання на відповідній території, між якими існує стійкий розподіл 

праці. 

Формування регіональних соціально-економічних систем відбувається за 

такими основними принципами: територіальність, комплексність, цілісність, 

глобальність. 

Територіальність — це головна властивість економічного простору, що 

передбачає врахування всієї сукупності факторів регіонального розвитку, 

загальних закономірностей розміщення продуктивних сил, принципів 

регіональної політики на перспективу з метою раціоналізації територіальних 

пропорцій. Вона вивчає просторову диференціацію об’єктів дослідження. 

Територію слід розглядати як основу об’єднання людського суспільства та 



економіки. Вона є базою, де проходить життя людини, є ресурсом природи і 

суспільства. Тобто територія становить середовище життя людини із 

специфічними соціально-економічними, матеріально-технічними умовами. 

Тому територіальний аспект просторового розвитку є визначальним при 

вивченні розміщення продуктивних сил економічного простору. 

Принцип комплексності розуміють як забезпечення пропорційного і 

збалансованого функціонування території. Поняття «комплексність» означає 

поєднання всіх елементів, явищ, що складають одне ціле. Комплексність 

просторового розвитку продуктивних сил — це поєднання структурних 

елементів та пропорційно взаємозв’язаний розвиток усіх підсистем, 

внутрішнє узгодження економічних, екологічних, соціальних процесів і 

явищ; розвиток регіонів як територіальних суспільних систем; ефективність 

використання соціально-економічного й природно-ресурсного потенціалу. На 

регіональному рівні вона виражається через різні елементи господарства 

регіону, їх раціональне використання (насамперед, природних ресурсів), 

через подальше вдосконалення інфраструктури, трудових ресурсів, науково-

технічного та освітнього потенціалу як складових єдиного економічного 

простору країни. 

Принцип регіональної цілісності пов’язаний з єдністю природних, соціальних 

та економічних процесів і явищ, що проявляється на території економічного 

простору. За принципом регіонально- цілісного підходу регіон розглядається 

як цілісна система і як складова економічного простору. 

В сучасних умовах триєдиний підхід у дослідженні економічного простору 

доповнюється новою якістю — глобальністю, тобто необхідністю 

співвідношення локальних, регіональних та національних проблем з їх 

світовим (глобальним) фоном. 

 

Тема 6. Народонаселення. 

1. Країнознавче поняття народонаселення. 

2. Методика аналізу демографічних показників. 

3. Етнічний, релігійний, мовний склад населення. 

1. Країнознавче поняття народонаселення 

Населення — спільнота людей, яка сформувалася протягом тривалого 

історичного періоду та безперервно відновлюється; люди, які живуть у країні 

чи державі загалом або в межах будь-якої їхньої частини. Населення (у 

країнознавстві) — жителі (не обов’язково громадяни) визначеної країни. 

Житель країни не завжди є її громадянином.  

Кількість населення — це загальна кількість людей, які проживають на даній 

території. Кількість населення — це демографічний потенціал, який певною 

мірою визначає місце держави у світовій економіці і політиці. 

Демографічний потенціал є важливою складовою загального, сумарного 

потенціалу держави. 

Відомості про кількість населення одержують за допомогою регулярних 

загальних переписів населення (кожних п’ять чи десять років), а в проміжках 



між ними – шляхом розрахунків, спираючись на переписи як базові 

показники. 

За кількістю населення всі країни можна поділити на такі групи: найбільші, 

великі, середні і малі. Переважають середні і малі країни. У світі налічується 

приблизно 40 малих країн, у кожній з яких проживає менше 100 тис. осіб. У 

світі є десять країн, в яких є понад 100 млн жителів (Китай, Індія, США., 

Індонезія, Бразилія, Пакистан, Росія, Бангладеш, Японія, Нігерія); у 1950 р. 

таких країн було лише чотири (Китай, Індія, США, СРСР); за прогнозами 

демографічної комісії ООН, в 2025 р. їх може бути 25. У цих країнах 

проживає майже 60% населення світу. На карті світу є й дуже маленькі 

країни, які звичайно називають мікродержавами, чи «державами-карликами». 

Населення постійне змінюється, змінюється і більшість показників, які його 

характеризують, у тому числі кількість, під впливом різних причин 

політичного, економічного, соціального, релігійного характеру. Зміна 

кількості населення країни залежить від характеру його відтворення.  

Під відтворенням (природним рухом) населення розуміють сукупність 

процесів народжуваності, смертності і природного приросту, що 

забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь. 

Компоненти відтворення населення мають не лише біологічний, але й, 

певною мірою, соціально-економічний характер. Рівень народжуваності 

залежить від умов життя людей, розвитку культури, добробуту, залучення 

жінок до участі в економічній сфері, релігійних переконань тощо. Рівень 

смертності тісно пов’язаний з матеріальним становищем людей, розвитком 

охорони здоров’я, харчування, способом життя, політичних ситуацій. 

Демографи виокремлюють три історичні типи відтворення населення. Процес 

демографічного переходу від одного типу до іншого включає чотири 

послідовні фази. Для першої фази характерне збереження високої 

народжуваності за різкого скорочення смертності і досягнення високого 

природного приросту. Цю фазу часто називають демографічною революцією. 

Друга фаза характеризується переходом від багатодітної сім’ї до малодітної, 

зниженням показників народжуваності і смертності. Характерними ознаками 

третьої фази є зростання показників смертності, переважно за рахунок 

«старіння населення», за повільного зменшення народжуваності, що навіть 

призводить до зменшення населення (депопуляції). Четверта фаза 

демографічного переходу настає тоді, коли показники народжуваності і 

смертності зрівноважуються, а зростання кількості населення припиняється.  

Природний приріст — співвідношення народжуваності і смертності в країні, 

визначається як різниця між коефіцієнтами народжуваності і смертності за 

рік на 1 тис. жителів до середньої чисельності всього населення та 

вимірюється в проміле (‰). Якісні і кількісні показники природного руху чи 

відтворення впливають на склад і структуру населення, соціальну й 

економічну ситуацію, стиль життя та менталітет. 

Вікова структура населення — це поділ населення на групи (типи) за віком, 

пов’язаний з особливостями його відтворення і міграцією. Вікова структура 

впливає майже на всі демографічні показники, особливо на загальні 



коефіцієнти народжуваності і смертності. Межі вікових груп встановлюються 

на підставі трудового законодавства, місцевих традицій тієї чи іншої країни. 

За біологічною ознакою виділяють такі вікові групи: діти (0—14 років), 

зрілість (15 — 59 років) і старість (60 років і більше). Особливо виділяється 

вікова група жінок фертильного віку (15  49 років), коли жінка може 

народжувати дітей. У різних країнах вікова структура населення різна. За 

економічною ознакою переважають національні підходи юридичного 

визначення межі працездатного віку. Виділяють допрацездатне населення (до 

15 років), працездатне (16-59 років) і післяпрацездатне (старші 60 років). 

Демографічна молодість — населення у віці від 14 до 25 (30) років, 

найактивніша в соціально-політичному і соціально-психологічному 

відношеннях частина населення. 

Статевий склад населення — загальна кількість чоловіків і жінок, що 

проживають на даній території. Співвідношення чоловіків і жінок у різних 

країнах є неоднаковим загалом і за різними віковими групами. Народжується 

приблизно однакова кількість хлопчиків і дівчаток, проте уже в підлітковому 

віці це співвідношення починає змінюватися. Смертність у дитячому віці і 

дитячий травматизм у хлопчиків більші. У більшості країн серед літнього 

населення переважають жінки. Однак в усьому світі чоловіків приблизно на 

20 млн більше. Є країни, в яких чоловіки переважають майже у всіх вікових 

групах (Китай, Індія, країни Південно-Західної Азії). Така ситуація виникає 

найчастіше внаслідок нерівноправного становища жінок у суспільстві, ранніх 

шлюбів, багатодітності тощо.  

Вікова структура населення визначає його продуктивну частину — 

працездатне населення. У різних країнах обсяг трудових ресурсів визначають 

по-різному, відповідно до юридично встановлених меж робочого 

(працездатного) віку. У більшості країн нижньою межею працездатного віку 

вважається вік у 14-16 років (в Україні – 16 років). Верхня межа визначається 

середньою тривалістю життя – для більшості країн встановлена в 55-65 років. 

Крім населення працездатного віку, до складу трудових ресурсів входять 

працюючі підлітки (до 15 років) і особи пенсійного віку, що становлять так 

звані додаткові трудові ресурси. Для країнознавства мають значення поняття 

і відповідні їм показники економічно активного і неактивного населення. 

Економічно активне населення — частина працездатного населення, що бере 

участь чи бажає брати участі у суспільному, політичному й економічному 

житті країни, включаючи певні групи інвалідів (маються на увазі інваліди, 

що працюють, чи ті з них, які беруть участь у громадському житті), учнів, 

працюючих пенсіонерів і безробітних, зареєстрованих на біржі праці. 

Економічно неактивне населення — частина працездатного населення, яка не 

бере участі і не бажає брати участі у суспільному, політичному й 

економічному житті країни.  

Структура зайнятості — це розподіл економічно активного населення за 

основними сферами діяльності. Розрізняють такі основні сфери діяльності: 

суспільну (у тому числі соціальну), політичну, економічну (у тому числі 

виробничу), тобто виробничу і невиробничу діяльність. До невиробничої 



належить сфера послуг, яка в сучасному світі займає провідне місце. 

Наприклад, у розвинених країнах Європи у сфері послуг зайнято понад 70% 

економічно активного населення, частка ВВП, вироблена в цій сфері , сягає 

80%. Серед основних причин зростання ролі сфери послуг можна виділити 

такі: підвищення ефективності сільського господарства і промисловості, що 

вивільняє робочу силу для зайнятості в сфері послуг; використання країнами 

відносних переваг у міжнародній торгівлі; зростання доходів населення; 

урбанізація; демографічні зміни; пожвавлення міжнародної торгівлі та ін.  

Останнім часом дедалі частіше вживається поняття «якість населення». Це 

комплексне поняття включає показники середньої тривалості життя, 

освітнього рівня населення, його професійної структури, соціального складу 

населення, житлових умов і харчування, стану здоров’я, середніх доходів 

населення, його купівельної спроможності, здатності до сприйняття 

нововведень (інновацій), а також низку інших аналогічних параметрів.  

ООН запровадила нове поняття — індекс людського розвитку (ІЛР), що 

певною мірою є синонімом поняття «якість населення». Для визначення 

індексу людського розвитку ООН використовує комплекс показників. Серед 

них середні розміри валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу 

населення, середньостатистична тривалість життя, освітній рівень 

(грамотність), стан здоров’я населення, його забезпеченість житлом та ін. 

Запроваджено також показник, який відображає, яка частина економічно 

активного населення здатна сприймати й ефективно використовувати 

інновації (у тому числі новітні технічні засоби і технології). У 

високорозвинених країнах цей показник становить приблизно 8590% 

населення.  

Основними показниками «якості» населення є освітній рівень, який 

пов’язаний з інтелектуалізацією праці, підвищенням вимог до її кваліфікації, 

та тривалість життя. Важливо враховувати також територіальні відмінності в 

«якості» населення. На економічно розвинені країни припадає лише 4% усіх 

неписьменних дорослих. У країнах, що розвиваються, проживає 96% усіх 

неписьменних світу. За часткою неписьменних «рекордсменом» світу є 

маленька держава в Гімалаях – Бутан, де неписьменні 93% чоловіків і 98% 

жінок. Ці показники високі в Афганістані, Сомалі, Пакистані, Бангладеш, 

Нігерії, Індонезії, Бразилії, Гаїті. Для країн Європи характерні високі 

показники письменності і рівня освіти населення.  

Оцінюючи «якість» населення держави, необхідно коротко охарактеризувати 

систему освіти, підкресливши, наскільки ця система відповідає завданням 

розвитку країни, зазначити, за якими напрямами (спеціальностями) країна 

лідирує на ринку освіти. Тривалість життя залежить від комфортності умов 

проживання, діяльності, харчування, дозвілля, від якості медичного 

обслуговування, рівня і якості роботи транспорту, торгівлі, від екологічної 

ситуації тощо. Середня тривалість життя означає, в якому віці в середньому 

будуть вмирати люди, які народилися в даному періоді, якщо впродовж 

усього їхнього життя рівень смертності не зміниться. Її називають 

очікуваною, оскільки вона є прогностичною величиною.  



Найвищий показник середньої тривалості життя чоловіків і жінок є у Японії 

(відповідно 76 і 82 роки), Ісландії (77 і 81), Швеції (76 і 81), Швейцарії (75 і 

82), Італії, Норвегії, Канаді, Австралії, Кіпрі, Ізраїлі, Франції; найнижчий – у 

Замбії (37 років). Жінки живуть довше, ніж чоловіки, в більшості країн, окрім 

деяких, в яких тривалість середньостатистичного життя чоловіків і жінок 

однакова (Уганда, Таджикистан, Ліберія). Деякі фахівці відзначають 

тенденцію до ускладнення ситуації через погіршення стану здоров’я людей, 

поширення низки захворювань (особливо серцевосудинних, онкологічних) і 

наркотичної залежності серед молоді. Невтішними залишаються рівні 

культури праці і міжнаціонального (міжетнічного) спілкування та загальний 

культурний рівень  

населення. 

Адаптація — це пристосування організму до умов навколишнього 

середовища. Йдеться про адаптацію до політичних, соціальних і культурних 

(у тому числі лінгвістичних, мовних) умов. Механізм і характер адаптації є 

різним у різних людей, різних соціальних груп, в різних країнах. Вироблення 

механізму адаптації — складний і тривалий процес. Однак з часом він 

поступово переходить у «спадковість», ніби закладається в «генетичний код» 

поколінь. 

2. Методика аналізу демографічних показників. 

Територію кожної країни населяють маси людей, багато в чому подібні між 

собою і, водночас, між ними є багато розбіжностей у мові, релігії, традиціях, 

особливостях матеріальної і духовної культури, зовнішніх антропологічних 

ознаках. Досить великі і стійкі групи людей, які мають низку подібних ознак, 

називаються народами. На території країни можуть проживати кілька 

народів. Народ(и) — визначена спільнота людей, що проживають на 

конкретних територіях. Видове поняття «народ» включає характеристики 

расового, етнічного, релігійного складу, етнокультурних особливостей, 

менталітету. 

Характеристика народів передбачає певну послідовність. Спочатку доцільно 

звернути увагу на особливості расового складу населення. У зв’язку з 

особливостями історичного минулого в деяких країнах відносини між 

представниками різних рас вирізняються складністю та напруженістю. Варто 

також звернути увагу на особливості розселення місцевих представників 

різних рас по території країни. 

Важливим аспектом характеристики народів є аналіз етнічного складу 

населення, який в багатьох країнах є досить «строкатим», а ареали 

розселення етносів часто є мозаїчними. Називаючи народи, які проживають у 

країні, треба вказати, де вони проживають, дати коротку характеристику 

кожного етносу, його мови, релігії, форми державної чи культурної 

автономії, особливостей духовної і матеріальної культури, назвати головні 

культурно-історичні центри. 

Окрім етносів, історичними спільнотами людей є національні меншини, 

діаспора, клан, каста, рід, тому варто вказати, які з них проживають на 

території даної країни, звернути увагу на ті з них, які впливають на 



особливості культурного, соціального і політичного клімату в країні. Якщо 

таких спільнот декілька, доцільно розглянути кожну з них окремо. 

Характеристика кожної зі спільнот повинна включати відомості про місце 

проживання, мову спілкування, соціально-правовий статус, особливості 

духовної і матеріальної культури, релігійні погляди, традиції, типи 

господарювання, спадкоємні професії, головні історичні і культурні центри. 

На особливості етнічного характеру і менталітету варто, по можливості, 

звертати увагу, характеризуючи будь-яку спільноту.  

Релігійний склад населення — важливий елемент характеристики складу 

населення. Варто вказати, які релігії сповідує населення країни, які з 

перелічених релігій мають більше прихильників, які особливості 

географічного поширення головних релігій у країні, навести відомості про 

чисельність віруючих у країні. 

3. Етнічний, релігійний, мовний склад населення. 

Сучасний етнічний склад населення нашої планети — результат тривалого 

історичного процесу.Етнос (з давньогрецької – народ) — це історично 

сформована стійка спільнота людей, які мають власну мову, культуру, 

розуміння своєї єдності і відмінності від інших етносів. Важливими умовами 

формування етносу є спільність мови (тому назви народів часто збігаються з 

назвами мов) і території. Однак й територіально роз’єднані групи етносу 

можуть тривалий час зберігати національну самобутність, яка виражається у 

звичаях, народному мистецтві, релігії, нормах поведінки, обрядах тощо. 

Етнічна самосвідомість поєднується з прагненням етносу до власної 

соціально-територіальної організації. Етнічні явища тісно пов’язані з 

соціально-економічними. Етнічна самосвідомість утверджується на підставі 

наявності етнічної території, що визначає спосіб життя людей  їхню 

господарську діяльність, культуру, побут. На сьогодні існують різні форми 

(типи) угруповань, що відповідають різним рівням історичного розвитку 

будь-якого етносу: плем’я, народність, нація. 

Насправді вчені-етнографи виділяють значно більше форм, чи типів, етносів. 

Більшість етносів пройшли тривалий шлях розвитку від племені до нації. На 

будь-якій стадії для кожного типу, чи форми, кожному етносу відповідають 

шість обов’язкових ознак: етнічна територія, мова, особливі елементи 

духовної і матеріальної культури, самосвідомість і самоназва. Варто 

зазначити, що чітко розмежувати ці форми, чи типами, етносів дуже складно. 

Племені (період «дитинства» етносу) відповідає єдність території, під якою 

розуміється місце проживання та спільного використання ресурсів. Це 

означає, що для племені важливою є лише територія, з якої воно у даний час 

збирає ресурси. Іншого розуміння території не існує. Мова існує, зазвичай, в 

усній формі, тому весь накопичений досвід передається усно. Усна мова 

сягає вершини розвитку: перекази, легенди, епос — чудові форми усної 

творчості. Розвиваються й інші елементи духовної культури: звичаї, обряди, 

традиції, ритуали, які є досить складними і посідають у житті людей важливе 

місце. Найвищим елементом духовної культури є віра, система вірувань і 

пов’язаних з нею культів. Система вірувань має світоглядний характер, іноді 



— космологічний. У сфері матеріальної культури для різних племен 

характерними є збирання і полювання, землеробство, тваринництво, торгівля 

(чи інша форма обміну). Найвищим елементом матеріальної культури є 

ремесла, у тому числі художні. 

Кожне плем’я складається лише з родичів, близьких і далеких.  

У деяких районах світу дотепер збереглися численні племена — в Африці, 

Латинській Америці, Океанії. Наприклад, у Папуа—Новій Гвінеї їх 

налічується понад 700. 

Народності (період «юності» етносу) також відповідає єдність території, 

однак «територія» має вже зовсім інше значення. Це батьківщина, місце 

(ядро) формування етносу. Наприклад, більшість франко-канадців ніколи не 

бачили Франції, однак пам’ять про їхню «історичну батьківщину» є для них 

найважливішим консолідуючим фактором. 

Найвищого розвитку досягає культура мови: усна мова має безліч діалектів, а 

письмова є не лише найважливішим засобом спілкування, а й стимулом 

розвитку культури і мистецтва. У багатьох народів — це розквіт живопису, 

музики, театру, літератури тощо. Важливим елементом духовної культури є 

релігія — система законів (догм і канонів), які упорядковують вірування й 

об’єднують їхніх прихильників у церкву — особливий тип релігійної 

організації. Якщо зміна віри для члена племені була природною, оскільки, 

перебравшись на іншу територію, він змушений був шукати заступництва в 

інших богів, то зміна віри людиною, яка належить церкві, сприймається як 

відступництво, зрадництво. Тому ті чи інші релігійні догмати часто не 

об’єднують, а розділяють людей, через що виникають численні релігійні 

конфлікти. Однак роль релігії не можна недооцінювати, тому що релігійна 

самосвідомість людей має вирішальне значення для їхньої етнічної 

самоідентифікації.  

Зміцнення держави тісно пов’язане з розвитком економіки, різних видів 

господарської діяльності. Найвищим досягненням матеріальної культури є 

масове виробництво (спочатку мануфактура, потім промисловість), що 

створило новий тип і стиль життя, нове середовище перебування — сучасне 

місто. 

Народності дотепер є домінуючими етносами на карті світу. Є райони Земної 

кулі, де населення складається з народностей. Це Азія й Африка, навіть у 

Європі збереглося чимало народностей.Нація (період «зрілості» етносу) 

формується в межах державних чи політико-адміністративних кордонів, 

тобто тільки на визначеному політико-правовому полі, наприклад, у межах 

держави загалом — українці в Україні. Якщо етнос не має власного політико-

правового поля, визначеного статусу державності, нація сформуватися не 

може, наприклад, українці в Канаді — народність. Система суспільно-

політичних поглядів, ідеологія об’єднують, консолідують величезні маси 

населення чи, навпаки, розділяють їх. Соціально-політичні ідеї, стаючи 

переконаннями, перетворюють населення в суспільство, а людину — у 

громадянина. Важливою ознакою стає спільність мови (усної і письмової) як 

засобу внутрішньонаціонального спілкування, вираження самосвідомості. 



Практично скрізь, окрім відокремлених районів, зникають діалекти. 

Відбувається уніфікація і спрощення мови.  

У мові з’являється безліч запозичених з інших мов слів, а також офіційних, 

стереотипних словосполучень і виразів. Націй у світі менше, ніж 

народностей, і, можливо, менше, ніж племен. Нації кількісно переважають у 

Європі і Північній Америці. Точно визначити етнічний склад населення 

Землі дуже складно, однак вчені припускають, що в сучасному світі 

проживають три-чотири тисячі різних народів. Існує багато принципів 

класифікації етносів. Досить поширеним є поділ народів за країнами, у яких 

вони проживають: французи, бразилійці, нігерійці, в’єтнамці, австралійці 

тощо. Крім того, вчені часто об’єднують народи в групи за географічною 

назвою регіону проживання: народи Малої Азії, народи Індокитаю, народи 

Полінезії та ін. Існують також класифікації за особливостями господарства і 

культури, історичного розвитку, національного характеру тощо. Головною 

ознакою етносу в сучасному світі, на думку більшості вчених, є мова. Якщо 

зникає мова, то зникає етнос. У сучасному світі налічується близько п’яти 

тисяч мов, хоча народів є більше. Це пояснюється тим, що не всі народи 

зберегли «свої» мови. Визначити точну кількість мов (а отже, і етносів) 

доволі складно. За ступенем подібності мови об’єднуються в сім’ї і групи. 

Виділяють такі мовні сім’ї: індоєвропейську, семіто-хамітську 

(афроазійську), кавказьку, дравідійську, уральську, алтайську, чукотсько-

камчатську, нігеро-кордофанську, ніло-сахарську, койсанську, китайсько-

тібетську, австроазійську, австронезійську, ескімосо-алеутську. 

Найпоширенішими є мови індоєвропейської сім’ї (майже 50% населення 

світу), яка включає близько 100 різних мов. Ця сім’я об’єднує 10 мовних 

груп, чотири з яких охоплюють понад 100 млн осіб кожна (індоарійська, 

романська, германська і слов’янська). Народи цієї сім’ї переважають у 

більшості країн у всіх частинах світу, крім Азії. Китайсько-тібетська сім’я — 

друга за чисельністю (понад 1 млрд осіб), саме вона займає дуже компактну 

територію Східної і Південно-Східної Азії. Численними є представники 

сінотібетської, нігеро-кордофанської, семіто-хамітської, австронезійської, 

дравідійської мовних сімей.  

Поширеність тієї чи іншої мови можна також проілюструвати за чисельністю 

людей, які нею говорять. До найпоширеніших мов світу належать: китайська 

(розмовляють 13,69% населення світу), іспанська (5,05%), англійська (4,84), 

хінді (2,89%), португальська (2,77%), російська (2,27%), японська (1,99%), 

німецька (1,49%), французька, арабська, бенгальська. Цими мовами 

розмовляє майже 70% населення світу.  

Співвідношення народу і мови може бути різним. Є країни (однак їх 

небагато), в яких майже все населення говорить однією мовою і належить до 

одного етносу, наприклад, Ісландія. Іноді народ має одну літературну 

писемну мову, а літературних усних мов  кілька. Наприклад, китайська мова 

заснована на єдиній ієрогліфічній писемності, проте житель північного 

Китаю не зрозуміє жителя південного Китаю, коли той прочитає написаний 

вираз уголос, хоча обоє вони є китайцями. 



Окремі народи спілкуються двома мовами (білінгвізм): бельгійці (валлонська 

і французька), ірландці (ірландська та англійська), канадці (англійська і 

французька), філіппінці ( філіппінська та іспанська). Шість мов є офіційними 

і робочими в ООН: англійська, французька, російська, іспанська, арабська, 

китайська.  

Один народ може використовувати декілька мов одночасно. Наприклад, 

більшість мешканців Люксембургу володіє люксембурзькою, німецькою і 

французькою мовами. Іноді нація складається з різних мовних груп, що 

зберегли свою рідну мову. Наприклад, у Швейцарії в Цюриху говорять 

німецькою мовою, у Женеві — французькою, у Лозанні — італійською, але 

жителі цих міст ніколи не назвуть себе німцями, французами чи італійцями, 

усі вони — швейцарці.  

Важливими є відомості про те, яка мова є державною, чи офіційною, у тій чи 

іншій країні. Англійська мова має такий статус у 76 країнах, французька — у 

34, іспанська — у 21, португальська — у 8. Поширення цих мов у багатьох 

країнах Азії, Африки, Північної і Південної Америки пояснюється їхнім 

колоніальним минулим.  

Мовна приналежність тут помітно відрізняється від етнічної. Стосовно 

сучасних держав, термін «національний склад населення» вживається 

частіше ніж термін «етнічний склад населення», хоча йдеться саме про 

етнічний склад населення країни.  

За особливостями національного складу всі країни можна поділити на одно-, 

дво- і багатонаціональні. Більшість країн світу багатонаціональні. В Європі 

близько 20 держав, в яких основна національність становить понад 90% 

усього населення (Німеччина, Данія, Швеція, Італія, Ірландія, Угорщина, 

Греція та ін.). В Азії національно однорідними є Японія, Саудівська Аравія, 

Південна Корея, Ємен, Бангладеш та ін. Двонаціональних держав значно 

менше. Більшість країн світу багатонаціональні. У США живуть 

представники понад 100 народів, у Бразилії та Канаді – понад 80, Мексиці та 

Аргентині – понад 50. Однак у Латинській Америці майже всі країни 

мононаціональні, оскільки індіанці, мулати, метиси вважаються 

представниками однієї нації. В Африці переважають відносно однорідні в 

етнічному відношенні країни. Понад 80% населення Австралії – 

англоавстралійці, частина жителів – аборигени, предки яких тисячоліттями 

жили на цьому континенті. Поліетнічний склад населення особливо типовий 

для країн, що розвиваються. Серед них найбільш багатонаціональними є 

Нігерія (близько 200 народів), Індонезія та Індія, у кожній з яких проживає по 

150 народів.  

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Розбіжність державних 

і етнічних кордонів часто призводить до роз’єднання народів. Трапляється, 

що народи розділені і проживають у різних державах. Етнічні проблеми у 

світі постійно впливають на політичну та соціальну ситуацію в багатьох 

країнах. Часто невирішені національні проблеми призводять до збройних 

конфліктів, ведеться боротьба за національну незалежність, автономії, права 

національних меншин.  



Національні меншини — групи населення, що відрізняються від більшості 

населення держави етнічними, соціальними, культурними та іншими 

ознаками. Деякі етноси мають складну внутрішню будову, поділяючись на 

субетноси й етнографічні групи. Це стійкі угруповання з характерними 

особливостями традиційної культури і мови (діалект, говірка). Виникнення 

субетносів і етнічних груп пов’язане з особливістю їхнього розселення 

всередині спільної етнічної території (природно-географічна чи історико-

політична ізоляція частини етносу протягом тривалого часу). Наприклад, 

етнічні групи — киргизи північні і південні, поляки-мазури, українці-гуцули. 

Крім того, існують ще такі види угруповань, як діаспора, клан, каста, рід. 

Діаспора — велика група людей, територіально відірвана від свого народу і 

розселена в багатьох країнах. Іноді за чисельністю діаспора перевищує етнос, 

що проживає на історичній батьківщині (наприклад, діаспори євреїв, 

вірменів, китайців, українців). 

Клан — замкнена ендогамна чи соціальна група людей, що виникла на стадії 

родової громади чи пізніше за умов соціальноекономічної ізоляції. Існує 

кілька різновидів кланів: патронімія (рід чи плем’я); родова громада, що 

походить від спільного предка за умов природної ізоляції; релігійна громада, 

назва якої походить від спільного уявного предка, як правило, хижого звіра 

чи язичеського бога; соціальна громад, часто кримінального характеру 

(наприклад, мафіозні клани в Італії, США, деяких країнах Азії і Латинської 

Америки). 

Каста — ендогамна замкнена соціальна група людей, що спадково 

спеціалізується на якійсь професійній діяльності. Кастова приналежність, як 

правило, поєднується з етнічною і конфесіональною. Визначальну роль 

відіграють кровні родинні зв’язки, структура каст певною мірою копіює 

родо-племінну структуру. Членом касти можна тільки народитися. Крім 

ендогамії замкненість каст забезпечується суворою ієрархією, визначеним 

статусом окремих каст, жорстко регулюються також форми поведінки і 

спілкування між членами каст. Найбільшого розвитку система каст досягла в 

Індії. Всього в країні більше трьох тисяч каст. Формально, відповідно до 

конституції, усі жителі Індії мають рівні права, однак кастовий поділ у 

суспільстві існує.  

Дотепер шлюби в Індії укладаються переважно або всередині касти, або між 

близькими кастами. Причиною цього є прагнення зберегти кастову 

приналежність для своїх дітей, що можливо лише за умови, що жінка 

виховати своїх дітей у традиціях, прийнятих у даній касті. У деяких країнах 

Західної і Центральної Африки касти також зберегли своє значення, проте 

тут вони мають тільки професійний характер — хлібороби, скотарі, ковалі, 

ткачі, співаки. На відміну від індійських каст в Африці кастовий розподіл 

поширюється тільки на чоловіків – носіїв професії. Звичайно, у більшості 

родин дівчину бажають видати заміж за представника тієї ж касти, однак 

таких жорстких обмежень, як в Індії, тут немає.  

Рід — соціальна група людей, що володіє закріпленими в звичаї чи законі 

(конституції) спадкоємними правами й обов’язками. Кожен рід володіє 



низкою привілеїв. Основними родами є: дворянство, духовенство, 

ремісництво, селянство, міщанство. Родовий поділ був типовим для 

докапіталістичної Європи, феодального Китаю, Індії та низки інших країн. У 

сучасному світі родовий поділ суспільства скасований, однак в окремих 

країнах зберігаються привілеї для деяких вищих родів. Часто це пов’язано з 

існуванням монархій.  

Монарх — представник певного роду, існування цього роду і його привілеїв 

— обов’язкова умова існування монархії. Наприклад, у Великобританії 

зберігається палата лордів (місця в ній спадкоємні і належать представникам 

визначеного роду). Приналежність до роду може бути дарована монархом «за 

особливі заслуги» перед державою і суспільством. У деяких випадках 

дарується не спадкоємна, а іменна родова приналежність. 

 


