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ØÀÍÎÂÍІ ÞÍÀÊÈ І ÄІÂ×ÀÒÀ!
Âіä êëàñó äî êëàñó âè ðóõàëèñÿ ñõîäàìè ïіçíàííÿ ãåîãðàôії. Â îäèíàäöÿòîìó êëàñі âèâ÷åííÿ öüîãî øêіëüíîãî ïðåäìåòà çàêіí÷óє öіêàâèé êóðñ
«Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð Çåìëі». Âіí ïðî âñå, ùî âè âæå âèâ÷àëè âïðîäîâæ
ï’ÿòè ïîïåðåäíіõ ðîêіâ. Éîãî ìåòà – óçàãàëüíèòè âàøі ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ
і âìіííÿ, àáè ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè âàì ïðîñòіøå áóëî îðієíòóâàòèñÿ ó
ïðèðîäíîìó, åêîíîìі÷íîìó, ïîëіòè÷íîìó ïðîñòîðі íàøîї ïëàíåòè, ó æèòòєâîìó ïðîñòîðі âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿêі óòâîðèëèñÿ, іñíóþòü і ðîçâèâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі.
Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü, âіäïðàöþâàííÿ óìіíü ó ïðîöåñі
âèâ÷åííÿ êóðñó «Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð Çåìëі» äîïîìîæóòü âàì îâîëîäіòè
ñóêóïíіñòþ íàâ÷àëüíèõ òà іííîâàöіéíèõ íàâè÷îê, ÿêі íåîáõіäíі ëþäèíі
ÕÕІ ñòîëіòòÿ. Ñåðåä íèõ: êðèòè÷íå ãåîãðàôі÷íå ìèñëåííÿ, òâîð÷іñòü òà
іíіöіàòèâíіñòü, ïіäïðèєìëèâіñòü, êîìóíіêàòèâíі íàâè÷êè òà íàâè÷êè ñïіâðîáіòíèöòâà, іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü òà êîìï’þòåðíі íàâè÷êè, æèòòєâі
і êàð’єðíі íàâè÷êè – óñå òå, ùî áóäå îñíîâîþ âàøèõ ãåîãðàôі÷íèõ і çàãàëüíèõ (êëþ÷îâèõ) êîìïåòåíòíîñòåé óïðîäîâæ æèòòÿ.
Òåêñòè ïàðàãðàôіâ і ìåòîäè÷íèé àïàðàò öüîãî ïіäðó÷íèêà äîïîìîæóòü
âàì óçàãàëüíèòè ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ é îâîëîäіòè âіäïîâіäíèìè âìіííÿìè
òà íàâè÷êàìè. Òàê, íà ïî÷àòêó êîæíîї íîâîї òåìè âàøà óâàãà àêöåíòóєòüñÿ íà òîìó, äëÿ ÷îãî âàì ïîòðіáíі öі çíàííÿ, âèîêðåìëþþ÷è âìіííÿ і íàâè÷êè, ÿêèìè âè òî÷íî îâîëîäієòå. Îñíîâíі òåîðåòè÷íі ïèòàííÿ êîæíîãî
ïàðàãðàôà âèñâіòëþþòüñÿ ó âèãëÿäі óÿâíîãî äіàëîãó («äіàëîãîâîї ñòîðіíêè»), ó ÿêîìó ñôîðìóëüîâàíі ïèòàííÿ, ùî ðîçêðèâàþòü çìіñò òåìè ïàðàãðàôà, òà ïîäàíî âіäïîâіäі íà íèõ.
Ó ïіäðó÷íèêó ðåàëіçîâàíî ïðèíöèï «íàâ÷àòèñÿ âèêîíóþ÷è». Òîìó â
êîæíîìó ïàðàãðàôі â ðóáðèöі «Ïåðåâіðòå ñåáå», êðіì êîðîòêèõ òåîðåòè÷íèõ ïіäñóìêіâ «Ìàєòå çíàòè», ïîäàєòüñÿ ïðàêòè÷íèé áëîê – «Âіä òåîðії äî
ïðàêòèêè», ÿêèé ìіñòèòü ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, çàäà÷і і âïðàâè ðіçíîãî ðіâíÿ. Äî íüîãî âêëþ÷åíî òàêîæ ïðàêòè÷íі ðîáîòè і òåìè äîñëіäæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ.
Óïåâíåíі, ùî öіêàâîþ äëÿ âàñ áóäå ðóáðèêà «Ãåîãðàôі÷íèé êàëåéäîñêîï», ùî ìіñòèòü äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, ïîäії, ïðî ÿêі ìîâèòüñÿ â ïàðàãðàôі. Óìіùåíà òàêîæ óæå çíàéîìà âàì ç ïîïåðåäíіõ ïіäðó÷íèêіâ ðóáðèêà
«Ãåîãðàôі÷íèé іíòåðàêòèâ», ÿêà ñïîíóêàòèìå äî ïîøóêó іíôîðìàöії çà äîïîìîãîþ ІÒ-òåõíîëîãіé (íàïðèêëàä, ÑÌÀÐÒ-òåõíîëîãіé) і êîìï’þòåðà.
Çâåðíåííÿì «Ïðèãàäàéìî» àêöåíòóєìî âàøó óâàãó íà òàê çâàíі îïîðíі
çíàííÿ, àêòóàëіçàöіÿ ÿêèõ äîïîìîæå â çàñâîєííі íîâîãî ìàòåðіàëó. Îêðіì
òîãî, ó ïіäðó÷íèêó ïðåäñòàâëåíî äîñòàòíþ êіëüêіñòü іëþñòðàòèâíîãî ìàòåðіàëó – ñõåì, äіàãðàì, êàðòîñõåì. Öåé ìàòåðіàë є ñâîєðіäíîþ ìîâîþ ãåîãðàôії, ìîâîþ áóäü-ÿêîї ñó÷àñíîї îñâі÷åíîї ëþäèíè. Іëþñòðàöії ïîëåãøàòü
âàì ñïðèéíÿòòÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó àíàëіòè÷íèõ çäіáíîñòåé.
Óñïіõіâ âàì, íàïîëåãëèâîñòі і òâîð÷îї íàñíàãè!
Àâòîðè
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ВСТ У П
 визначати сутність географічної науки;
 аналізувати структурні компоненти географії та об’єкти дослідження географічних наук;
 пояснювати зміст поняття «геосистема» та розрізняти її рівні;
 оцінювати значення пізнавальної та конструктивної ролі географії у житті суспільства.

§ 1.

ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÊÓÐÑ «ÃÅÎÃÐÀÔІß, 11 ÊËÀÑ:
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÏÐÎÑÒІÐ ÇÅÌËІ»

 Що вивчає фізична та економічна географія?
 Відомі вам джерела географічних знань.

 Яку структуру має та що досліджує географія? ßê âè âæå çíàєòå ç ïîïåðåäíіõ êëàñіâ, ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє áóäîâó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè òà її ñêëàäîâèõ åëåìåíòіâ; íàñåëåííÿ і éîãî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü; ïðè÷èíè
âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó ðіçíèõ ïðèðîäíèõ òà ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íèõ ÿâèù
òà ïðîöåñіâ; åêîëîãі÷íі òà ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íі ïðîáëåìè.
Ñó÷àñíà ãåîãðàôіÿ – öå íå îäíà íàóêà, à öіëà ñèñòåìà ïðèðîäíè÷èõ і
ñóñïіëüíèõ íàóê. Ó öіëîìó, ó ñòðóêòóðі ãåîãðàôі÷íîї íàóêè íàëі÷óþòü
áëèçüêî 50 îêðåìèõ íàóê, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ îá’єêòàìè òà ìåòîäàìè äîñëіäæåííÿ (ìàë. 1.1, 1.2). Їõ ìîæíà îá’єäíàòè ó äâà âåëèêі áëîêè
íàóê: ïðèðîäíè÷î-ãåîãðàôі÷íі (ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі) òà ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі.
Назва науки

Галузеві науки

геоморфологія
кліматологія

Що вивчає
рельєф, його походження, розміщення, закономірності
будови та розвитку
утворення, опис і класифікацію клімату, антропогенні
впливи на клімат

гідрологія

природні води в межах гідросфери; явища і процеси, які в них
відбуваються

географія ґрунтів

закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів

біогеографія

закономірності географічного поширення тварин і рослин

Комплексні
науки

Назва науки
загальне землезнавство
ландшафтознавство
палеогеографія

Що вивчає
будову довкілля людства – географічну оболонку
природні й антропогенні ландшафти
фізико-географічні умови, що існували на Землі в
геологічному минулому

Мал. 1.1. Об’єкти дослідження географії (блок А)
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Що вивчає

географія
населення

закономірності та просторові особливості формування
населення і населених пунктів у різних умовах

географія
промисловості

територіальну організацію промислового виробництва,
його зв’язки з природно-ресурсним середовищем

географія сільського
господарства
географія
транспорту
географія сфери
послуг

розміщення сільського господарства, його чинники і
закономірності
структуру транспорту, особливості його розміщення, рівень
транспортної забезпеченості
закономірності й особливості розвитку територіальної
структури сфери послуг

Назва науки
Комплексні
науки

ВСТУП

Галузеві науки

Назва науки

Що вивчає

економічна географія

розміщення та розвиток продуктивних сил

соціальна географія

суспільство з погляду територіальних відмінностей

Мал. 1.2. Об’єкти дослідження географії (блок Б)

Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèé áëîê íàóê (áëîê À) âèâ÷àє ïðèðîäó íàøîї ïëàíåòè, äîñëіäæóє ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè.
Ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íèé áëîê íàóê (áëîê Á) âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ñóñïіëüñòâà, ðîçâèòîê òà îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà.
Îêðåìî âèäіëÿþòü іñòîðіþ ãåîãðàôії òà êàðòîãðàôіþ. Іñòîðіÿ ãåîãðàôії – íàóêà, ùî âèâ÷àє іñòîðè÷íі àñïåêòè ðîçâèòêó ôіçè÷íîї, åêîíîìі÷íîї é
ñîöіàëüíîї ãåîãðàôії, à òàêîæ ïèòàííÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó öієї íàóêè òà ïåðñïåêòèâè її ðîçâèòêó. Êàðòîãðàôіÿ – öå íàóêà ïðî âіäîáðàæåííÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçìіùåííÿ і âçàєìîçâ’ÿçêіâ ïðèðîäíèõ òà ñóñïіëüíèõ ÿâèù, à
òàêîæ їõíіõ çìіí ÷åðåç îáðàçíîçíàêîâі ìîäåëі (êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ),
ÿêі âіäòâîðþþòü òі ÷è іíøі ôіçè÷íі ñòîðîíè äіéñíîñòі.
Ó ìåæàõ ãåîãðàôії âèäіëÿþòü òàêîæ ãåîãðàôі÷íå êðàїíîçíàâñòâî (äîñëіäæåííÿ ïîëіòè÷íîї, åêîíîìі÷íîї, ñîöіàëüíîї, êóëüòóðîëîãі÷íîї ñôåðè
æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, ñâіòó â öіëîìó, îêðåìèõ ðåãіîíіâ, äåðæàâ òà
êðàїí) òà êðàєçíàâñòâî (ãåîãðàôі÷íå äîñëіäæåííÿ ïåâíîї òåðèòîðії).
Ãåîãðàôіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç іíøèìè íàóêàìè: ïðèðîäíè÷èìè (ôіçèêà,
õіìіÿ, áіîëîãіÿ, åêîëîãіÿ), ñóñïіëüíèìè (іñòîðіÿ) òà òåõíі÷íèìè (ìàòåìàòèêà, іíôîðìàòèêà). Òîìó íà ìåæі ãåîãðàôії òà іíøèõ íàóê ñôîðìóâàëèñÿ:
ìåäè÷íà ãåîãðàôіÿ, âіéñüêîâà ãåîãðàôіÿ, òîïîíіìіêà, ãåîіíôîðìàòèêà, ãåîåêîëîãіÿ, ãåîåêîíîìіêà òà іíøі.
 Що таке «геосистема»? Які виділяють її рівні? Ãåîñèñòåìîþ íàçèâàþòü
òåðèòîðіàëüíî єäèíó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі іç ñóêóïíіñòþ ïðèðîäíèõ
êîìïîíåíòіâ, ùî âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì, ó
òîìó ÷èñëі і ëþäñüêèì ñóñïіëüñòâîì. Êîìïîíåíòàìè ãåîñèñòåìè є áіîòè÷íі
(ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò) òà àáіîòè÷íі (ãіðñüêі ïîðîäè, ïîâіòðÿíі ìàñè,
âîäè òîùî). Ãîëîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè ãåîñèñòåì є: їõ öіëіñíіñòü, ієðàðõі÷íіñòü; íàÿâíіñòü âçàєìîçâ’ÿçàíèõ êîìïîíåíòіâ, îá’єäíàíèõ îáìіíîì
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ВСТУП

Мал. 1.3. Рівні геосистем

ðå÷îâèí і åíåðãії. Ïîíÿòòÿ «ãåîñèñòåìà» îõîïëþє íèçêó ïðèðîäíèõ ãåîãðàôі÷íèõ îäèíèöü – âіä ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè äî її åëåìåíòàðíèõ ñòðóêòóð. Òîìó âèäіëÿþòü êіëüêà ðіâíіâ ãåîñèñòåì (ìàë 1.3).
 У чому полягає пізнавальна та конструктивна роль географії? Ãåîãðàôіÿ –
íàóêà, ó ñòðóêòóðі ÿêîї íàÿâíèé âèðàçíèé ñâіòîãëÿäíèé ïîòåíöіàë, îñêіëüêè, äîñëіäæóþ÷è ñâіò íàâêîëî, âîíà òèì ñàìèì ôîðìóє íàøå ñïðèéíÿòòÿ
öüîãî ñâіòó, à ÷åðåç íüîãî – ñóñïіëüíó ñâіäîìіñòü. Îòæå, öÿ íàóêà є áàçîâîþ äëÿ ïіçíàííÿ çàêîíîìіðíîñòåé âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè, ðîçâèòêó ãåîãðàôі÷íîãî ñåðåäîâèùà, ùî і ñêëàäàє ïіçíàâàëüíó ðîëü ãåîãðàôії.
Êîíñòðóêòèâíà ðîëü ãåîãðàôії ïîëÿãàє ó òîìó, ùî âîíà íå òіëüêè àíàëіçóє íàñëіäêè âïëèâó íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, à é ïðîãíîçóє їõ. Çіáðàâøè
ðіçíîìàíіòíó ãåîãðàôі÷íó іíôîðìàöіþ, ó÷åíі íå ïðîñòî ðåєñòðóþòü òà îïèñóþòü ïîäії, àëå é ïðîãíîçóþòü ïåâíі çìіíè, ùî âèíèêíóòü ó ïðèðîäíîìó
ñåðåäîâèùі, ñóñïіëüñòâі, éîãî ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі. Îñîáëèâî åôåêòèâíèìè є íå òіëüêè ñïåöіàëіçîâàíі ïðîãíîçè (ìåòåîðîëîãі÷íі, ãіäðîëîãі÷íі), à
é êîìïëåêñíі, ùî ïåðåäáà÷àþòü ìàéáóòíі çìіíè ó ïðèðîäíèõ êîìïëåêñàõ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 об’єкт дослідження та структурні компоненти географії;
 що таке геосистеми та їхні рівні.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Поясніть значення поняття «геосистема». Підберіть визначення геосистем
різних рівнів.
2. Висловіть судження щодо пізнавальної та конструктивної ролі географії.
3. Розгляньте сайт з прогнозом погоди (на вибір учня чи учениці). Визначте:
– Чи є на цьому ресурсі прогноз: короткостроковий (до 3 діб), середньостроковий (3–10 діб) чи довгостроковий (понад 10 діб)?
– Яку інформацію про температуру повітря, хмарність, атмосферні опади та явища, вологість повітря, атмосферний тиск тощо може отримати споживач?
– Які особливості мають авіаційні, морські або річкові та сільськогосподарські
(агрометеорологічні) прогнози погоди?
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ÒÎÏÎÃÐÀÔІß
ÒÀ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІß

ÒÎÏÎÃÐÀÔІß
 узагальнити зміст поняття «топографічна карта»;
 читати топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;
 розв’язувати задачі за топографічною картою (визначати азимути: географічні та
прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння
річки, масштаб тощо);
 описувати за топографічною картою рельєф ділянки місцевості.

§ 2.

ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ

 Що таке топографія?
 Як користуватися географічною картою?

 Які карти і чому називаються топографічними? Які їхні основні елементи?
Ç ïîïåðåäíіõ êóðñіâ ãåîãðàôії âè çíàєòå, ùî òîïîãðàôі÷íі êàðòè çà çìіñòîì íàëåæàòü äî çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ і âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ êàðò
íàñàìïåðåä ìàñøòàáîì òà ñèñòåìîþ óìîâíèõ çíàêіâ, à òàêîæ òèì, íàñêіëüêè âîíè äîêëàäíî çîáðàæàþòü ìіñöåâіñòü.
Òàáë. 2.1. Êëàñèôіêàöіÿ
Íà öèõ êàðòàõ ïîêàçàíî ãîëîâíі ïðèðîäíі
êàðò і їõíі ìàñøòàáè
é ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі îá’єêòè ñóõîäîëó òà
àêâàòîðії: ðåëüєô, âîäíі îá’єêòè òà ñïîðóäè,
Êëàñèôіêàöіÿ
Ìàñøòàá
ðîñëèííèé ñâіò, àäìіíіñòðàòèâíі êîðäîíè,
êàðò
êàðòè
íàñåëåíі ïóíêòè, ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà
1:1 000 000
Îãëÿäîâі
òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, òðàíñïîðòíі
òà äðіáíіøèé
øëÿõè, ðіçíîìàíіòíó ãåîãðàôі÷íó іíôîðìàöіþ.
Îãëÿäîâî1:1000 000
Êðіì òîãî, âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü ïðîêëàñòè
òîïîãðàôі÷íі 1:500 000
îïòèìàëüíèé ìàðøðóò ñâîєї ïîäîðîæі ïåâíîþ
ìіñöåâіñòþ, à òàêîæ çîðієíòóâàòèñÿ íà íіé.
1:200 000
1:100 000
Îñíîâíà âіäìіííіñòü òîïîãðàôі÷íîї êàðòè
Òîïîãðàôі÷íі 1:50 000
âіä ãåîãðàôі÷íîї – ìàñøòàá: íà ãåîãðàôі÷íіé
1:25 000
êàðòі âèêîðèñòîâóþòü äðіáíèé ìàñøòàá, íà
1:10 000
òîïîãðàôі÷íіé – âåëèêèé (òàáë. 2.1).
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Òîìó êàðòè ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè: òîïîãðàôі÷íі âåëèêîìàñøòàáíі,
ÿêі ñòâîðåíî ó ìàñøòàáі 1:100 000 і áіëüøå (1:50 000, 1:25 000, 1:10 000,
1:5000), îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íі – ç ìàñøòàáîì âіä 1:200 000 äî 1:1 000 000
òà îãëÿäîâі – ç ìàñøòàáîì ïîíàä 1:1 000 000. Êàðòè ç ìàñøòàáîì 1:25 000,
1:10 000 òà 1:5000 ìàþòü íàçâó òîïîãðàôі÷íі ïëàíè. Åëåìåíòàìè (ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè) òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є: êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ëåãåíäà òà äîäàòêîâå îôîðìëåííÿ (êàðòè-âñòàâêè, äіàãðàìè, ãðàôіêè, òåêñòîâà
àáî öèôðîâà іíôîðìàöіÿ), ùî äîïîìàãàþòü ó ðîáîòі ç íåþ.
 У чому полягає сутність розграфлення топографічних карт? Â îñíîâі
òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ëåæèòü òàê çâàíà ìіæíàðîäíà ìіëüéîííà êàðòà ñâіòó – îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íà êàðòà âñüîãî çåìíîãî ñóõîäîëó, ñêëàäåíà â
ìàñøòàáі 1:1 000 000. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ òàêîї êàðòè çàñòîñîâóþòü ðіâíîêóòíó öèëіíäðè÷íó ïðîåêöіþ Ãàóññà-Êðþãåðà, ÿêà äàє íàäçâè÷àéíî ìàëі
ñïîòâîðåííÿ ôîðì і ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíèõ îá’єêòіâ.
Òîïîãðàôі÷íà êàðòà – öå áàãàòîàðêóøåâà êàðòà. Îäèí àðêóø îòðèìóþòü øëÿõîì ðîçãðàôëåííÿ çåìíîї êóëі ìåðèäіàíàìè íà 6-ãðàäóñíі êîëîíè
(çîíè) і ïàðàëåëÿìè – íà 4-ãðàäóñíі ðÿäè. Êîæåí àðêóø ìàє âèãëÿä òðàïåöії ðîçìіðîì: 4° – çà øèðîòîþ і 6° – çà äîâãîòîþ òà îáìåæåíèé ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü ÷àñòèíàìè ïàðàëåëåé, à іç çàõîäó íà ñõіä – ìåðèäіàíіâ (ìàë. 2.1).
Óñі àðêóøі òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàþòü âèçíà÷åíó ñèñòåìó ïîçíà÷åíü – íîìåíêëàòóðó.
Øåñòèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі ìåðèäіàíàìè, íàçèâàþòü êîëîíàìè і
ïîçíà÷àþòü öèôðàìè âіä 1 äî 60 (óñüîãî 60 êîëîí). Ðàõóþòü êîëîíè іç çàõîäó íà ñõіä, ïî÷èíàþ÷è âіä 180î äîâãîòè. ×îòèðèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі
ïàðàëåëÿìè, íàçèâàþòü ðÿäàìè і ïîçíà÷àþòü âåëèêèìè ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó, ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîðà (óñüîãî 23 ðÿäè).
Ïîçíà÷åííÿ (íîìåíêëàòóðó) êîæíîãî àðêóøà ñêëàäàþòü ç áóêâè ðÿäó òà
öèôðè êîëîíè (íàïðèêëàä, M-36 àáî J-42). Äëÿ îòðèìàííÿ àðêóøіâ êàðò
áіëüøîãî ìàñøòàáó çäіéñíþþòü ïîäіë áàçîâîãî àðêóøà íà ìåíøі, ïðè÷îìó
їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó êàðòè. Âіäïîâіäíî і çìіíþþòü íîìåíêëàòóðó: êîæåí íîìåíêëàòóðíèé ðÿä òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàє ñâîє çíà÷åííÿ, çà ÿêèì ìîæíà âèçíà÷èòè ìàñøòàá êàðòè (òàáë. 2.2).
Òàáë. 2.2. Íîìåíêëàòóðà
êîæíîãî àðêóøà
òîïîãðàôі÷íîї êàðòè
Íîìåíêëàòóðà

Мал. 2.1. Розграфлення топографічних
карт на плоску поверхню

Ìàñøòàá

N-27

1:100 000

N-27-A

1:500 000

N-27-XI

1:200 000

N-27-16

1:100 000

N-27-16-À

1:50 000

N-27-16-À-6

1:25 000

N-27-16-À-6-1

1:10 000
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 У чому різниця географічних і прямокутних координат? Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè (øèðîòà і äîâãîòà) óêàçóþòü íà ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ çåìíîї ïîâåðõíі âіäíîñíî åêâàòîðà òà íóëüîâîãî ìåðèäіàíà. Íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі
êîîðäèíàòè âèçíà÷àþòü ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíä àáî äåñÿòèõ ÷àñòèí ìіíóòè.
Ìåðèäіàíè é ïàðàëåëі є ñòîðîíàìè ðàìîê àðêóøіâ öèõ êàðò, ãåîãðàôі÷íі
êîîðäèíàòè êóòіâ ðàìêè ïіäïèñàíî íà êîæíîìó àðêóøі.
Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè íà âåëèêîìàñøòàáíèõ êàðòàõ ìîæíà âèçíà÷èòè
ç òî÷íіñòþ äî 1–2′. Öüîìó íà ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє ïðèáëèçíî 100–200 ì
(çàëåæíî âіä øèðîòè). Íà äðіáíîìàñøòàáíіé êàðòі êîîðäèíàòè âèçíà÷àþòü
ç ìåíøîþ òî÷íіñòþ – äî äåñÿòèõ ÷àñòèí ãðàäóñà. Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè
çàñòîñîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіùåííÿ òî÷îê íà êàðòі, ÿêі ðîçòàøîâàíі
íà ïîðіâíÿíî âåëèêèõ âіäñòàíÿõ. Íà ïðàêòèöі ÷àñòіøå çíàõîäèìî âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò.
Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – öå ñèñòåìà êîîðäèíàò, ó ÿêіé âіññþ X ïðèéíÿòî öåíòðàëüíèé ìåðèäіàí 6-ãðàäóñíîї çîíè, à âіññþ Y – åêâàòîð. Öі ëіíії
є ïðÿìèìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèìè, ðåøòà ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé –
êðèâèìè. Òî÷êà ïåðåòèíó îñüîâîãî ìåðèäіàíà é åêâàòîðà є ïî÷àòêîì ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò êîæíîї çîíè.
Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ ïðÿìîêóòíèìè êîîðäèíàòàìè íà òîïîãðàôі÷íі êàðòè íàíåñåíî ëіíії, ÿêі ïðîâåäåíî ÷åðåç êîæíèé 1 êіëîìåòð і ïàðàëåëüíі îñÿì X òà Y. Âîíè óòâîðþþòü êіëîìåòðîâó ñіòêó, ùî âêðèâàє êàðòó
ñèñòåìîþ îäíàêîâèõ çà ïëîùåþ êâàäðàòіâ. Òîìó ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè,
íà âіäìіíó âіä ãåîãðàôі÷íèõ, âèçíà÷àþòü ó êіëîìåòðàõ òà ìåòðàõ. Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè ïîêàçóþòü âіäñòàíü ó êіëîìåòðàõ äî öієї òî÷êè âіä åêâàòîðà (êîîðäèíàòà X, ÿêà ìîæå çìіíþâàòèñÿ âіä 0 äî áіëüøå ÿê 10 000 êì
íà ïîëþñàõ) і âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà (êîîðäèíàòà Y, ùî ìîæå çìіíþâàòèñÿ
âіä 0 äî 333 êì íà åêâàòîðі â ìіñöÿõ éîãî ïåðåòèíó ç êðàéíіìè çàõіäíèìè
і ñõіäíèìè ìåðèäіàíàìè çîíè). Íàïðèêëàä, äëÿ âñіõ òî÷îê íà òåðèòîðії
íàøîї êðàїíè êîîðäèíàòà Õ ìàє ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ. Äëÿ òîãî ùîá і êîîðäèíàòè Y òî÷îê òàêîæ áóëè òіëüêè ïîçèòèâíèìè, ó êîæíіé çîíі îðäèíàòó
ïî÷àòêó êîîðäèíàò ïðèéìàþòü ðіâíîþ 500 êì. Òàêèì ÷èíîì, òî÷êè, ðîçòàøîâàíі íà çàõіä âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà, ìàþòü îðäèíàòè ìåíøå 500 êì,
à äî ñõîäó – áіëüøå 500 êì.
 Для чого на карті потрібна прямокутна (кілометрова) сітка? Âèçíà÷åííÿ
êîîðäèíàò çíà÷íî ìîæíà ïîëåãøèòè, ÿêùî ðîçäіëèòè êàðòó íà ïëîùèíè
ïðÿìèìè ëіíіÿìè, ïàðàëåëüíèìè îñÿì êîîðäèíàò. Òàêà ñіòêà ìàє íàçâó
ïðÿìîêóòíîї ñіòêè. Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ïðÿìîêóòíó êîîðäèíàòíó
ñіòêó íàíîñÿòü íå äîâіëüíî, à ó âèçíà÷åíіé âçàєìîçàëåæíîñòі ç ãåîãðàôі÷íîþ ñіòêîþ ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé. Öå äàє ìîæëèâіñòü çðó÷íî і ïðîñòî
íàíîñèòè її íà êàðòó, à òàêîæ âèçíà÷àòè і ïîçíà÷àòè íà íіé, ó ïëîñêèõ
ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàòàõ, ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ áóäü-ÿêîãî ïóíêòó
ìіñöåâîñòі.
Êîîðäèíàòíó ñіòêó äîâîëі øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êàðòîþ, îñíîâíå її ïðèçíà÷åííÿ – ñïðîñòèòè âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò òî÷îê ìіñöåâîñòі. Ðàçîì ç òèì âîíà ïîëåãøóє îðієíòóâàííÿ íà êàðòі і
âêàçóє íà íіé ïîëîæåííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ, à òàêîæ äîïîìàãàє øâèäêî îêîìіðíî îöіíèòè çà äîïîìîãîþ êàðòè âіäñòàíі і âèçíà÷èòè àçèìóòè íàïðÿìêіâ. Äëÿ òîãî ùîá âêàçàòè ïðèáëèçíî ðîçìіùåííÿ áóäü-ÿêîãî îá’єêòó íà
êàðòі, äîñòàòíüî íàçâàòè êâàäðàò ñіòêè, ó ÿêîìó âіí ðîçìіùåíèé.
 Як на топографічній карті зображують об’єкти місцевості та рельєфу?
Ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàþòü ÷åðåç òîïîãðàôі÷íі
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óìîâíі çíàêè – çàñòîñîâàíі íà êàðòі ïîçíà÷åííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ ç
їõíіìè êіëüêіñíèìè òà ÿêіñíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè. Óìîâíі çíàêè є
ñèñòåìîþ ãðàôі÷íèõ, êîëüîðîâèõ,
áóêâåíèõ òà öèôðîâèõ ïîçíà÷åíü.
Ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ
çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó – ëіíіÿìè, ÿêі
ç’єäíóþòü òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі ç
îäíàêîâîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ.
Ùî ìåíøà âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè
ãîðèçîíòàëÿìè, òî êðóòіøèé ñõèë,
ùî áіëüøà – òî ïîëîãіøèé. ÑïåöіМал. 2.2. Зображення рельєфу місцевості
за допомогою горизонталей
àëüíèìè çíàêàìè – áåðãøòðèõàìè – óêàçóþòü íàïðÿìîê, ó ÿêîìó
çíèæóєòüñÿ àáî ïіäâèùóєòüñÿ ñõèë. Íà ãîðèçîíòàëÿõ ÷èñëàìè âêàçóþòü
àáñîëþòíó âèñîòó (ìàë 2.2).
Âîäíі îá’єêòè (ðі÷êè, îçåðà, âîäîñõîâèùà, êàíàëè, áîëîòà) çîáðàæàþòü
ëіíіÿìè ñèíüîãî êîëüîðó, à їõíі ïëîùі – ñèíіì ôîíîì. Öèôðàìè ïîçíà÷àþòü ðіçíі êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè: ãëèáèíó, øèðèíó, øâèäêіñòü òå÷ії, à
ñòðіëêàìè – її íàïðÿìîê.
Ïîøèðåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó çîáðàæóþòü çåëåíèì êîëüîðîì, ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü äåðåâà (ïîðîäó, ñåðåäíþ òîâùèíó òà âèñîòó),
ëóêè, ÷àãàðíèêè.
Ëіíіÿìè ðіçíîї òîâùèíè òà êîëüîðó çîáðàæóþòü òðàíñïîðòíі øëÿõè:
ïіøîõіäíі, àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі.
Âіäïîâіäíèìè óìîâíèìè çíàêàìè íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ïîçíà÷àþòü
íàñåëåíі ïóíêòè (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà, õóòîðè), ïðîìèñëîâі òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè, îá’єêòè òóðèçìó òà áàãàòî іíøîãî. Çíà÷åííÿ òà ïîÿñíåííÿ îñíîâíèõ òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ âè
çíàéäåòå ó ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó àòëàñі.

МАЄТЕ ЗНАТИ:

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

 основні відмінності топографічної карти від інших загальногеографічних
карт;
 систему розграфлення топографічних карт;
 основну відмінність між географічними та прямокутними координатами;
 систему умовних позначень, використовуваних на топографічних картах;
 географічні координати пунктів, що розміщені:
– на перетині Гринвіцького меридіану з екватором;
– на Південному полюсі;
– на перетині Гринвіцького меридіану та паралелі в 30° (північної широти).
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За допомогою додаткових джерел інформації випишіть номенклатуру всіх
аркушів, що можна знайти поруч з аркушем М-36-144 на карті з масштабом
1:100 000.
2. Складіть географічний опис місцевості, зображеної на мал. 2.3, указавши такі
дані: тип рельєфу, населені пункти, шляхи сполучення, наявність насаджень.
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Мал. 2.3. Географічний опис місцевості

Мал. 2.4. Географічні об’єкти

3. Користуючись даними порталу Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, дайте
характеристику лісовому масиву та транспортним шляхам, що зображені на
карті, з попереднього завдання.
4. Зазначте, які географічні об’єкти побачить пасажир автомобіля (мал. 2.4), що
рухається дорогою з півдня на північ.

§ 3.

ÂÈÌІÐÞÂÀÍÍß ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ

 Що таке масштаб? Які бувають його види?
 Що таке азимут?

 Що таке кути напрямів? Для чого використовують азимути? Óñі ëіíії íà
çåìíіé ïîâåðõíі ìàþòü âіäïîâіäíèé íàïðÿìîê, âèðàæåíèé êóòîì ó ãðàäóñàõ âіä ïî÷àòêîâîї ëіíії ÷è íàïðÿìêó â ïåâíіé ñèñòåìі êîîðäèíàò. Òàêó
ïî÷àòêîâó ëіíіþ íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèì íàïðÿìêîì, ùî çàëåæèòü
âіä îáðàíîї ñèñòåìè êîîðäèíàò. Ó ñèñòåìі ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò – öå
íàïðÿìîê äіéñíîãî ìåðèäіàíà, à â ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò – àáñöèñà (âіñü õ) – îñüîâèé ìåðèäіàí âіäïîâіäíîї çîíè. Öі êóòè íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèìè àáî êóòàìè íàïðÿìêó.
Ó òîïîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü äâі ñèñòåìè êîîðäèíàò (ãåîãðàôі÷íó і ïðÿìîêóòíó), òîìó, âіäïîâіäíî, âèäіëÿþòü êóòè íàïðÿìêіâ äâîõ âèäіâ. Ïåðøèé – öå äèðåêöіéíі êóòè, óòâîðåíі âåðòèêàëüíèìè ëіíіÿìè ïðÿìîêóòíîї
ñèñòåìè êîîðäèíàò і íàïðÿìêàìè ëіíіé íà ìіñöåâîñòі. Äðóãèé – àçèìóòè –
êóòè, ÿêі óòâîðþþòü ëіíії ãåîãðàôі÷íîї ñіòêè òà íàïðÿìêè íà îá’єêò.
Äèðåêöіéíèé êóò âèçíà÷àþòü íà êàðòі çà ðóõîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè
âіä 0° äî 360° ìіæ ïіâíі÷íèì íàïðÿìêîì âåðòèêàëüíîї ëіíії êîîðäèíàòíîї
ñіòêè і íàïðÿìêîì íà âèçíà÷åíó òî÷êó ÷è îá’єêò. Äèðåêöіéíі êóòè íàïðÿìêіâ âèçíà÷àþòü ïåðåâàæíî çà êàðòîþ àáî çà ìàãíіòíèì àçèìóòîì.
Àçèìóò – öå êóò ìіæ íàïðÿìêàìè ìåðèäіàíà é ïåâíîãî îá’єêòà ç òî÷êè
ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêèé âèìіðþþòü ó ãðàäóñàõ і âіí ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ âіä
0° äî 360°. Îñêіëüêè іñíóє ðіçíèöÿ ìіæ ãåîãðàôі÷íèì òà ìàãíіòíèì ïîëþñàìè Çåìëі, òî àçèìóòè áóâàþòü äіéñíèìè àáî ìàãíіòíèìè çàëåæíî âіä
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ìåðèäіàíà, ÿêèé îáèðàþòü çà ïî÷àòêîâèé. Àçèìóò âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
îðієíòóâàííÿ ó ïðîöåñі ïåðåñóâàííÿ â ëіñі, ó ãîðàõ, ó ïіùàíіé ïóñòåëі àáî
çà óìîâ ïîãàíîї âèäèìîñòі (óíî÷і, çà ñèëüíîãî òóìàíó), êîëè çâіðèòè êàðòó
ç ìіñöåâіñòþ é îðієíòóâàòèñÿ ïî íіé âàæêî, à ÷àñîì і íåìîæëèâî. Çà äîïîìîãîþ àçèìóòó âèçíà÷àþòü òàêîæ íàïðÿìîê ðóõó ñóäåí ó ìîðі é ëіòàêіâ.
Íà ìіñöåâîñòі âіäëіê àçèìóòіâ ïðîâîäÿòü âіä íàïðÿìêó ñòðіëêè êîìïàñà
(її ïіâíі÷íîãî êіíöÿ) çà õîäîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè âіä 0° äî 360°, іíàêøå
êàæó÷è – âіä ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà öієї òî÷êè. ßêùî ïðåäìåò ðîçìіùåíèé
âіä ñïîñòåðіãà÷à òî÷íî íà ïіâíі÷, òî àçèìóò éîãî 0°, ÿêùî íà ñõîäі – 90°, íà
ïіâäíі – 180°, íà çàõîäі – 270°. Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ çà êîìïàñîì âèìіðþþòü ìàãíіòíèé àçèìóò.
 Як здійснюють вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою? Çà äîïîìîãîþ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà äîâîëі òî÷íî îá÷èñëþâàòè âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі. Ïðÿìі âіäðіçêè ìіæ äâîìà òî÷êàìè íà
òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âèìіðþþòü çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè àáî öèðêóëÿ. Âіäñòàíü, âèìіðÿíó ëіíіéêîþ, ïåðåâîäèìî â ðåàëüíó çà äîïîìîãîþ ìàñøòàáó,
ðîçìіùåíîãî ïіä íèæíüîþ ðàìêîþ êàðòè. Äîâæèíó ëàìàíîї ëіíії (íàïðèêëàä, çàëіçíèöі) îá÷èñëþþòü ÿê ñóìó âіäðіçêіâ ïðÿìèõ. Äëÿ âèìіðþâàííÿ
êðèâèõ ëіíіé (íàïðèêëàä, ðі÷îê, êîðäîíіâ, áåðåãîâèõ ëіíіé) ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïðèëàäîì äëÿ âèìіðþâàííÿ êðèâèõ ëіíіé – êóðâіìåòðîì, ìåõàíіçì ÿêîãî – öå ðóõîìå êîëіùàòêî і öèôåðáëàò çі ñòðіëêîþ.
Ðîçðàõóíîê ïëîùі. Âèçíà÷èòè ïëîùó ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ìîæíà äâîìà ñïîñîáàìè: ãåîìåòðè÷íèì òà çà äîïîìîãîþ ìіëіìåòðîâîї ñіòêè. Ãåîìåòðè÷íèì ñïîñîáîì ïëîùó, ùî âèìіðþþòü, ðîçáèâàþòü
íà ñіòêó êâàäðàòіâ, òðèêóòíèêіâ, òðàïåöіé, ïëîùó ÿêèõ âèðàõîâóþòü çà âіäïîâіäíèìè ôîðìóëàìè: ñóìà öèõ ïëîù і áóäå çàãàëüíîþ ïëîùåþ îá’єêòà íà
êàðòі. Ïëîùó òàêîæ ìîæíà âèìіðÿòè ç âèêîðèñòàííÿì ìіëіìåòðîâîї ñіòêè,
íàíåñåíîї íà ïðîçîðó ïëіâêó àáî ïàïіð. Òàêó ñіòêó ïðèêëàäàþòü äî êàðòè і
ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòíèõ ìіëіìåòðіâ. Ïîòіì, óðàõîâóþ÷è ìàñøòàá êàðòè, ëåãêî âèçíà÷àþòü ïëîùó.
Òàáëèöÿ 3.1. Âіäñòàíü
ßêùî íà êàðòі àáî ïëàíі âіäñóòíіé
ìіæ ëіíіÿìè êîîðäèíàòíîї ñіòêè
ïіäïèñ ìàñøòàáó, éîãî ìîæíà âèçàëåæíî âіä ìàñøòàáó
çíà÷èòè çà êіëîìåòðîâîþ ñіòêîþ. Íà
òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ìàñøòàáіâ
Âіäñòàíü
1:10 000–1:200 000 íàíåñåíà êîîðäèÌàñøòàá
íà
êàðòі,
íà
ìіñöåâîñòі,
íàòíà (êіëîìåòðîâà) ñіòêà, íà ïëàíêàðòè
ñì
êì
øåòíèõ – ïіäïèñè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ
ìàñøòàáó êàðòè âèìіðþþòü âіäñòàíü
1:10 000
10
1
ìіæ ëіíіÿìè êіëîìåòðîâîї ñіòêè і äі1:25 000
4
1
ëÿòü íà âіäïîâіäíó âіäñòàíü íà ìіñöåâîñòі. Âіäñòàíü ìіæ ëіíіÿìè êîîðäè1:50 000
2
1
íàòíîї ñіòêè âіäïîâіäàє öіëîìó ÷èñëó
1:100 000
2
2
êіëîìåòðіâ íà ìіñöåâîñòі é, çàëåæíî
âіä ìàñøòàáó, ìàє ðіçíó âåëè÷èíó
1:200 000
5
10
(òàáë. 3.1).
Íàïðèêëàä, íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âіäñòàíü ìіæ ñóìіæíèìè ëіíіÿìè
êіëîìåòðîâîї ñіòêè äîðіâíþє 2 ñì, íà ìіñöåâîñòі – 2 êì.
Ìàñøòàá êàðòè = 2 ñì (íà êàðòі) / 200 000 ñì (íà ìіñöåâîñòі) = 1:100 000.
Âèçíà÷èòè ìàñøòàá ìîæíà òàêîæ çà âіäîìèìè âіäñòàíÿìè, íàïðèêëàä
çà óìîâíèìè çíàêàìè, ÿêі ïîçíà÷àþòü êіëîìåòðîâі ñòîâïè íà àâòîìîáіëü12
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 як можна за горизонталями визначити форму рельєфу та напрямок схилу;
 у якому випадку дві горизонталі, що розміщені поряд на карті, будуть мати
однакове числове значення;
 що таке похил і падіння річки.
13
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

РОЗДІЛ 1

íèõ øëÿõàõ. Âèìіðÿâøè âіäñòàíü
ìіæ íèìè â ñàíòèìåòðàõ òà ïðîâіâøè íåñêëàäíі ìàòåìàòè÷íі ðîçðàõóíêè, âèçíà÷àєìî ìàñøòàá êàðòè.
 Як визначити висоту місцевості?
Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ðåëüєô
çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè –
êðèâèìè çàìêíóòèìè ëіíіÿìè, òî÷êè ÿêèõ ìàþòü îäíàêîâó âèñîòó
íàä ðіâíåì ìîðÿ. Öі ëіíії ìîæíà
ðîçãëÿäàòè і ÿê ñëіäè ïåðåòèíó íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі ïëîùèíàìè,
ïàðàëåëüíèìè ïîâåðõíі ìîðÿ, âіä
ÿêîãî âåäóòü ðàõóíîê âèñîò. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, âіäñòàíü h ïî âèñîòі
ìіæ ñі÷íèìè ïîâåðõíÿìè íàçèâàМал. 3.1. Визначення висоти земної
þòü âèñîòîþ ïåðåðіçó (ìàë. 3.1).
поверхні за допомогою горизонталей
Çíàþ÷è âëàñòèâіñòü ãîðèçîíòàëåé,
ìîæíà âèçíà÷èòè çà êàðòîþ і ôîðìó ðіçíèõ âèäіâ ñõèëіâ.
Âèçíà÷èòè âèñîòó áóäü-ÿêîї òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі íà òîïîãðàôі÷íіé
êàðòі ìîæíà çà çíà÷åííÿì ãîðèçîíòàëåé, àäæå âçäîâæ ãîðèçîíòàëі àáñîëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі є íåçìіííîþ. Àáñîëþòíі âèñîòè ïіäïèñàíі íà ïåâíèõ ãîðèçîíòàëÿõ, áіëÿ âåðøèí îêðåìèõ ïàãîðáіâ, à òàêîæ áіëÿ äåÿêèõ
îá’єêòіâ (íàïðèêëàä, ðîçãàëóæåíü äîðіã, êîëîäÿçіâ, äæåðåë). Òîìó, çíàþ÷è
àáñîëþòíó âèñîòó, ëåãêî âèðàõóâàòè é âіäíîñíó âèñîòó áóäü-ÿêîãî ïóíêòó
íà êàðòі. Îêðіì òîãî, íà áåðåãîâèõ ëіíіÿõ ðі÷îê, îçåð, âîäîñõîâèù ïîçíà÷àþòü âіäìіòêè óðіçіâ âîäè, ÿêі ïîêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó âîäíîї ïîâåðõíі â öіé òî÷öі.
 Чим відрізняється похил річки від її падіння? Ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà åëåêòðîñòàíöіé, âîäîñõîâèù, êàíàëіâ âàæëèâî çíàòè âåëè÷èíó ïàäіííÿ é ñåðåäíіé ïîõèë ðі÷îê. Ïàäіííÿì ðі÷êè íàçèâàþòü ïåðåâèùåííÿ ðіâíÿ її
âèòîêó íàä ãèðëîì, âèðàæåíå â ìåòðàõ. Ïàäіííÿ æ íà îêðåìіé äіëÿíöі
ðі÷êè – öå ðіçíèöÿ âèñîòè ìіæ äâîìà òî÷êàìè, óçÿòèìè íà ïåâíіé âіäñòàíі
îäíà âіä îäíîї. Ìàêñèìàëüíі âåëè÷èíè ïàäіííÿ õàðàêòåðíі äëÿ ãіðñüêèõ
ðі÷îê, íàéìåíøі – äëÿ ðіâíèííèõ. Ïàäіííÿ ðі÷êè âèçíà÷àþòü çà ôîðìóëîþ:
Ïàäіííÿ ðі÷êè = h1 – h2,
äå h1 – âèñîòà âèòîêó; h2 – âèñîòà ãèðëà.
Ïîõèëîì ðі÷êè íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ її ïàäіííÿ (ó ìåòðàõ) äî äîâæèíè ðі÷êè (ó êіëîìåòðàõ). Ïîõèë ðі÷êè îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ:
Ïîõèë ðі÷êè = Ï / L,
äå Ï – ïàäіííÿ ðі÷êè, L – äîâæèíà ðі÷êè.
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Визначте, якій відстані на місцевості відповідає відрізок прямої довжиною 5,5 см
на карті масштабом 1:100 000. Обчисліть відстань на місцевості, яка відповідає
такому самому відрізку на карті, масштаб якої: а) дрібніший 1:100 000 у 2 рази;
б) більший в 4 рази.
2. Розгляньте фрагмент топографічного плану місцевості:

Масштаб 1:25 000 (горизонталі проведено через 3 м)

3.
4.
5.
6.

а) визначте абсолютну висоту (у метрах), на якій стоїть вітряк;
б) обчисліть падіння і похил річки на карті (довжина річки 3 км);
в) вирахуйте абсолютну висоту гирла річки;
г) з’ясуйте, чи побачить велосипедист, який стоїть у точці А, автомобіль, що в
цей час проїжджає мостом;
ґ) вирахуйте азимут фруктового саду для спостерігача, який перебуває на найвищій точці цієї місцевості;
д) обчисліть відстань на місцевості, якщо від мосту до перехрестя автомобільної
дороги з ґрунтовою відстань становить 8 см.
Визначте масштаб карти, якщо відстань між Ужгородом і Києвом дорівнює
800 км, а відрізок, що сполучає ці міста на карті, має довжину 20 см.
Обчисліть, відрізком якої довжини зображено на топографічній карті автомобільний шлях, що має довжину 52 км, якщо масштаб карти 1:1 000 000.
Знайдіть довжину відрізка, який зображує меншу сторону, якщо кімната має розміри 6,2 м і 8 м, а на плані більша сторона зображена відрізком завдовжки 5 см.
Вирахуйте, скільки потрібно витратити фарби, щоб пофарбувати підлогу, розміри якої на плані з масштабом 1:50 дорівнюють 12 см х 9,5 см, за умови, що на
фарбування 1 м2 підлоги витрачають 230 г фарби.

§ 4.

ÏËÀÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒІÂ

 Що таке план місцевості та його характерні особливості?
 Що означає уміти орієнтуватися на місцевості?

 Для чого створюють плани населених пунктів та схеми руху громадського
транспорту? ßê çíàéòè òîé ÷è іíøèé îá’єêò ó íàñåëåíîìó ïóíêòі òà ÿê äî
íüîãî äіñòàòèñÿ? Ñêіëüêè ÷àñó íà öå ïîòðіáíî? Ùî ðîçìіùåíî ïîáëèçó?
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Îñü ïèòàííÿ, ÿêі öіêàâëÿòü íå òіëüêè òóðèñòіâ, à é ïåðåñі÷íèõ æèòåëіâ. Øâèäêî, åôåêòèâíî і íàî÷íî
âіäïîâіñòè íà íèõ äîïîìàãàþòü
ñïåöіàëüíі êàðòè – ïëàíè ìіñò. Öі
êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ äàâíî
ñòàëè íåçàìіííèìè ïóòіâíèêàìè,
ÿêі äàþòü çìîãó íå òіëüêè âïåâíåíî îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíîìó ñåðåäîâèùі, àëå ÷іòêî ðîçóìіòè
ìàðøðóòè ñâîїõ ïîїçäîê, à òàêîæ
ñâîє ìіñöå ïåðåáóâàííÿ.
Мал. 4.1. Цифровий план міста
Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ – öå
äæåðåëî ðіçíîìàíіòíèõ і êîðèñíèõ âіäîìîñòåé ïðî ïåâíèé íàñåëåíèé
ïóíêò; ïðî ìіñöÿ, ÿêі ëþäèíà ìàє íà ìåòі âіäâіäàòè; ïðî ïîäії íàâêîëî íåї
òîùî. Íàïðèêëàä, ïëàíè ìіñò – öå âåëèêîìàñøòàáíі êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü, ÿêі ñòâîðþþòü ç ìåòîþ ïîëåãøåííÿ îðієíòóâàííÿ â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Âîíè âіäîáðàæàþòü ìåæі íàñåëåíîãî ïóíêòó і
éîãî ðàéîíіâ, ïëàíóâàííÿ âóëèöü, îñîáëèâîñòі çàáóäîâè (âèðîáíè÷і, êóëüòîâі òà æèòëîâі áóäіâëі), ìåæі ïðèìіñüêèõ òåðèòîðіé, ðі÷êîâó ìåðåæó, ґðóíòîâå òà ðîñëèííå ïîêðèòòÿ (ìàë. 4.1).
Çàëåæíî âіä çìіñòó, ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò ïîäіëÿþòü íà: òîïîãðàôі÷íі
ïëàíè; ïðîåêòíі ïëàíè; ïëàíè, ùî ïîєäíóþòü òîïîãðàôіþ ìіñòà ç ïðîåêòíèì
íàâàíòàæåííÿì; ïëàíè, ùî ñòâîðþþòü ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñïåöіàëüíèõ
ðîáіò (âèðóáóâàííÿ ëіñîâèõ ìàñèâіâ ó ïåðåäìіñòі, îñóøåííÿ òåðèòîðії, áóäіâíèöòâî ìîñòіâ ÷è êàíàëіâ, áóäèíêіâ, ïàì’ÿòíèêіâ òà іíøèõ ñïîðóä).
Ñó÷àñíі ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ íàéáіëüø òî÷íî âіäîáðàæàþòü îñîáëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ áіëüøîñòі âåëèêèõ ñïîðóä і äàþòü çìîãó äîñèòü ëåãêî çíàéòè íåîáõіäíèé îá’єêò, çîðієíòóâàòèñÿ àáî ïðîêëàñòè ìàðøðóò ðóõó.
Çàçâè÷àé òàêі ïëàíè ìіñòÿòü áàãàòî äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî íàñåëåíèé
ïóíêò, ùî îñîáëèâî êîðèñíî äëÿ òóðèñòè÷íîї ìàíäðіâêè.
Ïðèêëàäîì òàêèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ðåñóðñіâ є öèôðîâі ïëàíè ìіñò, ðîçðîáëåíі íà Äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó ïіäïðèєìñòâі «Êàðòîãðàôіÿ».
Òàêі ïëàíè ìіñòÿòü іíôîðìàöіþ ïðî ãіäðîãðàôіþ; çàáóäîâó (ç íóìåðàöієþ
òà ïîâåðõîâіñòþ áóäèíêіâ); çàëіçíèöі; âóëè÷íó ìåðåæó; ñîöіàëüíі îá’єêòè;
іíæåíåðíі ñïîðóäè; ðåëüєô òà ðîñëèííіñòü. Íà öåé ÷àñ ñòâîðåíî áëèçüêî
1200 öèôðîâèõ ïëàíіâ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè.
 Які є схеми руху транспорту? Êîæíå âåëèêå ñó÷àñíå ìіñòî ìàє ðîçâèíåíó
òðàíñïîðòíó іíôðàñòðóêòóðó, ÿêó ñêëàäàþòü àâòîìîáіëüíі äîðîãè, çàëіçíèöі, âîäíі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ òà
ìîñòè. Íàïðèêëàä, ó âåëèêèõ ìіñòàõ ðîçâèíåíі àâòîìîáіëüíі ïåðåâåçåííÿ, ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
òîùî. Ó Êèєâі, Õàðêîâі òà Äíіïðі є
ìåòðîïîëіòåí. Ó ñòîëèöі òàêîæ
ïðàöþє ôóíіêóëåð і ìіñüêà åëåêòðè÷êà. Äëÿ òîãî ùîá ìåøêàíöÿì ìіñò òà ãîñòÿì áóëî ëåãøå
çäіéñíþâàòè ìàíäðіâêè, ñòâîðþþòü
ñõåìè ðóõó ìіñüêîãî òðàíñïîðòó
Мал. 4.2. Схема руху транспорту м. Вінниця
(ìàë. 4.2).
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Мал. 4.3. Інтерфейс програми Easy Way

Мал. 4.4. Інтерфейс програми DozoR City

Îäíàê öі ñõåìè ñüîãîäíі äîñòóïíі íå ëèøå ó äðóêîâàíîìó âèãëÿäі, àäæå ðóõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òåïåð ìîæíà âіäñëіäêîâóâàòè â îíëàéí ðåæèìі. Íà
ïëàòôîðìі ïðîåêòó Easy Way ñòàëè äîñòóïíі GPS-äàíі íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó Êèєâà. Íà öåé ìîìåíò â îíëàéí ðåæèìі ìîæíà âіäñëіäêóâàòè ðóõ
123 ìàðøðóòіâ – óñі àâòîáóñíі, òðîëåéáóñíі òà ìàéæå âñі òðàìâàéíі (ìàë. 4.3).
Òàêîæ ìîáіëüíèé äîäàòîê Easy Way àäàïòîâàíèé äëÿ âіäîáðàæåííÿ GPSäàíèõ, òîæ êîæåí êîðèñòóâà÷ ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ íà áàçі iOS òà Android
ìàє ìîæëèâіñòü íå ëèøå ñïîñòåðіãàòè çà ðóõîì òðàíñïîðòó, à é îêðåìî íà
êîæíіé çóïèíöі îòðèìóâàòè àêòóàëüíèé ðîçêëàä ïðèáóòòÿ òðàíñïîðòó (öåé
ñåðâіñ íàäàþòü ó áàãàòüîõ ìіñòàõ Óêðàїíè).
Äîäàòîê DozoR City áóäå êîðèñíèé óñіì êîðèñòóâà÷àì ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó â íèçöі óêðàїíñüêèõ ìіñò: Áіëà Öåðêâà, Æèòîìèð, Çàïîðіææÿ,
Іâàíî-Ôðàíêіâñüê, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé, Êîâåëü, Êîíîòîï, Êîðîñòåíü,
Êðîïèâíèöüêèé, Ìèðãîðîä, Ìóêà÷åâî, Ðіâíå, Óæãîðîä, Õìåëüíèöüêèé,
×åðíіãіâ. Äàíі ïðî ðóõ òðàíñïîðòó íàäõîäÿòü â îíëàéí ðåæèìі ÷åðåç ñèñòåìó íàâіãàöії GPS. Ó öіé ïðîãðàìі: âіäîáðàæåíî íà êàðòі ìіñöå ïåðåáóâàííÿ òðîëåéáóñó àáî ìàðøðóòíîãî òàêñі; ïîêàçàíî íàïðÿìîê éîãî ðóõó;
âèçíà÷åíî ôàêòè÷íèé ÷àñ ïðèáóòòÿ íà êîæíó çóïèíêó; âіäîáðàæåíî ïîâíèé ïåðåëіê ìіñüêèõ ìàðøðóòіâ òðàíñïîðòó (ìàë. 4.4.).
 Яке практичне використання топографічних карт та планів? Âèñîêà òî÷íіñòü òà äåòàëüíіñòü, ç ÿêîþ çîáðàæóþòü óñі îá’єêòè ìіñöåâîñòі íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ, äîçâîëÿþòü çàñòîñîâóâàòè öі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè â ðіçíèõ
öіëÿõ: ó ãîñïîäàðñòâі, ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà ðіçíèõ ñïîðóä òà òðàíñïîðòíèõ
øëÿõіâ, à òàêîæ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ðîçðàõóíêіâ; äëÿ ãåîëîãі÷íèõ ïîøóêîâèõ ðîáіò; çåìëåóñòðîþ òà ñòâîðåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó.
Âåëèêîìàñøòàáíі êàðòè (1:5 000 і 1:10 000) çàñòîñîâóþòü ó ïðîìèñëîâîñòі
і êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâі; ó ïðîöåñі ïðîâåäåííÿ äåòàëüíèõ ãåîëîãі÷íèõ
ðîçâіäîê ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí; ïіä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
âóçëіâ і ñïîðóä; âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè îðієíòóâàííі â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ òà òóðèñòè÷íèõ ìàíäðіâêàõ òîùî; âàæëèâó ðîëü âіäіãðàþòü öі êàðòè ó
âіéñüêîâіé ñïðàâі.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè çàñòîñîâóþòü ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі,
âîíè óíàî÷íþþòü іíôîðìàöіþ ïåâíîãî íàïðÿìó. Òîìó âèêîðèñòàííÿ öèõ
êàðò ïîâ’ÿçàíå ç âèâ÷åííÿì ðåëüєôîóòâîðþâàëüíèõ ÷èííèêіâ і ïðîöåñіâ,
ãîñïîäàðñüêîї îöіíêè ðåëüєôó, ïðîâåäåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі, à
òàêîæ äëÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îñâîєííÿ òåðèòîðії і ìåëіîðàöії, äëÿ
ïðîåêòóâàííÿ ñïîðóä і ðіçíèõ âèäіâ áóäіâíèöòâà.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 що таке плани міст та для чого вони створені;
 особливості використання схеми руху транспорту та як вона допомагає
одержати необхідну інформацію;
 сфери застосування топографічних карт.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Знайдіть на офіційному сайті свого обласного центру або іншого найближчого
до вас великого міста ресурс (інформацію) про його транспортну систему. Визначте, які можливості для споживача він може запропонувати. Чи зручно користуватися цим ресурсом жителям міста та його гостям?
2. Користуючись можливостями сайту Easy Way, виконайте завдання:
– прокладіть найкоротший маршрут від залізничного вокзалу м. Києва до майдану Незалежності;
– розкажіть, якими вулицями він пролягатиме;
– визначте вид транспорту, яким найвигідніше скористатися для цієї поїздки
(з точки зору часу, зручності та вартості проїзду);
– опишіть переваги, які надає туристу цей сервіс.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
1. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд)
та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних
азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.
2. Аналіз схем руху транспорту свого міста (обласного центру).
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Îêðіì òîãî, âîíè ìàþòü øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ïіä ÷àñ ãîñïîäàðñüêîї
îöіíêè âîäíèõ, ìіíåðàëüíèõ, áіîëîãі÷íèõ і åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї
ìіñöåâîñòі, ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ íåáåçïå÷íèõ ãіäðîëîãі÷íèõ ÿâèù òà âèðîáëåííі ðіçíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ. Îñîáëèâî ïîìіòíà їõíÿ ðîëü
ïіä ÷àñ êàäàñòðîâîãî îáëіêó çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, їõíüîї åêîíîìі÷íîї îöіíêè
ç ìåòîþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîðії.
Êàðòè – íàäіéíі ïóòіâíèêè ó ïðîöåñі ïåðåìіùåííÿ âіéñüê ïіä ÷àñ áîéîâèõ äіé і òðåíóâàíü, äëÿ ïîëüîòó ëіòàêà, à òàêîæ ó òóðèñòè÷íèõ ïîõîäàõ.
Ó âіéñüêîâіé ñïðàâі âîíè є îñíîâíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії ïðî ìіñöåâіñòü
òà îáîâ’ÿçêîâèì ïîñіáíèêîì äëÿ êåðóâàííÿ äіÿìè âіéñüê і îðãàíіçàöії їõíüîї âçàєìîäії. Ó ïðîìèñëîâîñòі, åíåðãåòè÷íîìó òà òðàíñïîðòíîìó áóäіâíèöòâі òîïîãðàôі÷íі êàðòè âèêîðèñòîâóþòü ÿê îñíîâó äëÿ äîñëіäæåííÿ,
ïðîåêòóâàííÿ òà âòіëåííÿ â æèòòÿ іíæåíåðíèõ ïðîåêòіâ. Ñüîãîäíі îïòèìàëüíіñòü ïðîêëàäàííÿ çàëіçíè÷íèõ êîëіé, àâòîìàãіñòðàëåé, òðóáîïðîâîäіâ íå âèçíà÷àþòü â ïîëüîâèõ óìîâàõ, à çäіéñíþþòü çà òîïîãðàôі÷íèìè
êàðòàìè ó ïðîåêòíèõ óñòàíîâàõ.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè òà ïëàíè øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі: ïіä ÷àñ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ìåëіîðàöії, çàõîäіâ ç ïіäâèùåííÿ ðîäþ÷îñòі
ґðóíòіâ, ó áîðîòüáі ç âіòðîâîþ òà âîäíîþ åðîçієþ, à òàêîæ äëÿ îáëіêó і ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ. Òàêîæ öі êàðòè є íàî÷íèì ïîñіáíèêîì, îá’єêòîì âèâ÷åííÿ і äæåðåëîì çíàíü, îñêіëüêè âîíè є ðåçóëüòàòîì
íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ, ïіäґðóíòÿì äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïðàâëіíñüêèõ ðіøåíü,
àëå ïåðåäóñіì – ìîäåëëþ ðіçíèõ ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ ïðîñòîðîâèõ ÿâèù.
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ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІß
§ 5.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ

 Що означає термін «картографія»?
 Яке значення географічних карт для науки і практичного застосування?

 Чим є сучасні картографічні твори? Ç ìàòåðіàëіâ êóðñó «Ãåîãðàôіÿ» ó
ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè âæå çíàєòå, ùî є ðіçíі çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі
êàðòè. Їõ óìîâíî ìîæíà ðîçäіëèòè íà íàóêîâî-äîâіäêîâі, êóëüòóðíî-îñâіòíі, òåõíі÷íі òà íàâ÷àëüíі. Êðіì äîáðå çíàéîìèõ íàì ãåîãðàôі÷íèõ êàðò,
іñíóþòü іíøі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè: ðіçíі âèäè àòëàñіâ, êàðòîñõåì; àåðî-,
êîñìîôîòîêàðòè; öèôðîâі êàðòè і ïëàíè (öèôðîâі ìîäåëі ìіñöåâîñòі); ãëîáóñè, ðåëüєôíі êàðòè і ïëàíè; ñõåìè, åñêіçè, іëþñòðàöії, ÿêі íàëåæàòü äî
òîïîãðàôії òà êàðòîãðàôії òîùî.
Ñó÷àñíà êàðòîãðàôіÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóє ðåçóëüòàòè ðîçâèòêó іíôîðìàòèêè, êіáåðíåòèêè, îá÷èñëþâàëüíèõ ïðèñòðîїâ і âäîñêîíàëþєòüñÿ ðàçîì
ç íèìè. Ñàìå íà ñòèêó òðàäèöіéíîї êàðòîãðàôії, іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè âèíèêëà àâòîìàòèçîâàíà êàðòîãðàôіÿ, ÿêà ñòàє
íåçàìіííèì ïîìі÷íèêîì ó íàøîìó æèòòі. Òàê, ìîæëèâîñòі îíëàéí-êàðò
äàâíî âèïåðåäèëè їõíі ïàïåðîâі àíàëîãè. Âîíè äàþòü çìîãó âèçíà÷àòè ñâîє
ðîçòàøóâàííÿ; ïðîêëàäàòè ìàðøðóòè; іíôîðìóâàòè ïðî òå, ùî ðîçìіùåíî
â òèõ ÷è іíøèõ áóäіâëÿõ.
Ñó÷àñíèé êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ ïîєäíóє ôóíêöії ãåîãðàôі÷íîї êàðòè
àáî àòëàñó, GPS-íàâіãàòîðà. Òàêі ñåðâіñè äîñòóïíі áåçïîñåðåäíüî â ìåðåæі
Іíòåðíåò, ïðîòå ÷àñòèíó ç íèõ ìîæíà âñòàíîâèòè íà ñâіé ïëàíøåò àáî
ñìàðòôîí. Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ іííîâàöіéíèõ íàïðÿìêіâ ðîçâèòêó ñó÷àñíîї êàðòîãðàôії є ïîєäíàííÿ її ç ìóëüòèìåäіéíèìè çàñîáàìè ç îäíî÷àñíèì ïåðåõîäîì íà іíòåðàêòèâíі ïðèíöèïè âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ
êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ. Òîáòî âèêîðèñòàííÿ ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî ñïåêòðó ìóëüòèìåäіéíèõ ìîæëèâîñòåé (àóäіî-, âіäåî-) íà ïåâíіé êàðòîãðàôі÷íіé
îñíîâі.
 Чим є географічна карта? Які її головні елементи? Ãåîãðàôі÷íà êàðòà –
öå çìåíøåíå, óçàãàëüíåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі (іíøîãî íåáåñíîãî
òіëà àáî êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó) íà ïëîùèíі, ÿêå ïîáóäîâàíå â ïåâíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöії òà ìàñøòàáі.
Åëåìåíòàìè ãåîãðàôі÷íîї êàðòè є: âëàñíå êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ,
ëåãåíäà òà äîäàòêîâі çîáðàæåííÿ. Êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ є ãîëîâíèì
åëåìåíòîì êàðòè і âіäîáðàæàє її çìіñò: іíôîðìàöіþ ïðî îá’єêòè òà ÿâèùà,
їõ ïîøèðåííÿ, âëàñòèâîñòі, âçàєìîçâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, íà çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ öå ìîæå áóòè ðåëüєô, ãіäðîãðàôі÷íà ñіòêà, íàñåëåíі ïóíêòè
òîùî. Âàæëèâèì åëåìåíòîì ãåîãðàôі÷íîї êàðòè є ëåãåíäà – ñèñòåìà óìîâíèõ ïîçíà÷åíü і òåêñòîâîãî ñóïðîâîäó äî íèõ. Ñàìå ëåãåíäà êàðòè – öå
êëþ÷ äî ðîçóìіííÿ, ùî äîçâîëÿє íàì ëåãêî ÷èòàòè її. Äîäàòêîâèìè çîáðàæåííÿìè íà êàðòі ìîæóòü âèñòóïàòè ðіçíîìàíіòíі ãðàôіêè, êàðòèâñòàâêè, ôîòîãðàôії, äіàãðàìè, ïðîôіëі, òåêñòîâà òà öèôðîâà іíôîðìàöіÿ,
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè ç êàðòîþ.
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 Якою є математична основа географічних карт? Ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü
ñâîї âëàñòèâîñòі: óñі âîíè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ìàòåìàòè÷íèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè; òàê, ó ïðîöåñі їõíüîãî ñòâîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü âëàñíó
ñèñòåìó óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, à ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ ñòâîðåííÿ êàðò є ìàñøòàá і êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії.
Âè âæå âèâ÷àëè ðàíіøå, ùî êîæíà êàðòà ñòâîðåíà â ïåâíîìó ìàñøòàáі. Âіí âèçíà÷àє ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó
íà êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ. Çàñòîñóâàííÿ ìàñøòàáó ïîâ’ÿçàíå ç áàæàííÿì
ïåðåäàòè íà íåâåëèêîìó çà ïëîùåþ àðêóøі ïàïåðó ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ
îá’єêòіâ íà çíà÷íî áіëüøіé çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії. Òîìó ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíîї òåðèòîðії áóäå òèì áіëüøèì, ÷èì áіëüøîþ є âîíà
ñàìà. Çàñòîñîâóþòü ðіçíі ôîðìè ïîçíà÷åííÿ ìàñøòàáó íà êàðòі: ÷èñëîâèé,
іìåíîâàíèé òà ëіíіéíèé. Îêðіì òîãî, ìàñøòàáè, óðàõîâóþ÷è ñòóïіíü çìåíøåííÿ, ïîäіëÿþòü íà âåëèêі, ñåðåäíі òà äðіáíі. Âіäìіííі çà ìàñøòàáîì êàðòè ìàþòü ðіçíі òî÷íіñòü і äåòàëüíіñòü çîáðàæåííÿ, ñòóïіíü ãåíåðàëіçàöії і
ðіçíîìàíіòíå ïðèçíà÷åííÿ.
Ìàòåìàòè÷íèé ñïîñіá ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíó íàçèâàþòü êàðòîãðàôі÷íîþ ïðîåêöієþ. Óñі іñíóþ÷і ïðîåêöії óìîâíî
ìîæíà ïîäіëèòè çà äâîìà êðèòåðіÿìè: çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð òà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü.
Êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ
ôіãóð áóâàþòü: öèëіíäðè÷íі, àçèìóòàëüíі òà êîíі÷íі (ìàë. 5.1).
Çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії áóâàþòü:
• ðіâíîêóòíі: çáåðіãàþòü ñâîþ ôîðìó (êóòè і ôîðìè) ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè,
ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ äîâæèíè òà ïëîùі;
• ðіâíîâåëèêі: çáåðіãàþòü ïëîùі, ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ ôîðìè îá’єêòіâ
òà êóòè;
• ðіâíîïðîìіæíі: ìàñøòàá є ñòàëèì çà îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ і
äîðіâíþє ãîëîâíîìó ìàñøòàáó (íàé÷àñòіøå çà ìåðèäіàíàìè) ó ïðîöåñі çðіâíîâàæåííÿ ñïîòâîðåíü ïëîù і êóòіâ;
• äîâіëüíі: ïðîåêöії ç áóäü-ÿêèìè ñïіââіäíîøåííÿìè ñïîòâîðåíü ôîðì,
ïëîù, êóòіâ òà âіäñòàíåé.
 Які є способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах? Äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ íà êàðòàõ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ãðàôі÷íі ñèìâîëè – óìîâíі
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çíàêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ êàðòà іíôîðìóє ïðî ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ, äàє
їõíі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè. Óñі óìîâíі çíàêè áóâàþòü ëіíіéíі, ïëîùèííі (ìàñøòàáíі) òà òî÷êîâі (ïîçàìàñøòàáíі).
Ìàñøòàáíі óìîâíі çíàêè ïåðåäàþòü ñïðàâæíі ðîçìіðè îá’єêòіâ і ðåïðåçåíòîâàíі â ìàñøòàáі êàðòè. Íàïðèêëàä: îçåðî, ôðóêòîâèé ñàä, ëіñ.
Ëіíіéíі óìîâíі çíàêè ïîçíà÷àþòü îá’єêòè ëіíіéíîãî õàðàêòåðó: êîðäîíè,
äîðîãè, ðіêè, ðîçëîìè.
Ïëîùèííі óìîâíі çíàêè çàñòîñîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ ìîðіâ, îçåð, ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Çà íèìè çàâæäè ìîæíà âèçíà÷èòè òî÷íó ïëîùó îá’єêòà.
Ïîçàìàñøòàáíі (òî÷êîâі) óìîâíі çíàêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îá’єêòіâ,
ïëîùà ÿêèõ àáî çîâñіì íå âèÿâëåíà â ìàñøòàáі âіäòâîðåííÿ, àáî ïîãàíî
ñïðèéìàєòüñÿ îêîì óíàñëіäîê ìàëèõ ðîçìіðіâ.
Äëÿ ïåðåäà÷і íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі òåìàòè÷íîãî çìіñòó çàñòîñîâóþòü
ðіçíі ñïîñîáè êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ (òàáë. 5.1).
Òàáë. 5.1. Ñïîñîáè çîáðàæåííÿ íà êàðòàõ
Ñïîñіá
ÿêіñíîãî ôîíó

âіäîáðàæåííÿ êîëüîðîì ÿêіñíèõ âіäìіííîñòåé ðіçíèõ ÿâèù, ùî
ìàþòü ñóöіëüíå ïîøèðåííÿ. Íàïðèêëàä, òèïіâ ґðóíòіâ, ëàíäøàôòіâ, ïðèðîäíèõ çîí, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðàéîíіâ

Ñïîñіá
êіëüêіñíîãî
ôîíó

çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ êіëüêіñíèõ ðîçáіæíîñòåé ïåâíèõ ÿâèù. Íàïðèêëàä, çàïàñіâ âîäíèõ ÷è çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ,
ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ãóñòîòè íàñåëåííÿ, ñòóïåíÿ ðîç÷ëåíóâàííÿ ðåëüєôó

Ñïîñіá àðåàëіâ

ñïîñіá çîáðàæåííÿ íà êàðòі îáëàñòі ïîøèðåííÿ ïðèðîäíèõ ÷è ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ. Íàïðèêëàä, äåÿêèõ âèäіâ ðîñëèí
÷è òâàðèí, êîðèñíèõ êîïàëèí, íàñåëåííÿ ïåâíîї íàöіîíàëüíîñòі

Òî÷êîâèé
ñïîñіá

çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ ÿâèù ìàñîâîãî, àëå íå ñóöіëüíîãî ïîøèðåííÿ, çà äîïîìîãîþ âåëèêîї êіëüêîñòі òî÷îê, êîæíà
ç ÿêèõ ìàє âèçíà÷åíå ÷èñëîâå çíà÷åííÿ ÿâèùà. Çàçâè÷àé òàêèì
÷èíîì ïîêàçóþòü ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ (íàïðèêëàä, îäíà òî÷êà – 1 000 æèòåëіâ)

Ñïîñіá
ñïîñіá âіäîáðàæåííÿ íà êàðòі îá’єêòіâ ñóöіëüíîãî òà ëіíіéíîãî
ëîêàëіçîâàíèõ ðîçïîâñþäæåííÿ çà äîïîìîãîþ ãðàôіêіâ àáî äіàãðàì. Çàçâè÷àé
äіàãðàì
öèì ñïîñîáîì ïîäàþòü õàðàêòåðèñòèêè ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ:
ðîçà âіòðіâ, ãðàôіêè ñåðåäíüîìіñÿ÷íèõ òåìïåðàòóð òà îïàäіâ
Ñïîñіá çíàêіâ
ðóõó

âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ íà êàðòі ðіçíèõ ïðîñòîðîâèõ
ïåðåìіùåíü îá’єêòіâ, ÿê ïðèðîäíèõ, òàê і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ. Ïðèêëàäîì є ðóõ öèêëîíіâ, ìîðñüêі òå÷ії, ïåðåëüîòè ïòàõіâ, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ, ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ

Ñïîñîáîì
âіäîáðàæàþòü ñåðåäíþ іíòåíñèâíіñòü ÿêîãî-íåáóäü îá’єêòà â
êàðòîãðàì òà ìåæàõ òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü òà àáñîëþòíі é âіäíîñíі âåëè÷èêàðòîäіàãðàì íè ïåâíîãî ÿâèùà íà òåðèòîðії çà äîïîìîãîþ äіàãðàì. Íàïðèêëàä, çàïàñè çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ çà ðàéîíàìè àáî îáñÿãè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії ó ìіñòàõ

Ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äîçâîëÿє:
• ïåðåäàâàòè âåëèêó êіëüêіñòü іíôîðìàöії;
• çíà÷íî çìåíøóâàòè çîáðàæåííÿ;
• õàðàêòåðèçóâàòè ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà ïðèðîäè òà ñóñïіëüñòâà;
• ðîçãëÿäàòè їõíþ ñòðóêòóðó òà äèíàìіêó.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:






чому географічні карти називають моделями дійсності;
типи картографічних проекцій та їхні особливості;
у чому полягає сутність та потреба у картографічній генералізації;
класифікацію карт за масштабом, охопленням території, тематикою та призначенням.
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РОЗДІЛ 1

 У чому сутність картографічної генералізації? Íà êàðòàõ íåìîæëèâî çîáðàçèòè çåìíó ïîâåðõíþ ïîâíіñòþ,
óðàõîâóþ÷è âñі îá’єêòè íà íіé. Íàâіòü ñòâîðþþ÷è íàéáіëüø äåòàëüíó
êàðòó, â÷åíі-êàðòîãðàôè çàñòîñîâóþòü
îñîáëèâèé ïðèéîì – êàðòîãðàôі÷íó
ãåíåðàëіçàöіþ, ÿêèé ïåðåäáà÷àє âіäáіð òà óçàãàëüíåííÿ îá’єêòіâ, ùî âіäîáðàæåíі íà êàðòі, çâàæàþ÷è íà їõíє
ïðèçíà÷åííÿ, ìàñøòàá òà âèä.
Äëÿ òîãî ùîá çðîçóìіòè ñóòíіñòü
êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії, ïîòðіáíî
ïîðіâíÿòè ìіæ ñîáîþ çîáðàæåííÿ îäа
íієї і òієї ñàìîї ìіñöåâîñòі íà àåðîôîòîб
çíіìêó òà íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі. Íà
ôîòîçíіìêó ìè ïîáà÷èìî ìіñöåâіñòü ç
в
г
óñіìà ïîäðîáèöÿìè, îäíàê їõíіé àíàëіç çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó çîáðàæåííÿ: òàê, ó ïðîöåñі çìåíøåííÿ éîãî
ìàñøòàáó ìîæíà ðîçïіçíàòè ìåíøó
êіëüêіñòü îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі. Çàêîíî- Мал. 5.2. Схема генералізації зображення
ìіðíî, ùî äåÿêі ç íèõ óçàãàëі ñòàþòü
населеного пункту
ìàëîïîìіòíèìè, òîæ öі çìіíè çàëåæàòü âіä ðîçìіðіâ îá’єêòіâ.
Íà âіäìіíó âіä àåðîôîòîçíіìêà, íà êàðòі âèäіëÿþòü і ïіäêðåñëþþòü
îñíîâíі òà íàéñóòòєâіøі îá’єêòè òà õàðàêòåðíі ðèñè ìіñöåâîñòі. Êàðòà çàçâè÷àé ïðàâèëüíî âіäòâîðþє ìіñöåâіñòü і äîñèòü òî÷íî ïåðåäàє ðîçòàøóâàííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ îäíàê çà òàêèõ óìîâ íà íіé íåìàє îá’єêòіâ і
äåòàëåé, ÿêі çà çíà÷åííÿì і íåâåëèêèìè ðîçìіðàìè íå ÿâëÿþòü іíòåðåñó.
Òàêà âëàñòèâіñòü òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є ìîæëèâîþ çàâäÿêè òîìó, ùî ó
ïðîöåñі її ñòâîðåííÿ ïðîâîäÿòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, òîáòî âіäáіð,
óçàãàëüíåííÿ, âèäіëåííÿ âñüîãî ãîëîâíîãî é іñòîòíîãî çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ êàðòè, її ìàñøòàáó і îñîáëèâîñòåé ìіñöåâîñòі. Ïðèêëàäîì êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії є çîáðàæåííÿ â ðіçíèõ ìàñøòàáàõ íàñåëåíîãî
ïóíêòó (ìàë. 5.2).
ßêùî íà ïåðøîìó ç íèõ (ìàë. 5.2, à) ìè ìîæåìî ðîçïіçíàòè îêðåìі áóäèíêè (їõ ðîçìіùåííÿ і ôîðìó), òî íà íàñòóïíîìó (ìàë. 5.2, á), çі çìåíøåííÿì ìàñøòàáó, ìè áà÷èìî, ÿê çáіðíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü öіëі êâàðòàëè
òà çàãàëüíèé êîíòóð ìіñòà. Íà äâîõ îñòàííіõ çîáðàæåííÿõ (ìàë. 5.2, â, ã)
öå ìіñòî ïîêàçàíî àáñòðàêòíèìè çíàêàìè – ïóíñîíàìè.

РОЗДІЛ 1

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Замініть іменований масштаб на числовий:
– в 1 сантиметрі – 500 метрів;
– у 2 сантиметрах – 100 кілометрів;
– у 2 сантиметрах – 100 кілометрів;
– у 3 сантиметрах – 1 кілометр.
2. Визначте масштаб, що буде:
– більшим, ніж масштаб 1:2000, у 2 рази;
– дрібнішим, ніж масштаб 1:2000, в 5 разів.
3. Обчисліть площу парку, якщо на карті масштабом 1:20 000 його площа становить 6 см2.
4. Користуючись інструментом «Виміряти відстань» сервісу Google Maps:
– здійсніть вимірювання прямої відстані від м. Київ до міст: Харків, Одеса, Львів
та до свого населеного пункту;
– визначте, якими є масштаби карт, якщо відстань від Києва до Харкова на першій карті становить 12 см, а на другій – 7,5 см.
5. Підготуйте, використовуючи додаткові джерела інформації, презентацію: «Зв’язок
картографії з іншими науками та мистецтвом».
6. Розгляньте у шкільному атласі «Фізичну карту України»; визначте, які способи картографічного зображення (з прикладами) були використані для передачі на цій
карті тематичного змісту.

§ 6.

ÑÓ×ÀÑÍІ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÒÂÎÐÈ

 Що визначає специфіку географічних карт?
 Що таке географічні інформаційні системи (ГІС)?

 Які є приклади сучасних картографічних творів? ßê âè âæå çíàєòå, äî
òðàäèöіéíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ âіäíîñÿòü: ïàïåðîâі ãåîãðàôі÷íі êàðòè,
ðåëüєôíі êàðòè, àòëàñè, ãëîáóñè, ôîòîêàðòè, áëîê-äіàãðàìè òà іíøі. Ïðîòå
ç ðîçâèòêîì іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, êîìï’þòåðíîãî òà ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ òîùî ç’ÿâëÿþòüñÿ і íîâі ñó÷àñíі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè. Òàê,
íàéáіëüø ïëіäíî ñó÷àñíà êàðòîãðàôіÿ âçàєìîäіє ç ãåîіíôîðìàòèêîþ òà
êîìï’þòåðíèì ìîäåëþâàííÿì. Íà îñíîâі іíòåãðàöії öèõ íàóê ñôîðìîâàíî
ïåðñïåêòèâíèé íàïðÿìîê – ãåîіíôîðìàöіéíå êàðòîãðàôóâàííÿ. Åâîëþöіîíóâàëà âîíà і â іíòåðíåò-êàðòîãðàôіþ (îíëàéí-êàðòîãðàôіþ) – ñòâîðåííÿ
òà ðîçìіùåííÿ êàðò, àòëàñіâ ó âñåñâіòíіé êîìï’þòåðíіé ìåðåæі.
Íà çìіíó äîáðå çíàéîìèì íàì àòëàñàì òà ãëîáóñàì ïðèõîäÿòü їõ åëåêòðîííі àíàëîãè – îêðåìі âèäè êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêі ôîðìóþòü
íà îñíîâі äàíèõ öèôðîâèõ êàðò òà âіäîáðàæàþòü íà ðіçíèõ ïðèñòðîÿõ
(ìîíіòîð êîìï’þòåðà, äèñïëåé ñìàðòôîíà àáî ïëàíøåòà, ñóïóòíèêîâîãî íàâіãàòîðà). Åëåêòðîííі êàðòè òà àòëàñè çäåáіëüøîãî ïîäіáíі äî ñâîїõ ïàïåðîâèõ àíàëîãіâ, ïðîòå ç äîäàòêîâèìè ôóíêöіÿìè àâòîìàòèçàöії ïîøóêó
äàíèõ. Áіëüøіñòü åëåêòðîííèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ є çàêіí÷åíèì ïðîäóêòîì, à òîìó íå äîïóñêàþòü çìіíè ñâîãî çìіñòó êîðèñòóâà÷åì. Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàþòü ñóïóòíèêîâó íàâіãàöіþ, ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîáіëüíі
äîäàòêè äëÿ ñìàðòôîíіâ, ïëàíøåòіâ òà іíøèõ ãàäæåòіâ.
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òêîì іíòåðíåò-êàðòîãðàôії äëÿ íàñ
ÿê ñïîæèâà÷іâ, à òàêîæ äëÿ ïðîôåñіéíîãî âèêîðèñòàííÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ áàãàòî êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ,
ÿê-îò: Google Maps, Google Earth,
OpenStreetMap, Earthexplorer òà
іíøі. Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі ðîáîòè ç äåÿêèìè ç íèõ.
Google Maps. Öå îäèí ç íàéâіäîìіøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ. Іñíóє
ç 2005 ðîêó. Òðè îñíîâíі ÷àñòèíè Мал. 6.1. Інтерфейс програми Google Maps
Google Maps çíàéîìі, ìàáóòü, êîæíîìó, – öå áåçïîñåðåäíüî ñàìі êàðòè, çíіìêè çі ñóïóòíèêà і Google Street
View (ïåðåãëÿäà÷ âóëèöü). Çàâäÿêè éîìó âè ìîæåòå ðîçãëÿíóòè ðåàëüíå
çîáðàæåííÿ íà âóëèöÿõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ і ìîæåòå ïîáà÷èòè íå òіëüêè
ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі òåðèòîðії і ïàì’ÿòêè êóëüòóðè, àëå é çàçèðíóòè â
ìóçåї, ðåñòîðàíè, êîìïàíії, ñòàäіîíè â ðіçíèõ ìіñòàõ ñâіòó. Google Maps
áåçêîøòîâíà äëÿ íåêîìåðöіéíîãî âèêîðèñòàííÿ, âîíà óòðèìóє ïåðøå ìіñöå
çà ïîïóëÿðíіñòþ ó ñâіòі (ìàë. 6.1).
Bing maps. Öå êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ êîðïîðàöії Microsoft. Âіí áóâ ñòâîðåíèé òàêîæ ó 2005 ðîöі. Ôóíêöіîíàë Bing maps ñõîæèé íà êàðòè Google
çà âèíÿòêîì òîãî, ùî âіäñóòíі Google Street View. Öіêàâèì є ðåæèì «àåðî»
(àåðîôîòîçéîìêà ç áіëüø øèðîêèì êóòîì îãëÿäó), çàâäÿêè ÿêîìó êàðòà
ìіñöåâîñòі âèãëÿäàє íå íàñòіëüêè ïëîñêî, ÿê çà çâè÷àéíîї ñóïóòíèêîâîї
çéîìêè.
Îäíèì ç ïåðøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ â Іíòåðíåòі áóâ MapQuest.
Éîãî ñòâîðèëè ùå â 1996 ðîöі, âіí ïðèçíà÷àâñÿ äëÿ æèòåëіâ ÑØÀ, äå і
íàáóâ çíà÷íîї ïîïóëÿðíîñòі (âõîäèòü ó ïåðøó òðіéêó êàðòîãðàôі÷íèõ ðåñóðñіâ). Ñàì ñåðâіñ íàëåæèòü êîìïàíії AOL.
Ñåðåä іíøèõ ìîæíà âèäіëèòè Nokia Here – êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ çíàìåíèòîї ôіíñüêîї êîìïàíії. Êàðòè Nokia ç’ÿâèëèñÿ ó 2001 ðîöі, òóò є êàðòè
ìàéæå 200 êðàїí, і, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå ïðîñòî êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ, áåç æîäíèõ íàäìіðíîñòåé, îñîáëèâî ïðèêìåòíèì òóò є äèçàéí ñàìèõ
êàðò.
Äîâîëі íåçâè÷íèì є OpenStreetMap – êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ, ÿêèé ñòâîðèëè äîáðîâîëüöі. Îñîáëèâіñòþ öüîãî ìіæíàðîäíîãî ïðîåêòó є òå, ùî éîãî
ìåòîþ ñòàëî ñòâîðåííÿ âіëüíîї, âіäêðèòîї êàðòè ñâіòó. Âåëèêà êіëüêіñòü
ó÷àñíèêіâ ç áàãàòüîõ êðàїí äîäàє äàíі ïðî ìіñöåâіñòü, ó ÿêіé âîíè æèâóòü,
äîïîìàãàþ÷è íàïîâíèòè ñåðâіñ äàíèìè ïðî îá’єêòè іíôðàñòðóêòóðè ïîðó÷
ç íèìè, áåðó÷è ó÷àñòü ó ñòâîðåííі êàðò äëÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó çîíàõ ñòèõіéíèõ ëèõ, êàòàñòðîô òîùî. Äàíі, çіáðàíі ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó, є
âіëüíèìè, âіäêðèòèìè òà áåçêîøòîâíèìè, óçÿòè ó÷àñòü ó ïðîåêòі ìîæå
êîæåí, õòî áàæàє ïîêðàùèòè êàðòó.
 Які сфери практичного застосування географічних інформаційних систем
(ГІС) та дистанційного зондування Землі? Ãåîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè (ÃІÑ) – öå áàãàòîôóíêöіîíàëüíі êîìïëåêñè, ùî çàáåçïå÷óþòü çáіð,
îáðîáêó, âіäîáðàæåííÿ і ïîøèðåííÿ ïðîñòîðîâèõ (ãåîãðàôі÷íèõ) äàíèõ.
Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі ÃІÑ óæå íå є íîâèíêîþ: ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóëè ðîçðîáëåíі ó ÑØÀ, Êàíàäі, Øâåöії ùå ó 60–70-õ ðîêàõ
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 Як користуватися картографічними інтернет-джерелами? Ç ðîçâè-

РОЗДІЛ 1

ÕÕ ñò. Íà ñüîãîäíі іñíóє áàãàòî
ÃІÑ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ, åêîíîìіöі, ïîëіòèöі, îñâіòі, åêîëîãії òà іíøèõ
ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі. Öі
òåõíîëîãії ïîєäíóþòü òðàäèöіéíі
âèäè ðîáîòè ç áàçàìè äàíèõ ç ìîæëèâîñòÿìè âіçóàëіçàöії òà ãåîãðàôі÷íîãî àíàëіçó, ÿêі íàì íàäàє
êàðòà.
Çà äîïîìîãîþ ÃІÑ ñüîãîäíі ñòàëî
ìîæëèâèì àíàëіçóâàòè, ìîäåëþâàòè é ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíі ÿâèùà
Мал. 6.2. ГІС
òà ïîäії íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, çîêðåìà, ñòèõіéíі ëèõà, àâàðії, êàòàñòðîôè ó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі òà òåõíîãåííіé ñôåðі. Öå äàëî çìîãó âèâ÷àòè çåìíó ïîâåðõíþ ç íàáëèæåííÿì äî
òîãî ÷è іíøîãî îá’єêòà. Öі êîìïëåêñè ïіäâèùóþòü åôåêòèâíіñòü àíàëіçó òà
âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ÿêі ñüîãîäíі ïîñòàþòü ïåðåä óñіì ñóñïіëüñòâîì, à ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі ñòâîðåííÿ é âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ÃІÑ ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі. ÃІÑ-òåõíîëîãії îá’єäíóþòü ìåòîäè äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ
Çåìëі, àíàëіçó ðіçíîї ãåîіíôîðìàöії, öèôðîâîї îáðîáêè çîáðàæåíü, ñèñòåìè
óïðàâëіííÿ áàçàìè äàíèõ (ÑÓÁÄ) òà ãëîáàëüíîãî ïîçèöіþâàííÿ (GPS), іíòåðíåò-òåõíîëîãії (ìàë. 6.2).
Íèíі ÃІÑ íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîëîãі÷íèõ і ãåîìîðôîëîãі÷íèõ
äîñëіäæåííÿõ, ó ðîçâіäóâàííі é ðîçðîáöі ðîäîâèù ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ó
ïðèðîäîêîðèñòóâàííі é åêîëîãі÷íîìó ìîíіòîðèíãó. Âîíè çàñòîñîâàíі ó
ïðîåêòóâàííі, áóäіâíèöòâі é åêñïëóàòàöії îá’єêòіâ ãîñïîäàðñüêîãî і
ñîöіàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ñòâîðåííі êàäàñòðіâ (çåìåëüíîãî, âîäíîãî,
ëіñîâîãî òîùî).
Âåëèêі ïåðñïåêòèâè çàñòîñóâàííÿ ÃІÑ-òåõíîëîãії ó ñіëüñüêîìó, ëіñîâîìó, âîäíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, ó
äîñëіäæåííі é ïðîãíîçóâàííі ïîãîäè, ó òîðãіâëі, ìàðêåòèíãó, áіçíåñі,
óïðàâëіííі ôіíàíñàìè і áàíêіâñüêіé
ñïðàâі, ó ïîëіòèöі і äåðæàâíîìó
óïðàâëіííі, ãàðàíòóâàííі áåçïåêè
òà ïіä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé,
ó ïëàíóâàííі і ïðîãíîçóâàííі, ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó íàóêîâèõ
äîñëіäæåííÿõ é îñâіòі òîùî.
Äèñòàíöіéíå çîíäóâàííÿ Çåìëі
ç êîñìîñó (ÄÇÇ) – öå îòðèìàííÿ äàíèõ ïðî Çåìëþ ç êîñìîñó ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ âëàñòèâîñòåé åëåêòðîìàãíіòíèõ õâèëü, âèïðîìіíþâàíèõ,
âіäáèâàíèõ, ïîãëèíåíèõ ÷è ðîçñіþâàíèõ îá’єêòàìè çîíäóâàííÿ (ìàë. 6.3).
Мал 6.3. Станція системи ДЗЗ
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 наводити приклади форм роботи з картографічними зображеннями з використанням комп’ютерних технологій;
 які сучасні картографічні сервіси допомагають досліджувати навколишній
світ;
 електронні картографічні ресурси, які можна використовувати у повсякденному житті;
 основні властивості картографічних інтернет-сервісів.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За матеріалами сайту довідника Національного центру управління та випробувань космічних засобів:
• визначте завдання цього Центру та основні складники системи ДЗЗ в Україні;
• наведіть приклади застосування системи ДЗЗ у реальних умовах у нашій країні та проаналізуйте один з них.
2. Підготуйте презентацію про вітчизняні космічні апарати ДЗЗ, починаючи з першого українського супутника СІЧ-1, що був запущений у 1994 році, до сучасних
СІЧ-3, Океан-О, PolyITAN та інших.
3. Використовуючи картографічний сервіс Google Maps, знайдіть карту свого населеного пункту:
• визначте, які можливості цей сервіс надає як місцевим жителям, так і туристам;
• проаналізуйте, яку інформацію ми можемо отримати за цих умов.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
3. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)
1. Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами
свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.
2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі.
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Íàòîìіñòü äàíі ÄÇÇ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü â іíòåðåñàõ
áåçïåêè òà îáîðîíè äåðæàâè. Äàíі, îòðèìàíі øëÿõîì äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ Çåìëі ç êîñìîñó òà ïîâіòðÿíîãî çíіìàííÿ, çíàõîäÿòü äîñèòü øèðîêå
çàñòîñóâàííÿ â ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі: ñòâîðåííÿ òà îíîâëåííÿ êàðò;
êàäàñòð, ïëàíóâàííÿ òà óïðàâëіííÿ òåðèòîðіÿìè; åêîëîãі÷íèé òà ïðèðîäîîõîðîííèé ìîíіòîðèíã; îöіíêà ñòàíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ïðîãíîçóâàííÿ âðîæàþ; êîíòðîëü ñòàíó ëіñіâ, ñïîñòåðåæåííÿ çà âèðóáêîþ òà
îöіíêà íàñëіäêіâ ëіñîâèõ ïîæåæ; ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè,
êîíòðîëü êëіìàòè÷íèõ çìіí; ïðîãíîçóâàííÿ òà ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòèõіéíèìè ëèõàìè, îöіíêà íàñëіäêіâ; ãåîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ, ðîçâіäêà êîðèñíèõ êîïàëèí; äîñëіäæåííÿ àòìîñôåðè òà Ñâіòîâîãî îêåàíó; ñïîñòåðåæåííÿ
çà ëüîäîâèì ñòàíîâèùåì; âèÿâëåííÿ âèïàäêіâ íåçàêîííîãî ñóäîïëàâñòâà.

РОЗДІЛ 2

ÇÀÃÀËÜÍІ
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎЇ
ÎÁÎËÎÍÊÈ ÇÅÌËІ

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÍÀÑËІÄÊÈ
ÏÀÐÀÌÅÒÐІÂ І ÐÓÕІÂ
ÇÅÌËІ ßÊ ÏËÀÍÅÒÈ
 оцінювати значення знань про рухи Землі для формування природничо-наукової
картини світу;
 моделювати природні явища на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь;
 розв’язувати задачі на визначення місцевого і поясного часу;
 пояснювати закономірності прояву добових та річних ритмів у природі.

§ 7.

ÂÈÄÈ ÐÓÕÓ ÇÅÌËІ І ÉÎÃÎ ÍÀÑËІÄÊÈ

 Що таке земна вісь? У якому напрямі і за який час Земля обертається навколо
своєї осі?
 За який час Земля робить повний оберт навколо Сонця?

 У яких видах рухів бере участь Земля? Íàøà ïëàíåòà áåðå ó÷àñòü îäíî÷àñíî â êіëüêîõ âèäàõ ðóõіâ: íàâêîëî âëàñíîї îñі; íàâêîëî ñïіëüíîãî öåíòðó ç Ìіñÿöåì; íàâêîëî Ñîíöÿ, ðàçîì іç Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ; íàâêîëî ÿäðà
íàøîї Ãàëàêòèêè, à ç îñòàííüîþ – ó Âñåñâіòі. Îäíàê ãîëîâíèìè іç öèõ ðóõіâ
є îáåðòàííÿ íàâêîëî âëàñíîї îñі (äîáîâå) òà íàâêîëî Ñîíöÿ (ðі÷íå), îñêіëüêè âîíè ìàþòü âèðіøàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ âñіõ ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ
íà її ïîâåðõíі òà â íàäðàõ.
 Які наслідки обертання Землі навколо власної осі? Ç îáåðòàííÿì Çåìëі
íàâêîëî ñâîєї îñі ïîâ’ÿçàíà ôîðìà ïëàíåòè. Çåìëÿ, ïîïðè ïîøèðåíå óÿâëåííÿ, íå є ñòðîãî êóëÿñòîþ. Àäæå âîíà ðîçòÿãíóòà ïî åêâàòîðó і ïðèïëþñíóòà áіëÿ ïîëþñіâ. Ïðè÷èíîþ âіäõèëåííÿ âіä êóëÿñòîї ôîðìè є äіÿ
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âіäöåíòðîâîї ñèëè, ÿêà âèíèêàє ïіä ÷àñ
îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі. Íà ïîëþñі âіäöåíòðîâà ñèëà äîðіâíþє íóëþ, íà
åêâàòîðі, äå ðàäіóñ îáåðòàííÿ є íàéáіëüøèì, âîíà íàéіíòåíñèâíіøà. ×åðåç öå
ðå÷îâèíà «âіäïëèâàє» âіä ïîëþñіâ äî åêâàòîðà: íà ïîëþñі çåìíà ïîâåðõíÿ îñіäàє,
à íà åêâàòîðі ïіäíіìàєòüñÿ. Îñü ÷îìó ôіãóðà Çåìëі ïåðåòâîðþєòüñÿ â åëіïñîїä îáåðòàííÿ – ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðþâàíå
îáåðòàííÿì åëіïñà íàâêðóãè éîãî ìàëîї îñі.
×åðåç íåîäíîðіäíіñòü ðå÷îâèííîãî ñêëàäó і ðîçïîäіëó ìàñè Çåìëÿ ìàє ñïëþùåííÿ і íà åêâàòîðі. Êðіì òîãî, ó Ïіâäåííіé
Мал. 7.1. Геоїд
ïіâêóëі ìіæ ïàðàëåëÿìè 50–60° ïîâåðõíÿ
Çåìëі âèùà, à â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, íà òàêèõ ñàìèõ øèðîòàõ, – íèæ÷à çà
ïîâåðõíþ åëіïñîїäà. Ïіâäåííèé ïîëþñ íà 30 ìåòðіâ íèæ÷èé, à Ïіâíі÷íèé –
íà ñòіëüêè æ âèùèé âіä òієї ñàìîї ïîâåðõíі åëіïñîїäà.
Îòæå, ñïðàâæíÿ ãåîìåòðè÷íà ôîðìà Çåìëі íåïðàâèëüíà і її íàçâàëè ãåîїäîì (ìàë. 7.1), ùî äîñëіâíî îçíà÷àє «çåìëåïîäіáíèé». Ïîâåðõíÿ ãåîїäà çáіãàєòüñÿ ç íåçáóäæåíîþ ïîâåðõíåþ âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó, ÿêó óìîâíî
ïðîâîäÿòü ïіä ìàòåðèêàìè і ïðèéìàþòü äëÿ âіäëіêó âèñîò ðåëüєôó. Âіäõèëåííÿ ãåîїäà âіä ôîðìè êóëі íå ïåðåâèùóє 0,0015 %, ÷åðåç öå â ãåîãðàôії
÷àñòіøå і âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «çåìíà êóëÿ».
Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, ÿêùî
äèâèòèñÿ ç Ïіâíі÷íîãî ïîëþñà. Çàâäÿêè öüîìó ðóõó âіäáóâàєòüñÿ çìіíà
äíÿ і íî÷і. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî ñâîєї îñі Çåìëÿ ðîáèòü ïðèáëèçíî çà
24 ãîäèíè – äîáó. Äîáà є ãîëîâíîþ îäèíèöåþ ÷àñó íà Çåìëі. Íà êîæíîìó
íàñòóïíîìó ìåðèäіàíі ÷àñ äîáè â îäèí і òîé æå ìîìåíò íå îäíàêîâèé, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç íåðіâíîìіðíèì îñâіòëåííÿì çåìíîї êóëі ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè.
Òîìó íà êîíêðåòíîìó ìåðèäіàíі âіí íàçèâàєòüñÿ ñîíÿ÷íèì, àáî ìіñöåâèì
÷àñîì.
ßêùî òåðèòîðіÿ êðàїíè äóæå âèäîâæåíà іç çàõîäó íà ñõіä, ìіñöåâèé ÷àñ
ó ðіçíèõ її ÷àñòèíàõ íåîäíàêîâèé. Öå íåçðó÷íî ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі.
Òîìó çà ìіæíàðîäíîþ äîìîâëåíіñòþ çàïðîâàäèëè ïîÿñíèé ÷àñ. Äëÿ öüîãî
Çåìëþ, ÿêà îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî âëàñíîї îñі çà 24 ãîäèíè, ïîäіëèëè íà
24 ãîäèííі ïîÿñè (âіä íóëüîâîãî äî 23-ãî). Ïðîòÿæíіñòü êîæíîãî ãîäèííîãî
ïîÿñó (іç çàõîäó íà ñõіä) ñòàíîâèòü 15°, îñêіëüêè 360° : 24 = 15. Â óñіõ òî÷êàõ êîæíîãî ãîäèííîãî ïîÿñó ÷àñ âèçíàíî îäíàêîâèì (ìàë. 7.2). Ìåæі ãîäèííèõ ïîÿñіâ ïðîâîäÿòü іíîäі ç óðàõóâàííÿì äåðæàâíèõ êîðäîíіâ.
Ãîäèííèé ïîÿñ ðîçäіëåíî íàâïіë öåíòðàëüíèì ìåðèäіàíîì. Ñîíÿ÷íèé ÷àñ
öåíòðàëüíîãî ìåðèäіàíà êîæíîãî ïîÿñó є ïîÿñíèì. Ìіñöåâèé ÷àñ Ãðèíâіöüêîãî (ïî÷àòêîâîãî) ìåðèäіàíà íàçèâàєòüñÿ âñåñâіòíіì ÷àñîì.
ßêùî ðóõàòèñÿ çі ñõîäó íà çàõіä íàâêîëî çåìíîї êóëі, òî â êîæíîìó íàñòóïíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі íåîáõіäíî ñòðіëêè ãîäèííèêà ïåðåâîäèòè íà
îäíó ãîäèíó íàçàä. Íàïðèêіíöі òàêîї ïîäîðîæі (ïіñëÿ ïðîõîäæåííÿ 24 ãîäèííèõ ïîÿñіâ) ìè âèÿâèìî, ùî îäíà äîáà «çàãóáëåíà». Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî ïіä ÷àñ ðóõó íàâêîëî ñâіòó «ïðîòè ñîíöÿ», òîáòî іç çàõîäó íà ñõіä,
ñòðіëêè ãîäèííèêà ïåðåâîäÿòü ó êîæíîìó íàñòóïíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі íà
îäíó ãîäèíó âïåðåä, і òîäі íàïðèêіíöі òàêîãî ðóõó îäíà äîáà áóäå «çàéâîþ».
Çà ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ, ñòâîðåíîþ äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè íåïîðîçóìіíü
ç êàëåíäàðåì, íà 180-ìó ìåðèäіàíі ïðîâåäåíî ëіíіþ çìіíè äàò. Âîíà ïðîõî-
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äèòü íàéìåíø çàñåëåíîþ òåðèòîðієþ Çåìëі. Âіä öієї ëіíії âіäðàõîâóþòü äîáó,
ùî «ðóõàєòüñÿ» çі ñõîäó íà çàõіä. Òîìó ïіä ÷àñ ïåðåòèíó â öüîìó íàïðÿìі
ëіíії çìіíè äàò äîäàþòü îäíó äîáó. Íàïðèêëàä, çàìіñòü 1 ñі÷íÿ îäðàçó íàñòàє
2 ñі÷íÿ. ßêùî ïåðåìіùóâàòèñü ó çâîðîòíîìó íàïðÿìі, òî îäíó é òó ñàìó äîáó
äîâåäåòüñÿ âіäëі÷óâàòè äâі÷і: ïіñëÿ 31 ãðóäíÿ çíîâó áóäå 31 ãðóäíÿ.
Çìіíà äíÿ і íî÷і çóìîâëþє äîáîâі ðèòìè ó ïðèðîäі, òîáòî ðåãóëÿðíå
ïîâòîðåííÿ ïðîòÿãîì äîáè ðіçíèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ. Äî íèõ íàëåæàòü
çàêîíîìіðíі çìіíè â îñâіòëåííі ïîâåðõíі Çåìëі, ó òåìïåðàòóðі ïîâіòðÿ, ó
íàïðÿìі áðèçіâ òîùî. Íå ìåíø ÿñêðàâî äîáîâі ðèòìè âèÿâëÿþòüñÿ é ó
æèâіé ïðèðîäі. Íàïðèêëàä, áàãàòî êâіòіâ ðîçêðèâàþòüñÿ, à ïîòіì çàêðèâàþòüñÿ â ïåâíèé ÷àñ äîáè. Áіëüøіñòü òâàðèí ñïèòü óíî÷і, à äåÿêі, íàâïàêè,
ñòàþòü àêòèâíèìè ñàìå â öåé ÷àñ. Æèòòÿ ëþäèíè òàêîæ ïіäïîðÿäêîâàíå
äîáîâèì ðèòìàì.
Âàæëèâèì íàñëіäêîì îñüîâîãî îáåðòàííÿ є âіäõèëåííÿ âіä ñâîãî ïî÷àòêîâîãî íàïðÿìó òіë, ùî ðóõàþòüñÿ ó ïðîñòîðі ãîðèçîíòàëüíî, – ðі÷îê, ìîðñüêèõ òå÷іé, ïîâіòðÿíèõ ìàñ òà іí. Âіäõèëÿþ÷ó äіþ îáåðòàííÿ Çåìëі
íàçèâàþòü ñèëîþ Êîðіîëіñà (çà іìåíåì ôðàíöóçüêîãî â÷åíîãî Ã.-Ã. Êîðіîëіñà). Ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі âîíè âіäõèëÿþòüñÿ ïðàâîðó÷, ó Ïіâäåííіé – ëіâîðó÷. Âіä åêâàòîðà äî îáîõ ïîëþñіâ öå âіäõèëåííÿ ïîñòóïîâî çáіëüøóєòüñÿ.
ßêùî íå âðàõîâóâàòè äії öієї ñèëè, òî íå ìîæíà çðîçóìіòè ïðè÷èí öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ і îêåàíі÷íèõ âîä ç óñіìà їõíіìè íàñëіäêàìè. Ñèëà
Êîðіîëіñà âèÿâëÿєòüñÿ і â ïіäìèâàííі ïðàâèõ áåðåãіâ ðі÷îê ó Ïіâíі÷íіé
ïіâêóëі і ëіâèõ – ó Ïіâäåííіé.
 Які наслідки орбітального руху Землі? Çåìëÿ ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ çà
îðáіòîþ, ÿêà ìàє ôîðìó åëіïñà. Âіñü Çåìëі íàõèëåíà äî ïëîùèíè îðáіòè
ïіä êóòîì 66°33’, ÿêèé íå çìіíþєòüñÿ âíàñëіäîê ðóõó. Òîìó íà îðáіòі âèíèêàþòü ÷îòèðè õàðàêòåðíèõ ïîëîæåííÿ Çåìëі âіäíîñíî Ñîíöÿ: ëіòíє
ñîíöåñòîÿííÿ (21–22 ÷åðâíÿ) і çèìîâå ñîíöåñòîÿííÿ (21–22 ãðóäíÿ), âåñíÿíå ðіâíîäåííÿ (21–22 áåðåçíÿ) òà îñіííє ðіâíîäåííÿ (22–23 âåðåñíÿ).
Íàòîìіñòü íà åêâàòîðі, ÿêèé ïîäіëÿє çåìíó êóëþ íà äâі ïіâêóëі – Ïіâíі÷íó
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 головні географічні наслідки обертання Землі навколо своєї осі: форма
планети, зміна дня і ночі, види часу і часові пояси, добові ритми у природі,
виникнення сили Коріоліса;
 основні географічні наслідки руху Землі навколо Сонця: зміна пір року, пояси освітленості, річні ритми у природі.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Визначте різницю у місцевому часі між вашим населеним пунктом і Києвом,
Львовом, Сумами та Одесою. Врахуйте, що один градус дорівнює чотирьом
хвилинам (1° = 4 хв).
2. Визначте різницю у місцевому та поясному часі вашого населеного пункту.
3. Обчисліть поясний час у містах Луцьк, Лісабон, Лос-Анджелес, Токіо, якщо в Києві 18-та година.
4. Уявіть, що ви хочете у перші хвилини Дня незалежності привітати українців та
українок, які мешкають у столиці США та Австралії. Визначте, о котрій годині за
київським часом ви маєте це зробити.

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.
2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості.
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òà Ïіâäåííó, êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ (і êіëüêіñòü òåïëà) ìàëî çìіíþþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Òîìó òóò íåìàє ïіð ðîêó: çèìè, ëіòà, îñåíі, âåñíè.
Ïàðàëåëі, ìіæ ÿêèìè ñîíöå îïіâäíі ìîæå çàéìàòè íàéâèùå, òàê çâàíå
çåíіòàëüíå, ïîëîæåííÿ, êîëè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ äîðіâíþє
90°, íàçèâàþòü òðîïіêàìè. Ðîçðіçíÿþòü Ïіâíі÷íèé òà Ïіâäåííèé òðîïіêè.
Íà êîæíîìó ç òðîïіêіâ Ñîíöå ïåðåáóâàє â çåíіòі îäèí ðàç çà ðіê. Ïðè öüîìó, ç ïîñòóïîâèì âіääàëåííÿì âіä òðîïіêіâ äî ïîëþñіâ, ïîëóäåííà âèñîòà
Ñîíöÿ çàêîíîìіðíî çìåíøóєòüñÿ, і êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íіêîëè
íå äîñÿãàє 90°. Öå ïðèçâîäèòü äî çìіíè ïіð ðîêó.
Äëÿ âèñîêèõ øèðîò õàðàêòåðíі ïîëÿðíі äåíü òà íі÷. Ïðèðîäíèìè ìåæàìè їõíüîãî ïîøèðåííÿ є ïàðàëåëі, ÿêі íàçèâàþòü ïîëÿðíèìè êîëàìè.
Ðîçðіçíÿþòü Ïіâíі÷íå òà Ïіâäåííå ïîëÿðíі êîëà. Òðèâàëіñòü ïîëÿðíîãî äíÿ
àáî íî÷і çàêîíîìіðíî çáіëüøóєòüñÿ ç íàáëèæåííÿì äî îáîõ ïîëþñіâ. Íà
ïîëÿðíèõ êîëàõ âîíà ñòàíîâèòü îäíó äîáó, à íà ïîëþñàõ – áëèçüêî ïіâðîêó.
Çàëåæíî âіä âèñîòè Ñîíöÿ òà òðèâàëîñòі äíÿ é íî÷і íà çåìíіé êóëі âèäіëÿþòü ïîÿñè îñâіòëåíîñòі, ìåæàìè ÿêèõ ïðèéìàþòü òðîïіêè é ïîëÿðíі
êîëà. Ìіæ Ïіâíі÷íèì òà Ïіâäåííèì òðîïіêàìè çíàõîäèòüñÿ æàðêèé ñâіòëîâèé ïîÿñ, ó ÿêîìó Ñîíöå íà êîæíіé ïàðàëåëі äâà ðàçè íà ðіê áóâàє ó çåíіòі.
Ìіæ òðîïіêàìè і ïîëÿðíèìè êîëàìè ðîçòàøîâàíі ïіâíі÷íèé і ïіâäåííèé ïîìіðíі ñâіòëîâі ïîÿñè, ó ÿêèõ Ñîíöå íіêîëè íå áóâàє â çåíіòі, àëå óïðîäîâæ
24 ãîäèí îáîâ’ÿçêîâî âіäáóâàєòüñÿ çìіíà äíÿ і íî÷і, òðèâàëіñòü ÿêèõ çàëåæèòü âіä ïîðè ðîêó і ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè. Çà ïîëÿðíèìè êîëàìè ïîøèðþþòüñÿ ïіâíі÷íèé і ïіâäåííèé ïîëÿðíі ïîÿñè. Äëÿ öèõ ïîÿñіâ õàðàêòåíі ÿâèùà
ïîëÿðíèõ äíÿ і íî÷і, òðèâàëіñòü ÿêèõ çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè.
Ãåîãðàôі÷íèìè íàñëіäêàìè îðáіòàëüíîãî ðóõó Çåìëі є çìіíà ïіð ðîêó,
ðіçíà òðèâàëіñòü äíÿ é íî÷і, ïîÿñè îñâіòëåííÿ, ðі÷íèé öèêë ïðîöåñіâ і
ÿâèù ó ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі, ÿêèé âіäîáðàæàєòüñÿ íà æèòòі ðîñëèí і
òâàðèí òà ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ
ÎÁÎËÎÍÊÀ ÇÅÌËІ
 пояснювати значення географічних знань для збереження навколишнього середовища;
 виявляти взаємозв’язки у природі та враховувати їх у своїй діяльності;
 окреслювати проблеми, зумовлені втручанням людини у природу;
 пропонувати різні способи уникнення негативного впливу людини на довкілля.

§ 8.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÎÁÎËÎÍÊÀ: ÑÊËÀÄ, ÁÓÄÎÂÀ,
ÌÅÆІ І ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ

 Які оболонки має Земля?
 Приклади взаємозв’язків між компонентами природи.

 Із чого складається географічна оболонка? Як вона побудована? Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – îáîëîíêà, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü: íèæíÿ ÷àñòèíà
àòìîñôåðè, âåðõíÿ ÷àñòèíà ëіòîñôåðè, óñÿ ãіäðîñôåðà òà áіîñôåðà. Õàðàêòåðíà îñîáëèâіñòü ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè – íàÿâíіñòü ðå÷îâèíè ó òðüîõ
àãðåãàòíèõ ñòàíàõ: òâåðäîìó, ðіäêîìó é ãàçîïîäіáíîìó. Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà іñíóє ïåðåâàæíî çàâäÿêè âíóòðіøíіì çâ’ÿçêàì, ùî âèíèêàþòü ìіæ
ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, ïîâіòðÿì, âîäîþ – êîìïîíåíòàìè ëіòîñôåðè, àòìîñôåðè, ãіäðîñôåðè.
Ïîðÿä іç âíóòðіøíіìè çâ’ÿçêàìè ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ïðèòàìàííі
é çîâíіøíі – ç êîñìîñîì і íàäðàìè, çâіäêè íàäõîäÿòü äî Çåìëі ñîíÿ÷íà òà
âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ. Ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ і âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ Çåìëі – öå åíåðãåòè÷íі êîìïîíåíòè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Ççîâíі â ãåîãðàôі÷íó îáîëîíêó
ïîòðàïëÿþòü òàêîæ êîñìі÷íі ïðîìåíі, ïèë і ìåòåîðèòè, іç çåìíèõ ãëèáèí –
ðіçíîìàíіòíі ãàçè é ñîëі, âîäà.
 Які межі географічної оболонки? Âåðõíÿ ìåæà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè
ðîçìіùåíà íà âèñîòі áëèçüêî 30 êì âіä ïîâåðõíі Çåìëі, äî öієї âèñîòè
øàðè àòìîñôåðè òіñíî âçàєìîäіþòü ç іíøèìè îáîëîíêàìè. Ñþäè ç ïîâіòðÿíèìè ïîòîêàìè ïîòðàïëÿþòü æèâі îðãàíіçìè – áàêòåðії, ñïîðè é ïèëîê. Íèæíÿ ìåæà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè ðîçòàøîâàíà â ëіòîñôåðі і ñÿãàє
çäåáіëüøîãî ãëèáèíè â êіëüêà ñîòåíü ìåòðіâ, à ïîäåêóäè – 4 êì. Ñàìå òóò
óòâîðþþòüñÿ ìіíåðàëè і ãіðñüêі ïîðîäè, íàêîïè÷óþòüñÿ ïіäçåìíі âîäè і
æèâóòü íàéïðîñòіøі îðãàíіçìè.
 Які закономірності географічної оболонки? Ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ïðèòàìàííі çàêîíîìіðíîñòі – òðèâàëі ñòіéêі âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ãåîãðàôі÷íèìè
îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè. Ñåðåä íèõ âèçíà÷àëüíîþ є öіëіñíіñòü – іñíóâàííÿ
ñóêóïíîñòі ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ ÿê єäèíîãî îðãàíіçìó.
Öіëіñíіñòü äîñÿãàєòüñÿ çàâäÿêè âçàєìîçâ’ÿçêàì òà âçàєìîäії ïðèðîäíèõ
êîìïîíåíòіâ. Çìіíà îäíîãî ç êîìïîíåíòіâ íåîäìіííî âèêëèêàє çìіíó іíøèõ. Ñàìå òîìó íåîáåðåæíå âòðó÷àííÿ ëþäèíè ó ïðèðîäó, áåçäóìíå її
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Ритми в географічній оболонці значною мірою зумовлені Сонцем. Найбільш
відомі 11-річні цикли. Однак мають місце і 33-річні цикли зірки, земні вияви
яких добре простежуються. Наприклад, особливо суворі зими повторюються кожні 33–35 років. Такий самий цикл спостерігається в чергуванні сухих і
вологих років, коливаннях рівня озер і, нарешті, в інтенсивності полярних
сяйв. Віковий цикл сонячної активності нині має вигляд чергового потепління Арктики й Антарктики. Через деякий час це потепління зміниться похолоданням. З 1800-річним циклом, ймовірно, пов’язані періодичні всихання і
зволоження Сахари, сильне і тривале потепління Арктики, під час якого
нормани заселили Гренландію і відкрили Америку.

Ïîäіë ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè íà ìåíøі çà ðîçìіðàìè ïðèðîäíі êîìïëåêñè. Ñåðåä òàêèõ ðîçðіçíÿþòü çîíàëüíі é àçîíàëüíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè.
Çîíàëüíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè – öå êîìïëåêñè, ÿêі óòâîðèëèñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè êëіìàòè÷íèì óìîâàì. Äî çîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ
íàëåæàòü ãåîãðàôі÷íі ïîÿñè і ïðèðîäíі çîíè. Âîíè ïîñëіäîâíî çìіíþþòü
îäèí îäíîãî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü çà øèðîòîþ. Òàêà çìіíà ó íàïðÿìêó ïіâíі÷ – ïіâäåíü íàçèâàєòüñÿ ãîðèçîíòàëüíîþ, àáî øèðîòíîþ, çîíàëüíіñòþ.
Ãîðèçîíòàëüíà çîíàëüíіñòü ïåðåâàæàє íà ðіâíèíàõ. Îäíàê і òóò ïðèðîäíі çîíè íå çàâæäè çáåðіãàþòü øèðîòíå ïðîñòÿãàííÿ. Ìîðñüêі òå÷ії, îñîáëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ ãіðñüêèõ õðåáòіâ ïîðóøóþòü çîíàëüíèé ðîçïîäіë
óìîâ çâîëîæåííÿ, çìіíþþ÷è ïðîñòÿãàííÿ ïðèðîäíèõ çîí. Ó ãîðàõ ïðèðîäíі êîìïëåêñè çìіíþþòüñÿ çàëåæíî âіä âèñîòè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ç âèñîòîþ çíèæóєòüñÿ òåìïåðàòóðà, çìіíþєòüñÿ êіëüêіñòü îïàäіâ, à îòæå, і ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà é âîëîãè, ùî ñïðè÷èíÿє çìіíó
ïðèðîäíèõ çîí ç âèñîòîþ. Çàêîíîìіðíà çìіíà ïðèðîäíèõ çîí ç âèñîòîþ ìàє
íàçâó âåðòèêàëüíà çîíàëüíіñòü, àáî âèñîòíà ïîÿñíіñòü.
 Чим вирізняється сучасний етап розвитку географічної оболонки? Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – öå íàéáіëüøèé ïðèðîäíèé êîìïëåêñ Çåìëі, âëàñòèâîñòі
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ïåðåòâîðåííÿ ïðèçâîäÿòü äî íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ. Òàê, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ
ñòàє ïðè÷èíîþ ëàíöþãà âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ íåçâîðîòíèõ çìіí: çíèêàþòü ëіñîâі ðîñëèíè é òâàðèíè, çìіíþєòüñÿ ìіñöåâèé êëіìàò, âèìèâàþòüñÿ ґðóíòè, çíèæóєòüñÿ ðіâåíü ґðóíòîâèõ âîä, ìіëіþòü ðі÷êè.
Êðóãîîáіã ðå÷îâèíè òà åíåðãії – ïîñòіéíèé îáìіí ðå÷îâèíîþ òà åíåðãієþ ìіæ îáîëîíêàìè Çåìëі. Ñàìå çàâäÿêè êðóãîîáіãó ðå÷îâèí òà ïåðåòâîðåííþ åíåðãії â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі âñі її êîìïîíåíòè âçàєìîäіþòü ìіæ
ñîáîþ. Ðîçðіçíÿþòü âåëèêі é ìàëі êðóãîîáіãè. Íàéâàæëèâіøі ç íèõ – öå òі,
ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà îðãàíі÷íèé ñâіò. Öå êðóãîîáіãè âóãëåöþ,
êèñíþ, àçîòó. Óñі êðóãîîáіãè âçàєìîïîâ’ÿçàíі і âõîäÿòü äî çàãàëüíîãî âåëèêîãî êðóãîîáіãó: êîñìîñ – ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – ãëèáèííі øàðè Çåìëі.
Êðóãîîáіãè є âіäíîñíî ñòàáіëüíèìè, і òîìó ïіäòðèìóþòü ïåâíó ïðèðîäíó
ðіâíîâàãó. Äіÿëüíіñòü ëþäèíè ÷àñòî ïîðóøóє ïðèðîäíі êðóãîîáіãè, ùî
ïðèçâîäèòü äî їõíüîãî ðóéíóâàííÿ.
Ðèòìі÷íіñòü – çàêîíîìіðíà ïîâòîðþâàíіñòü ó ÷àñі âñіõ ïðèðîäíèõ ÿâèù
і ïðîöåñіâ. Ðîçðіçíÿþòü äîáîâі é ñåçîííі ðèòìè, ïіä ÷àñ ÿêèõ ïðèðîäíі
ÿâèùà і ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ÷åðåç îäíàêîâèé ïðîìіæîê ÷àñó âïðîäîâæ
äîáè é ðîêó. Öå, íàïðèêëàä, çìіíà äíÿ і íî÷і, ïіð ðîêó, ïðèïëèâè і âіäïëèâè òîùî. Є òàêîæ áàãàòîðі÷íі òà âіêîâі ðèòìè: âіêîâі êîëèâàííÿ êëіìàòó і
ðіâíÿ âîäè â ðі÷êàõ òà îçåðàõ, íàñòóïàííÿ і âіäñòóïàííÿ ëüîäîâèêіâ òà іí.
Îñêіëüêè ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà є öіëіñíîþ, òî ðіçíі ðèòìè âçàєìîïîâ’ÿçàíі.
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ÿêîãî ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì êіëüêîõ ìіëüÿðäіâ ðîêіâ. Ó ðîçâèòêó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè ðîçðіçíÿþòü òðè îñíîâíі åòàïè – äîáіîãåííèé, áіîãåííèé òà àíòðîïîãåííèé. Ïåðøèé åòàï, éîãî ùå íàçèâàþòü ãåîëîãі÷íèì,
õàðàêòåðèçóâàâñÿ âіäñóòíіñòþ æèâèõ îðãàíіçìіâ. Äðóãèé åòàï ðîçâèòêó
ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè îçíàìåíóâàâñÿ ïîÿâîþ æèòòÿ. Íà ïî÷àòêó âîíî
áóëî ïðåäñòàâëåíå âèêëþ÷íî íàéïðîñòіøèìè îðãàíіçìàìè, ÿêі íå ÷èíèëè
іñòîòíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Íàéñóòòєâіøèõ
çìіí ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà çàçíàëà â àíòðîïîãåííèé åòàï – ïіñëÿ ïîÿâè
ëþäèíè. Ïðàâäà, ñïî÷àòêó âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäó áóâ íåçíà÷íèì,
îñêіëüêè âîíà íàìàãàëàñÿ çäåáіëüøîãî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñåðåäîâèùà,
ñïîæèâàþ÷è òå, ùî áóëî íàâêîëî, і íå ïðàãíóëà êàðäèíàëüíî çìіíèòè òå,
ùî її íå çàäîâîëüíÿëî.
Іç ÷àñîì çðîñòàþ÷і ïîòðåáè ëþäèíè âèìàãàëè àêòèâíіøîãî âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. І öå ñïðè÷èíÿëî íå ëèøå âèñíàæåííÿ, àëå ïîäåêóäè
é ïðîñòî çíèêíåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Åêñïëóàòàöіÿ ëþäèíîþ áàãàòñòâ
ïðèðîäè âñå áіëüøå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ çìіíàìè її êîìïîíåíòіâ – íàäàííÿì
öèì êîìïîíåíòàì íîâèõ ðèñ і âëàñòèâîñòåé. Ôàêòè÷íî, ó ïðîöåñі æèòòєäіÿëüíîñòі â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ñòâîðþâàëèñÿ íîâі îá’єêòè – øòó÷íі ôîðìè ðåëüєôó і ðóñëà ðі÷îê, øòó÷íі äîùі é âîäîéìè, íîâі âèäè ðîñëèí і
òâàðèí, øòó÷íèé ìіêðîêëіìàò ó öіëîìó òîùî.
Íàñëіäêîì öèõ òðèâàëèõ äіé ñòàëî òå, ùî íèíі íàçèâàþòü àíòðîïîñôåðîþ – óñå ëþäñòâî òà ÷àñòèíà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, ùî îñâîєíà òà âèäîçìіíåíà íèì ïіä ÷àñ ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 географічна оболонка – оболонка, до складу якої входять нижня частина
атмосфери, верхня частина літосфери, гідросфера та біосфера;
 межі географічної оболонки, що проходять в атмосфері на висоті близько
30 км та в літосфері – на глибині в кілька сотень метрів;
 географічна оболонка формується під впливом внутрішніх і зовнішніх
зв’язків, що виникають між природними компонентами;
 головні закономірності формування і розвитку географічної оболонки – цілісність, кругообіг речовин і енергії, ритмічність, поділ на зональні й азональні природні комплекси.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Âåëèêі ìіñòà – öå ñâîєðіäíі îñåðåäêè òåïëà: òåìïåðàòóðà òóò ñòàáіëüíî âèùà,
íіæ çà їõ ìåæàìè. Ó ñåðåäíüîìó çà ðіê ïîâіòðÿ â ìіñòі òåïëіøå íà 0,5–0,7 °Ñ,
ó ëіòíі ìіñÿöі öÿ ðіçíèöÿ çðîñòàє äî 1,5–2,5 °Ñ, óâå÷åðі – ìîæå äîñÿãàòè
6–8 °Ñ. ßê íàñëіäîê, ïî÷àòîê і êіíåöü óñіõ ïіð ðîêó ó âåëèêèõ ìіñòàõ Óêðàїíè òà çà їõ ìåæàìè çìіùåíèé: âåñíà â ìіñòàõ íàñòàє ðàíіøå (іíêîëè íà
1–2 òèæíі), à çèìà – íà ñòіëüêè æ ïіçíіøå. Ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ â ìіñòàõ, ïîðіâíÿíî ç їõíіìè îêîëèöÿìè, ìîæå ñïðè÷èíèòè òåïëîâå
çàáðóäíåííÿ і âèíèêíåííÿ â ëþäåé òåïëîâîãî ñòðåñó.
Придивіться і поясніть, у чому специфіка «природи» великого населеного пункту. Через що клімат будь-якого мегалополіса завжди помітно відрізняється від
природного? Чи можна, на вашу думку, уникнути згаданих проблем і що для
цього слід зробити?
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визначати ступінь загрози сейсмічних та вулканічних явищ;
установлювати зв’язок між геологічним середовищем і густотою населення;
аналізувати забезпеченість країни окремими видами мінеральних ресурсів;
оцінювати наслідки загострення ресурсної проблеми на планеті.

§ 9.

ÏÐÎÖÅÑÈ Â ÍÀÄÐÀÕ І ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍІ ÇÅÌËІ,
ЇÕÍІ ÍÀÑËІÄÊÈ

 Як побудована літосфера?
 Що називають внутрішніми процесами Землі?

 Які властивості літосфери? Âàì óæå âіäîìî, ùî çîâíіøíіé øàð ïîðіä
çåìíîї êîðè ìîæíà ëèøå óìîâíî âèîêðåìèòè âіä ðîçòàøîâàíîãî ïіä íèì
øàðó ïîðіä âåðõíüîї ÷àñòèíè ìàíòії. Íàñïðàâäі âîíè óòâîðþþòü єäèíå
öіëå – ëіòîñôåðó (êàì’ÿíó îáîëîíêó). Ïîïðè ñâîþ íàçâó, öÿ îáîëîíêà íå
ñêðіçü îäíàêîâà і ìàє íèçêó âëàñòèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòü õіä ïðîöåñіâ ÿê
ó íàäðàõ, òàê і íà ïîâåðõíі Çåìëі.
Îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ âëàñòèâîñòåé ëіòîñôåðè є ìіíëèâіñòü – çäàòíіñòü çìіíþâàòèñÿ ó ïðîñòîðі
é ÷àñі ïіä âïëèâîì âíóòðіøíіõ òà çîâíіøíіõ ïðîöåñіâ. Îòæå, ëіòîñôåðі ïðèòàìàííà é іíøà âëàñòèâіñòü – íåîäíîðіäíіñòü (íàïðèêëàä, çà ñêëàäîì
ãіðñüêèõ ïîðіä, çà âìіñòîì ó íèõ ìіíåðàëіâ). Ùå
îäíà âëàñòèâіñòü ëіòîñôåðè – äèñêðåòíіñòü – âèÿâëÿєòüñÿ â ïîðèñòîñòі, ïóñòîòíîñòі, òðіùèíóâàòîñòі, òåêòîíі÷íîìó ïîðóøåííі. Äóæå âàæëèâîþ
âëàñòèâіñòþ ëіòîñôåðè є її çäàòíіñòü çàáåçïå÷åííÿ
ðåñóðñàìè, ùî ïîòðіáíі æèâèì îðãàíіçìàì äëÿ їõ
іñíóâàííÿ (ìіíåðàëüíèìè ðå÷îâèíàìè, òåïëîì çåìíèõ íàäð, ґðóíòîâèìè âîäàìè òîùî), ó òîìó ÷èñëі
ïîòðåáè ëþäèíè â êîðèñíèõ êîïàëèíàõ, íåîáõіäíèõ
äëÿ іñíóâàííÿ é ðîçâèòêó öèâіëіçàöії.
 Чим є геологічне середовище людства? Яка його
роль? Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ëіòîñôåðè є âåðõíіé
øàð ìàíòії і çåìíà êîðà. Ãåîëîãі÷íèì ñåðåäîâèùåì ëþäñòâà íàçèâàþòü âåðõíþ ÷àñòèíó çåìíîї
êîðè (ãіðñüêі ïîðîäè і ґðóíòè), ÿêà ìîæå çàçíàâàòè
âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âåðõíÿ
ìåæà ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèùà âіäïîâіäàє çåìíіé
ïîâåðõíі, íèæíÿ – ãëèáèíі ïðîíèêíåííÿ â çåìíó
Мал. 9.1. Внутрішня
êîðó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі (ìàë. 9.1).
будова Землі
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Âòðó÷àííÿ ëþäèíè â ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå є íåìèíó÷èì. Àäæå, ç îäíîãî
áîêó, âîíî є ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííîþ áàçîþ äëÿ âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі, à ç
іíøîãî – ôóíäàìåíòîì óñієї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäñòâà. Ñàìå íà
ãіðñüêèõ ïîðîäàõ ôîðìóþòüñÿ ґðóíòîâèé і ðîñëèííèé ïîêðèâè, âîíè є ïåðâèííîþ îñíîâîþ âñіõ ñïîðóä.
Âïëèâ ëþäèíè íà ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå áåçïåðåðâíî çðîñòàє і ïîñòóïîâî
çìіíþє ïðèðîäíі ãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ïåðåòâîðþþ÷è їõ íà àíòðîïîãåííі
ïðîöåñè, ÿêі ïîøêîäæóþòü íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå. Ùå â ñåðåäèíі ÕÕ ñò.
ëþäèíà, çà âèçíà÷åííÿì Â. І. Âåðíàäñüêîãî, ñòàëà íàéáіëüøîþ ãåîëîãі÷íîþ ñèëîþ íà íàøіé ïëàíåòі. Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäåé ïîðóøèëà
ïëàíåòàðíèé ãåîëîãі÷íèé êðóãîîáіã ðå÷îâèí і ïî÷àëà âèêëèêàòè іíæåíåðíî-ãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ñïіââіäíîñíі ç ïðèðîäíèìè і íàâіòü ïîòóæíіøі çà íèõ.
 Що пояснює тектоніка літосферних плит? Òåêòîíіêà ëіòîñôåðíèõ
ïëèò – öå ñó÷àñíà íàóêîâà òåîðіÿ, çãіäíî ç ÿêîþ ëіòîñôåðà ðîçäіëåíà íà
îêðåìі âåëèêі ïëèòè. Ñüîãîäíі ëіòîñôåðà Çåìëі ðîçäіëÿєòüñÿ íà ñіì âåëèêèõ і áіëüøå äåñÿòêà ìåíøèõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Óñі âîíè ùіëüíî ïðèïàñîâàíі îäíà äî îäíîї, íåìîâ åëåìåíòè ìîçàїêè, і íà ïåðøèé ïîãëÿä
âèäàþòüñÿ íåðóõîìèìè. Îäíàê íàñïðàâäі ëіòîñôåðíі ïëèòè ðóõàþòüñÿ
çàçâè÷àé çі øâèäêіñòþ âіä êіëüêîõ ìіëіìåòðіâ äî 10–20 ñì/ðіê.
Ââàæàєòüñÿ, ùî ðóõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò çóìîâëåíèé âèñõіäíèìè ïîòîêàìè
â ìàíòії. Ïðè öüîìó ãàðÿ÷à ðå÷îâèíà ìàíòії ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó êðóãîâîìó ðóñі, îñêіëüêè ïіäíіìàєòüñÿ äî ïîâåðõíі, îõîëîäæóєòüñÿ і çíîâó îïóñêàєòüñÿ âãëèá Çåìëі. Âіäïîâіäíî, ëіòîñôåðíі ïëèòè ïîñòіéíî ïåðåáóâàþòü ó ðóñі.
Òåîðіÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò äàє óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì іìîâіðíî
ñôîðìóâàëèñü îáðèñè ñó÷àñíèõ ìàòåðèêіâ òà îêåàíіâ. Ïðîòå ìîçàїêà ëіòîñôåðíèõ ïëèò çàãàëîì íå ñïіâïàäàє ç îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè
ëіòîñôåðè – êîíòèíåíòàìè òà îêåàíі÷íèìè çàïàäèíàìè. Ó ìåæàõ áіëüøîñòі âåëèêèõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò çàçâè÷àé ðîçòàøîâàíі і ÷àñòèíà êîíòèíåíòó, і ïðèëåãëі äî íüîãî ÷àñòèíè îêåàíі÷íèõ çàïàäèí. Òîìó ïіä òàêèìè
ïëèòàìè, ÿêі çäåáіëüøîãî ìàþòü íàçâè äіëÿíîê ñóõîäîëó (Єâðàçіéñüêà,
Іíäî-Àâñòðàëіéñüêà, Àôðèêàíñüêà òîùî), ïîøèðåíà çåìíà êîðà ÿê ìàòåðèêîâîãî, òàê і îêåàíі÷íîãî òèïіâ.
Áіëüøіñòü ìåæ ìіæ ëіòîñôåðíèìè ïëèòàìè ïðîõîäèòü ïî äíó îêåàíіâ, äå
âîíè çáіãàþòüñÿ ç ðèôòîâèìè çîíàìè ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèõ õðåáòіâ. Â ïåðåõіäíèõ çîíàõ ìіæ îêåàíàìè і êîíòèíåíòàìè, à òàêîæ ìіæ ðіçíèìè êîíòèíåíòàëüíèìè ïëèòàìè òàêèìè ìåæàìè є ðóõîìі îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі.
 Де і чому виникають землетруси та виверження вулканів? Âàì óæå âіäîìî,
ùî íàñëіäêàìè ïîòóæíèõ çåìëåòðóñіâ òà êàòàñòðîôі÷íèõ âèâåðæåíü âóëêàíіâ є âåëèêі ðóéíóâàííÿ òà ÷èñëåííі ëþäñüêі æåðòâè. Îñåðåäêè çåìëåòðóñіâ
і âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі çäåáіëüøîãî çîñåðåäæåíі ó âіäíîñíî âóçüêèõ çîíàõ,
ùî óòâîðèëèñÿ íà ìåæі ðîçõîäæåííÿ àáî çіòêíåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Ñàìå
òóò çàçâè÷àé âіäáóâàþòüñÿ ðàïòîâі çìіùåííÿ і ðîçðèâè ó çåìíіé êîðі àáî
âåðõíіé ÷àñòèíі ìàíòії, äå íà ãëèáèíі óòâîðþþòüñÿ âîãíèùà çåìëåòðóñіâ,
ìіñöÿ çåìíîї ïîâåðõíі íàä ÿêèìè íàçèâàþòü åïіöåíòðàìè çåìëåòðóñіâ.
Çåìëåòðóñè íåðіäêî ïðèñêîðþþòü âóëêàíі÷íó äіÿëüíіñòü, àäæå ñàìå
ðîçëîìàìè, ïіä âåëè÷åçíèì òèñêîì, äî çåìíîї ïîâåðõíі ïіäíіìàєòüñÿ ðîçïëàâëåíà ðå÷îâèíà ìàíòії – ìàãìà. Ïðè öüîìó її âèõіä íà ïîâåðõíþ ÷àñòî
ñóïðîâîäæóєòüñÿ ñèëüíèìè âèáóõàìè, âèêèäàìè ñóìіøі ãàçіâ, ïîïåëó і
âåëèêèõ óëàìêіâ ãіðñüêèõ ïîðіä. Îòæå, çàçíà÷åíі çîíè çîñåðåäæåííÿ åïіöåíòðіâ çåìëåòðóñіâ (ñåéñìі÷íі ïîÿñè) ìàéæå çáіãàþòüñÿ іç çîíàìè ðîçòàøóâàííÿ âóëêàíіâ (âóëêàíі÷íèìè ïîÿñàìè).
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Найнебезпечніші щодо землетрусів країни світу – це Японія, Індонезія та
Чилі, у Європі – Греція, Румунія та Італія. Саме в цих країнах найчастіше
спостерігаються потужні руйнівні землетруси. Нині завдяки Інтернету, де
існують спеціальні сайти, можна не лише дізнатися, де, коли і якої сили
землетрус стався останнім часом, але й знайти прогноз щодо ймовірного
землетрусу в майбутньому.

 Що називають гравітаційними процесами? У чому їхня небезпека? Ãðàâіòàöіéíі ïðîöåñè – öå ïðîöåñè, ÿêі çóìîâëåíі äієþ ñèëè çåìíîãî òÿæіííÿ
і ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ïåðåìіùåííі ãіðñüêèõ ïîðіä ç ïіäâèùåíèõ äіëÿíîê ðåëüєôó â ïîíèæåíі. Òîìó âîíè ïîìіòíі ïåðåäóñіì íà ñõèëàõ ãіð, äîëèí ðіê,
ÿðіâ, áàëîê, áåðåãîâèõ ñõèëàõ ìîðіâ òà îçåð òîùî. Ðåçóëüòàòè ãðàâіòàöіéíèõ ïðîöåñіâ – êàìåíåïàäè, îáâàëè, îñèïè, çñóâè, ïðîâàëè.
Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ òàêèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù, íàñàìïåðåä, є ïîðóøåííÿ
ñòіéêîї ðіâíîâàãè, ó ÿêіé çíàõîäÿòüñÿ ãіðñüêі ïîðîäè íà ïîâåðõíі Çåìëі. Öå
ìîæëèâî ó âèïàäêàõ çåìëåòðóñó, âèëó÷åííÿ ïåâíîї ìàñè ïîðîäè ç ïіäíіææÿ
ñõèëó â ðåçóëüòàòі ïіäìèâàííÿ ðі÷êîþ, ìîðåì, à òàêîæ ïðè ðіçíîìàíіòíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Çàçíà÷èìî, ùî ãðàâіòàöіéíèì ïðîöåñàì ñïðèÿþòü óñі
іíøі ãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ÿê-îò, âèâіòðþâàííÿ, ðîáîòà ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä òîùî. Ïåðåìіùåííÿ ìàñè ãіðñüêîї ïîðîäè ïîäåêóäè âіäáóâàєòüñÿ äóæå
øâèäêî, çäåáіëüøîãî ìîìåíòàëüíî, і íîñèòü іíêîëè êàòàñòðîôі÷íèé õàðàêòåð.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Обвали, які спричинені землетрусами, можуть бути значними за масштабами. У 1894 році в Гірському Криму обвалилася частина гори Південної
Демерджі довжиною 460 м і шириною 300–400 м. Загальний обсяг порід, що
обвалився, перевищував 7 млн. м3. Такий обвал належить до категорії катастрофічних. У результаті було зруйноване розташоване біля підніжжя
гори село Демерджі. Сьогоднішніми свідками потужності обвалу є гігантські
брили конгломератів, вага окремих з них досягає 2–3 тис. т.
У 1911 році на Памірі обвалилася маса порід об’ємом 8 млрд т. У результаті було перегороджене русло ріки Мургаб, а висота греблі, яка при цьому
утворилася, сягала 600 м.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 основні структурні елементи: континенти та океанічні западини, серединноокеанічні хребти, геосинклінальні рухомі пояси;
 тектоніка літосферних плит пояснює утворення сучасних материків та океанів;
 головні структурні елементи літосфери: континенти та океанічні западини,
серединно-океанічні хребти, геосинклінальні рухомі пояси;
 зони зосередження епіцентрів землетрусів (сейсмічні пояси) майже збігаються із зонами розташування вулканів (вулканічними поясами) і прив’язані
до місць розходження або зіткнення літосферних плит;
 гравітаційні процеси – це процеси переміщення гірських порід під дією сили
земного тяжіння.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ó 2018 ð. ó ñâіòі ñòàëîñÿ êіëüêà ïîòóæíèõ çåìëåòðóñіâ. Íàïðèêëàä, ó ñі÷íі,
÷åðåç çåìëåòðóñ ó Ðèìі åâàêóþâàëè ìåòðî òà øêîëè. Òîãî æ ìіñÿöÿ âіä çåì35
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ëåòðóñіâ çàãèíóëè ëþäè â Ïåðó і ×èëі, à â ëþòîìó – íà î. Òàéâàíü і â Ìåêñèöі. Ó áåðåçíі ñòàâñÿ çåìëåòðóñ ó Ïàïóà-Íîâіé Ãâіíåї, ó ÷åðâíі – â ßïîíії. Ó
ñåðïíі íàéïîòóæíіøèé çà îñòàííі 100 ðîêіâ çåìëåòðóñ ñêîëèõíóâ Âåíåñóåëó.
Ó æîâòíі 2018 ð. â Іíäîíåçії ñòàâñÿ ÷åðãîâèé ïîòóæíèé çåìëåòðóñ, óíàñëіäîê
ÿêîãî çàãèíóëî ïîíàä 1700 ëþäåé і áëèçüêî 600 ëþäåé çíèêëè áåçâіñòè.
Поясніть, чому саме у названих країнах сталося це лихо? Чи є землетруси там
випадковими? Чи можуть вони повторюватися? Наскільки важливою є обізнаність щодо ймовірності землетрусів під час перебування в цих країнах?

§ 10.

ÐÅËÜЄÔ

 Які чинники впливають на формування рельєфу?
 Що таке внутрішні і зовнішні сили Землі?

 Що називають рельєфом? Ðåëüєô – öå ñóêóïíiñòü ôîðì çåìíîї ïîâåðõíi,
óòâîðåíèõ ïiä äiєþ âíóòðiøíіõ і çîâíiøíіõ ïðîöåñіâ. Öі ôîðìè äóæå ðіçíîìàíіòíі çà áóäîâîþ і çîâíіøíіì âèãëÿäîì. Äî íàéáiëüøèõ ôîðì çåìíîї
ïîâåðõíi íàëåæàòü ìàòåðèêè òà îêåàíi÷íi çàïàäèíè. Їõ ùå íàçèâàþòü
ïëàíåòàðíèìè ôîðìàìè ðåëüєôó. Íà êîæíîìó ìàòåðèêó ðîçðіçíÿþòü
ðiâíèíè і ãîðè – îñíîâíi ôîðìè çåìíîї ïîâåðõíi, ôîðìóâàííÿ ÿêèõ òiñíî
ïîâ’ÿçàíå ç áóäîâîþ çåìíîї êîðè (ìàë. 10.1).
 Що таке тектонічні структури? Як з ними пов’язані форми рельєфу? Óòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó ïîâ’ÿçàíå íàñàìïåðåä ç òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ
òåðèòîðії. Îñîáëèâîñòі òàêîї áóäîâè ìîæíà âèçíà÷èòè íà òåêòîíі÷íіé êàðòі
çà òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè. Òåêòîíі÷íі ñòðóêòóðè – öå äіëÿíêè çåìíîї
êîðè, ó ìåæàõ ÿêèõ ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïåâíі ôîðìè çàëÿãàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä.
Íàéäàâíіøèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè є äàâíі (äîêåìáðіéñüêі) ïëàòôîðìè. Äàâíі ïëàòôîðìè ìàëîðóõëèâі, íå çàçíàþòü ñêëàä÷àñòèõ ðóõіâ.
Âèäіëÿþòü Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêó, Ñõіäíîєâðîïåéñüêó, Ñèáіðñüêó, Êèòàéñüêó, Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêó, Àôðèêàíñüêó, Àðàâіéñüêó, Іíäîñòàíñüêó, Àâñòðàëіéñüêó òà Àíòàðêòè÷íó ïëàòôîðìè. Äîêåìáðіéñüêі ïëàòôîðìè îòî÷åíі
ìîëîäèìè ïëàòôîðìàìè, ôóíäàìåíò ÿêèõ ñôîðìóâàâñÿ â ïàëåîçîї.

Мал. 10.1. Основні форми рельєфу земної поверхні
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Íà ïëàòôîðìàõ ìàòåðèêіâ ïåðåâàæàþòü ðіâíèíè – âіäíîñíî ðіâíі ïîâåðõíі, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ïåðåâàæíî ç îñàäîâèõ ïîðіä, çîêðåìà ãëèíè, ïіñêó, ãðàâіþ, ÿêі ÷àñòî çàëÿãàþòü ìàéæå ãîðèçîíòàëüíî і ìàþòü çíà÷íó
ïîòóæíіñòü (äî êіëüêîõ òèñÿ÷ ìåòðіâ). Çà âèñîòîþ ðіâíèíè ïîäіëÿþòü íà
íèçîâèíè (âіä 0 äî 200 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ), âèñî÷èíè (âіä 200 äî 500 ì) і
ïëîñêîãіð’ÿ (ïîíàä 500 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ).
Âèñîòà ðіâíèí çàëåæèòü âіä òîãî, íà ÿêіé äіëÿíöі ïëàòôîðìè âîíè ðîçòàøîâàíі. Íà ùèòàõ, òîáòî â ìіñöÿõ âèõîäó ìіöíèõ ïîðіä, íàé÷àñòіøå
ðîçìіùåíі âèñî÷èíè і ïëîñêîãіð’ÿ, à íà ïëèòàõ, äå îñàäîâі ïîðîäè, – íèçîâèíè. Íàïðèêëàä, íà Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêіé ïëàòôîðìі ëåæàòü äâі ðіâíèíè: Àìàçîíñüêà íèçîâèíà òà Áðàçèëüñüêå ïëîñêîãіð’ÿ. Íà Ñõіäíîєâðîïåéñüêіé
ïëàòôîðìі óòâîðèëàñÿ Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèíà, ó ìåæàõ ÿêîї, âіäïîâіäíî
äî çàçíà÷åíèõ îñîáëèâîñòåé òåêòîíі÷íîї áóäîâè, óòâîðèëèñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà і Ïîäіëüñüêà âèñî÷èíè, Ïðèäíіïðîâñüêà і Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíè.
Ñåðåä ïіäíåñåíèõ ðіâíèí ðîçðіçíÿþòü ïëàòî і êðÿæі. Ïëàòî – ïіäâèùåíі
ðіâíèíè, âіäîêðåìëåíі êðóòèìè óñòóïàìè âіä íàâêîëèøíіõ íèçîâèí. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè Âåëèêі ðіâíèíè ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Êðÿæі – öå
âèäîâæåíі çàëèøêè çðóéíîâàíèõ âèñî÷èí àáî äàâíіõ ãіðñüêèõ õðåáòіâ (íàïðèêëàä, Äîíåöüêèé êðÿæ).
Âіäíîñíî ñòіéêі é ðіâíі ïëàòôîðìè çàçâè÷àé ðîçäiëåíі ðóõîìіøèìè
äiëÿíêàìè çåìíîї êîðè (îáëàñòÿìè ñêëàä÷àñòîñòі). Öå âèäîâæåíі íà òèñÿ÷і
êіëîìåòðіâ äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ó ÿêèõ óíàñëіäîê çіòêíåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò ãіðñüêі ïîðîäè çіì’ÿòі ó ñêëàäêè. Ñàìå òóò çäåáіëüøîãî é óòâîðþþòüñÿ ãîðè – âèñîêî ïіäíÿòі íàä ðіâíèíîþ ÷àñòèíè çåìíîї ïîâåðõíі ç äóæå
ïåðåñі÷åíèì ðåëüєôîì.
Ãîðè íà çåìíіé êóëі äóæå âіäðіçíÿþòüñÿ âèñîòîþ, çîâíіøíіì âèãëÿäîì,
ïîõîäæåííÿì, âіêîì. Çà âèñîòîþ ãîðè ïîäіëÿþòü íà íèçüêі (äî 1000 ì íàä
ðіâíåì ìîðÿ), ñåðåäíüîâèñîòíі (1000–3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ) і âèñîêі (ïîíàä
3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ). Òàê, Ãіìàëàї – íàéâèùі íà çåìíіé êóëі ãîðè –
çäіéìàþòüñÿ íà âèñîòó áëèçüêî 8848 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ. Íàéâèùі â Óêðàїíі
ãîðè – Êàðïàòè – çàââèøêè ïîíàä 2061 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ.
Ìîëîäі çà âіêîì ãîðè çàçâè÷àé ñêëàä÷àñòі і ìàþòü âèñîêі ñêåëÿñòі õðåáòè ç âåðøèíàìè, óêðèòèìè âі÷íèìè ñíіãàìè. Òàêèìè є Ãіìàëàї, Àëüïè,
Êîðäèëüєðè, Àíäè òà іíøі. Ïîñòóïîâî ìîëîäі ãîðè «ñòàðіøàþòü» – їõíі
ñêëàäêè ðóéíóþòüñÿ і ðîçáèâàþòüñÿ íà îêðåìі áðèëè. Âåðøèíè òàêèõ ãіð
ñòàþòü äåäàëі ðіâíіøèìè, ïîäåêóäè íàâіòü ïëîñêèìè. Ïðîòå öÿ çàêîíîìіðíіñòü ÷àñòî ïîðóøóєòüñÿ, îñêіëüêè ñó÷àñíèé çîâíіøíіé âèãëÿä ãіð çíà÷íîþ
ìіðîþ çàëåæèòü âіä íîâіòíіõ òåêòîíі÷íèõ ðóõіâ, ùî âіäáóâàëèñÿ âïðîäîâæ
îñòàííіõ äâàäöÿòè ìіëüéîíіâ ðîêіâ. Âóëêàíі÷íі ãîðè ÷àñòî ìàþòü õàðàêòåðíó êîíóñîïîäіáíó âåðøèíó.
 Який існує зв’язок елементів земної кори з рельєфом океанів? Ó ìåæàõ
îêåàíі÷íîї çåìíîї êîðè òàêîæ іñíóþòü ïëàòôîðìè, ÿêі íàçèâàþòü îêåàíі÷íèìè. Öå ñòіéêі äіëÿíêè ëîæà îêåàíіâ, ó ðåëüєôі їì âіäïîâіäàþòü ãëèáîêîâîäíі ðіâíèíè. Ðóõëèâèìè äіëÿíêàìè îêåàíіâ є ðèôòîâі çîíè, ùî
ïðåäñòàâëåíі ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèìè õðåáòàìè. Öå âèòÿãíóòі íà òèñÿ÷і
êіëîìåòðіâ ïіäâîäíі ïіäíÿòòÿ âàëîïîäіáíîї ôîðìè, ùî ïіäíîñÿòüñÿ íàä îêåàíі÷íèì ëîæåì íà 2–3 êì. Є â îêåàíàõ îñîáëèâі, òàê çâàíі ïåðåõіäíі çîíè
ç ãëèáîêîâîäíèìè æîëîáàìè, àðõіïåëàãàìè îñòðîâіâ і óëîãîâèíàìè îêðàїííèõ ìîðіâ, ÿêі âіäðіçíÿє çíà÷íà ðóõëèâіñòü òà âåëèêà øâèäêіñòü âåðòèêàëüíèõ ðóõіâ. Íàðàçі öі ïðîöåñè íàéáіëüøå ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó Òèõîìó
îêåàíі, ó Ñåðåäçåìíîìó òà ×îðíîìó ìîðÿõ, áіëÿ ñõіäíèõ áåðåãіâ Àâñòðàëії.

РОЗДІЛ 2

 Як впливає рельєф на розселення населення? Ãîðè і ðіâíèíè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñåëåííÿ ëþäåé. Çàãàëîì íà ðіâíèíàõ, äî âèñîòè
500 ì, ïðîæèâàє áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Íàïðèêëàä, ó Єâðîïі
íà ðіâíèííèõ òåðèòîðіÿõ çîñåðåäæåíî ïîíàä 90% íàñåëåííÿ. À òàêі âіäîìі
ðіâíèíè ñâіòó, ÿê Âåëèêà Êèòàéñüêà ðіâíèíà òà Іíäî-Ґàíґñüêà íèçîâèíà,
íàëåæàòü äî íàéáіëüø çàñåëåíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî
íà ðіâíèíàõ çàçâè÷àé íå ëèøå êîìôîðòíіøèé êëіìàò, àëå é çðó÷íіøå îáðîáëþâàòè çåìëі, áóäóâàòè ìіñòà, ïðîêëàäàòè äîðîãè òîùî.
Â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ãóñòîòà íàñåëåííÿ íàäçâè÷àéíî íèçüêà. Ïîñåëåííÿ
òóò «ïіäïîðÿäêîâàíі» âåðòèêàëüíіé çîíàëüíîñòі. Òàê, ó äîëèíàõ ðîçòàøîâàíі âіäíîñíî âåëèêі íàñåëåíі ïóíêòè, à âèùå – îêðåìі íåâåëèêі ïîñåëåííÿ. Ìàéæå âñі ãіðñüêі äіëÿíêè, ðîçìіùåíі âèùå çà 5000 ì, íàëåæàòü äî
íåçàñåëåíèõ òåðèòîðіé. Âèñîêîãіð’ÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ åêñòðåìàëüíèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè, óçàãàëі íå ìàþòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ. Òàêó
ñèòóàöіþ ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî æèòòÿ â ãîðàõ íå òіëüêè íåçðó÷íå, àëå
é íåáåçïå÷íå. Òóò òðàïëÿþòüñÿ ïðèðîäíі ÿâèùà, çäàòíі çíèùóâàòè öіëі
ïîñåëåííÿ ëþäåé: çåìëåòðóñè, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, êàìåíåïàäè, îáâàëè і
çñóâè. Ïîïðè öå, ïîäåêóäè ëþäè ñïåöіàëüíî ïîñåëÿþòüñÿ áіëÿ ãіð àáî íà
їõíіõ ñõèëàõ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Землі, розташовані біля підніжжя вулканів, є одними з найбільш родючих
територій нашої планети. Мабуть, саме тому люди постійно селяться не
тільки біля підніжжя вулканів, а й на схилах гір, і не звертають жодної уваги
на періодичні поштовхи в регіоні. І зовсім даремно. Ось лише кілька прикладів. У 1814 р. під час виверження одного з найкрасивіших у світі вулканів
знищено було філіппінське місто Сагзава і 1200 його жителів. У 1902 році
небезпечне сусідство населених пунктів з вулканами на острові Мартініка у
Карибському морі спричинило загибель міста Сен-П’єр та його 30 тис. мешканців. У 1954 р. гарячий попіл та уламки, що виникли під час виверження
вулкану Ламінгтон, що на Новій Гвінеї, за лічені хвилини забрали життя
2,5 тис. осіб і знищили всі населені пункти в радіусі 3 км від кратера.
У 1985 р. в Колумбії унаслідок виверження вулкана Невада-дель-Руїс загинуло 23 тис. жителів міста Армеро, а саме місто припинило своє існування.

 Як впливає рельєф на розвиток і розташування виробництв? Ãîðè îñâîїòè
íàáàãàòî âàæ÷å, õî÷à íà Çåìëі є ÷èìàëî êðàїí, äå ðåëüєô ïåðåâàæíî ãіðñüêèé, і ëþäè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ñóâîðèõ óìîâàõ. Íàïðèêëàä, â
Àôðèöі òà Ïіâäåííіé Àìåðèöі çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäåé ïðîæèâàє ó ãіðñüêèõ
îáëàñòÿõ, çäåáіëüøîãî – ó íèçüêîãіð’ÿõ.
Ó ãîðàõ ïîøèðåíèì є ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî: òàê, â óìîâàõ ãіðñüêèõ ñõèëіâ ó çåìëåðîáñòâі ðіçíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó ïîøèðåíі òðàäèöії ñòâîðþâàòè òåðàñè-ëàíè. Íàïðèêëàä, «òåðàñè іíêіâ» і äîòåïåð âèêîðèñòîâóþòü іíäіàíöі Ïåðó
äëÿ âèðîùóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Ôіëіïïіíñüêèì «âîñüìèì äèâîì ñâіòó» íàçèâàþòü òåðàñè ðèñîâèõ ëàíіâ, ÿêі ïðîñòÿãëèñÿ íà äåñÿòêè êіëîìåòðіâ. Íåâåëèêі òåðàñè-ëàíè òðàïëÿþòüñÿ і íà
ïіâäåííèõ ñõèëàõ Êðèìñüêèõ ãіð. Â Àíäàõ, Ãіìàëàÿõ, Òèáåòі íàâіòü íà âèñîòі 3000–4000 ì âèðîùóþòü ÿ÷ìіíü, êàðòîïëþ, ãîðîõ, âèïàñàþòü õóäîáó.
Ó áàãàòüîõ ãîðàõ òàêîæ âèäîáóâàþòü êîðèñíі êîïàëèíè. Äåÿêі ç ãіð é
íàçèâàþòüñÿ, âіäïîâіäíî, ÿê-îò: Ðóäíі ãîðè ó Єâðîïі àáî Àíäè, ùî ìîâîþ
ìіñöåâèõ іíäіàíñüêèõ ïëåìåí іíêіâ îçíà÷àє «Ìіäíі ãîðè». Êðіì òîãî, ó áàãàòüîõ ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ñâіòó ñòâîðåíі ãіðñüêі òà ãіðñüêîëèæíі êóðîðòè,
ÿêі ïðèâàáëþþòü òèñÿ÷і òóðèñòіâ.
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 рельєф – це сукупнiсть форм земної поверхнi, утворених пiд дiєю внутрiшніх
і зовнiшніх процесів;
 рiвнини і гори – основнi форми земної поверхнi;
 тектонічні структури – це ділянки земної кори, у межах яких спостерігаються
певні форми залягання гірських порід;
 на платформах материків переважають рівнини, у межах областей складчастості – гори;
 більша частина населення планети мешкає на рівнинах, де сприятливі умови життя і господарювання.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñòàòóñ ãіðñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ â
Óêðàїíі» ãðîìàäÿíàì, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ îñîáè, ùî ïðîæèâàє і ïðàöþє (íàâ÷àєòüñÿ) íà òåðèòîðії íàñåëåíîãî ïóíêòó çі ñòàòóñîì ãіðñüêîãî, ïåðåäáà÷åíî
ïіëüãè. Òàê, ðîçìіð äåðæàâíèõ ïåíñіé, ñòèïåíäіé, óñіõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì âèäіâ äåðæàâíîї ìàòåðіàëüíîї äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿêі
îäåðæàëè ñòàòóñ îñîáè, ùî ïðàöþє, ïðîæèâàє àáî íàâ÷àєòüñÿ íà òåðèòîðії
íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿêîìó íàäàíî ñòàòóñ ãіðñüêîãî, çáіëüøóєòüñÿ íà 20 %.
Наскільки справедливими, на вашу думку, є такі пільги? Чим би ви пояснили такі
законодавчі рішення?

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Причини заселення схилів вулканів.
2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю.

§ 11.

ÐÅÑÓÐÑÈ ËІÒÎÑÔÅÐÈ

 Із чого складаються гірські породи?
 Які види ресурсів існують на Землі?

 Чим є гірські породи? Çåìíà êîðà íåîäíîðіäíà, îñêіëüêè ñêëàäàєòüñÿ ç
ðіçíèõ ìіíåðàëіâ – îäíîðіäíèõ çà ñâîїìè âëàñòèâîñòÿìè íåîðãàíі÷íèõ
ïðèðîäíèõ óòâîðåíü, êîæíå ç ÿêèõ ó ñâîєìó ñêëàäі ìàє ëèøå îäíó ðå÷îâèíó. Íàéïîøèðåíіøèìè íà Çåìëі ìіíåðàëàìè є êâàðö, ïîëüîâі øïàòè,
ñëþäà òà äåÿêі іíøі. Ó ïðèðîäі ðіçíі ìіíåðàëè çäåáіëüøîãî ïîєäíóþòüñÿ і
óòâîðþþòü ãіðñüêі ïîðîäè. Іíêîëè ãіðñüêі ïîðîäè ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç îäíîãî ìіíåðàëó. Íàïðèêëàä, âàïíÿê ìіñòèòü ëèøå ìіíåðàë êàëüöèò.
Ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê òðüîõ îñíîâíèõ ïðîöåñіâ, òîìó їõ
ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè. Êîæíà іç öèõ ãðóï ãіðñüêèõ ïîðіä ìàє ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ.
 Як утворюються гірські породи? Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðåíі ç îñàäêіâ ìîðñüêîãî і êîíòèíåíòàëüíîãî ïîõîäæåííÿ ó ïðîöåñі íàêîïè÷åííÿ
(îñіäàííÿ), óùіëüíåííÿ é ïåðåòâîðåííÿ íà çåìíіé ïîâåðõíі óëàìêіâ ãіðñüêèõ ïîðіä, à òàêîæ ðåøòîê ðîñëèí òà òâàðèí. Çàãàëîì îñàäîâі ãіðñüêі
ïîðîäè øèðîêî ðîçïîâñþäæåíі íà êîíòèíåíòàõ і äíі Ñâіòîâîãî îêåàíó. Íà
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ñóõîäîëі îñîáëèâî ïîòóæíі øàðè òàêèõ ïîðіä óòâîðþþòüñÿ â ìåæàõ îñàäîâèõ ÷îõëіâ ïëàòôîðì.
Ìàãìàòè÷íі ãіðñüêі ïîðîäè ïîõîäÿòü ç ãëèáèííèõ ðå÷îâèí Çåìëі âíàñëіäîê îõîëîäæåííÿ öèõ ðå÷îâèí ó íàäðàõ ïëàíåòè àáî íà ïîâåðõíі. Ïðèêëàäîì є ãðàíіò, áàçàëüò, àíäåçèò, ãàáðî.
Ìåòàìîðôі÷íі ãіðñüêі ïîðîäè âèíèêàþòü óíàñëіäîê ïåðåòâîðåííÿ ìàãìàòè÷íèõ і îñàäîâèõ ïîðіä ïіä äієþ âèñîêîãî òèñêó і òåìïåðàòóð ó íàäðàõ
Çåìëі. Òàê, ãðàíіò ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãíåéñ, à âàïíÿê – íà ìàðìóð.
Ìàãìàòè÷íі òà ìåòàìîðôі÷íі ïîðîäè ïîøèðåíі ïåðåäóñіì ó ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó äàâíіõ ïëàòôîðì (íà ùèòàõ), à òàêîæ â îáëàñòÿõ âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі.
 Що називають мінеральними ресурсами? Ñëîâî «ðåñóðñ» îçíà÷àє «çàïàñ», òîáòî òå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – öå ñóêóïíіñòü çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí
ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Ïðèãàäàéìî, êîðèñíèìè êîïàëèíàìè íàçèâàþòü òàêі ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ, õіìі÷íèé ñêëàä і âëàñòèâîñòі ÿêèõ äàþòü
çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ó ëіòîñôåðі
çàãàëîì ìіñòèòüñÿ ïîíàä 200 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí. Êîðèñíі êîïàëèíè
ìîæóòü ìàòè îðãàíі÷íå òà íåîðãàíі÷íå ïîõîäæåííÿ і ïåðåáóâàþòü ó çåìíіé
êîðі ó âèãëÿäі ñêóï÷åíü ðіçíîãî õàðàêòåðó: æèë, ïëàñòіâ àáî ðîçñèïіâ.
Çàçâè÷àé ðîçïîäіë êîðèñíèõ êîïàëèí òåðèòîðієþ є íåðіâíîìіðíèì: ëèøå
òàì, äå âіäáóëîñÿ íàãðîìàäæåííÿ ìіíåðàëüíîї ðå÷îâèíè, óòâîðþþòüñÿ ðîäîâèùà, à â ðàçі ïîøèðåííÿ íà âåëèêі ïëîùі – ðàéîíè, ïðîâіíöії і áàñåéíè.
 Як поділяються мінеральні ресурси? Які закономірності їх поширення?
Êîðèñíі êîïàëèíè, çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ñêëàäó і õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ, ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï: ïàëèâíі (åíåðãåòè÷íі), ðóäíі, íåðóäíі.
Ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàëèâî äëÿ âèðîáëåííÿ
åíåðãії. Çâіäñè é іíøà íàçâà ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí – åíåðãåòè÷íі,
îñêіëüêè â íèõ çîñåðåäæåíà åíåðãіÿ, ïðèäàòíà äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ. Äî ïàëèâíèõ êîïàëèí íàëåæèòü: âóãіëëÿ, íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç, ãîðþ÷і ñëàíöі, òîðô. Çíà÷íîþ ìіðîþ ñàìå
çàâäÿêè íèì ëþäñòâî îòðèìóє åëåêòðîåíåðãіþ, áåíçèí, êåðîñèí, âîäåíü òà
òåïëîâó åíåðãіþ. Ïàì’ÿòàéìî, ùî óòâîðåíå ïðèðîäíèì øëÿõîì і íàêîïè÷åíå â íàäðàõ ïëàíåòè âèêîïíå îðãàíі÷íå ïàëèâî íå çäàòíå øâèäêî âіäíîâëþâàòèñÿ і ïîïîâíþâàòè ñâîї çàïàñè òàêèì æå ïðèðîäíèì ñïîñîáîì.
Ïîøèðåííÿ ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí çàçâè÷àé ïðèóðî÷åíî äî îñàäîâîãî ÷îõëà ïëàòôîðì (òàê çâàíèõ ïëèò), à òàêîæ äî îñàäîâèõ òà âóëêàíі÷íèõ
âіäêëàäіâ îáëàñòåé ñêëàä÷àñòі. Ïîäåêóäè ðîäîâèùà íàôòè é ãàçó ÷àñòêîâî
âêðèòі ìîðñüêèìè âîäàìè, âіäòàê äåÿêі ðîäîâèùà íèíі є, ïî ñóòі, ìîðñüêèìè, îñêіëüêè çíàõîäÿòüñÿ íà øåëüôі ìîðÿ.
Ðóäîþ íàçèâàþòü âіäêëàäè ìіíåðàëіâ, ç ÿêèõ âèãіäíî âèäîáóâàòè öіííі
ìåòàëè. Ñàìå öі ìåòàëè і íàäàþòü íàçâó ðóäíèì êîðèñíèì êîïàëèíàì
(ìàë. 11.1), ç ÿêèõ îòðèìóþòü ìåòàëè. Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè çàçâè÷àé
ïîäіëÿþòü íà ðóäè ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ – öå çàëіçíà і ìàðãàíöåâà ðóäà. Ãðóïà ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ øèðøà
і ïðåäñòàâëåíà àëþìіíієâèìè, òèòàíîâèìè, ìіäíèìè, âîëüôðàìîâèìè, îëîâ’ÿíèìè òà іíøèìè ðóäàìè. Äî ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ íàëåæèòü òàêîæ
ïîëіìåòàëåâà ðóäà, ùî ìіñòèòü âîäíî÷àñ öіëèé êîìïëåêñ ðіçíèõ ìåòàëіâ
(ìіäü, çîëîòî, ñðіáëî, îëîâî òîùî). Çàçâè÷àé ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè, ùî
óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі îñòèãàííÿ ìàãìè ó òðіùèíàõ çåìíîї êîðè, ïðè40
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Мал. 11.1. Рудні корисні копалини

óðî÷åíі äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä. Òàêі ïîðîäè çàçâè÷àé ïîøèðåíі ó ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó ïëàòôîðì (ó êðèñòàëі÷íèõ
ùèòàõ), à òàêîæ ó ãîðàõ çі ñëіäàìè âóëêàíі÷íèõ ïðîöåñіâ.
Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – öå íåìåòàëåâі êîïàëèíè, ÿêі є äîñèòü ðіçíîìàíіòíèìè. Çàãàëîì ãðóïà íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí íàðàõîâóє áëèçüêî 100 âèäіâ. Єäèíîї, çàãàëüíîïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії íåðóäíèõ êîðèñíèõ
êîïàëèí íåìàє. Àëå çàçâè÷àé ñåðåä íèõ ðîçðіçíÿþòü ðіçíîìàíіòíó ñèðîâèíó, ÿêó îäåðæóþòü ïіñëÿ ñïåöіàëüíîї îáðîáêè (êàì’ÿíó і êàëіéíó ñіëü, ôîñôàòè, ñіðêó ñàìîðîäíó, êàîëіí, áðîì, ãðàôіò, éîä, ñëþäó, òàëüê òà іí.). Êðіì
òîãî, íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü â íàòóðàëüíîìó âèãëÿäі –
ÿê áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè (ïіñêè, ãëèíè, ãðàíіò, ëàáðàäîðèò, âàïíÿê, äîëîìіò, ìåðãåëü, òóôè òà іí.). Äî öієї ãðóïè êîðèñíèõ êîïàëèí íàëåæàòü òàêîæ
і äîðîãîöіííі (êîøòîâíі) òà âèðîáíі êàìåíі òîùî. Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè є äóæå ðіçíîìàíіòíèìè і ðîçïîâñþäæåíі ïîâñþäíî ÿê íà ïëàòôîðìàõ,
òàê і â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àñòîñòі.
 Як впливають мінеральні ресурси на розташування виробництв? Ñèðîâèííèé ôàêòîð і, çîêðåìà, íàÿâíіñòü ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, áåçóìîâíî
âïëèâàє íà ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà òà ïіäïðèєìñòâ.
Ïðè öüîìó çíà÷åííÿ ìàþòü êіëüêіñíі çàïàñè і ÿêіñíèé ñêëàä ìіíåðàëüíèõ
ðåñóðñіâ, óìîâè їõ âèäîáóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ. Ìàòåðіàëîìіñòêі âèðîáíèöòâà – âèðîáíèöòâà ç âåëèêèìè âèòðàòàìè ñèðîâèíè íà îäèíèöþ
ãîòîâîї ïðîäóêöії. Íàïðèêëàä, äëÿ âèðîáíèöòâà 1 ò ÷àâóíó ïîòðіáíî 2 ò
çàëіçíîї ðóäè, 1,3 ò êîêñіâíîãî âóãіëëÿ, à òàêîæ іíøà ñèðîâèíà. Äëÿ îäåðæàííÿ 1 ò ñîäè ïîòðіáíî 1,7 ò êóõîííîї ñîëі ó âèãëÿäі ðîçñîëó. Îêðåñëåíі
âèðîáíèöòâà çàçâè÷àé ðîçìіùóþòü ïîáëèçó ñèðîâèííîї áàçè, ùîá óíèêíóòè âåëèêèõ âèòðàò íà òðàíñïîðòóâàííÿ. Äåÿêі âèäè âèðîáíèöòâà, ÿê-îò
ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, ÷åðåç ñïåöèôіêó òåõíîëîãії óçàãàëі ìîæóòü
ðîçìіùóâàòèñÿ ëèøå òàì, äå äîáóâàєòüñÿ ñèðîâèíà. Äî ãàëóçåé ç íàéáіëüø
âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ìàòåðіàëîìіñòêîñòі íàëåæèòü âèðîáíèöòâî íå
ëèøå ìåòàëіâ і ñîäè, àëå é êàëіéíèõ òà àçîòíèõ äîáðèâ, ñîäè, öåìåíòó.
Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà ñêëàäîâà áëèçüêà äî ñèðîâèííîї çà õàðàêòåðîì
âïëèâó íà âèðîáíèöòâî, òîìó ùî ïàëèâî òåæ є ìіíåðàëüíèì ðåñóðñîì.
Âèðîáíèöòâà, ÿêі ïîòðåáóþòü áàãàòî òåïëà, íàçèâàþòü ïàëèâîìіñòêèìè
âèðîáíèöòâàìè. Ïîìіòíå ìіñöå ñåðåä ïàëèâîìіñòêèõ âèðîáíèöòâ íàëåæèòü
òåïëîåëåêòðîñòàíöіÿì. Ïåðåäà÷à åëåêòðîåíåðãії íà âåëèêі âіäñòàíі ñóïðîâîäæóєòüñÿ її âòðàòàìè, òîìó åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà çäåáіëüøîãî «éäóòü»
äî òåïëîåëåêòðîñòàíöіé. Äî ïàëèâîìіñòêèõ íàëåæàòü òàêîæ âèðîáíèöòâà
ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії, âèðîáíèöòâî ãëèíîçåìó (íàïіâôàáðèêàò äëÿ
îäåðæàííÿ àëþìіíіþ), íіêåëþ, öèíêó òîùî. Ïðè öüîìó ó ñâіòîâîìó âè41
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ðîáíèöòâі ïîñòіéíî éäå ïðîöåñ çíèæåííÿ ìàòåðіàëîìіñòêîñòі âèðîáíèöòâà,
óíàñëіäîê ÷îãî âïëèâ ñèðîâèííîї ñêëàäîâîї ïîñòóïîâî ñïàäàє.
 Що означає забезпеченість мінеральними ресурсами? Íàøà ïëàíåòà ìàє
çíà÷íі çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ïðîòå çàïàñè ðіçíèõ âèäіâ òàêèõ ðåñóðñіâ íåîäíàêîâі é ïîøèðåíі íåðіâíîìіðíî, òîìó çàáåçïå÷åíіñòü íèìè îêðåìèõ
ðåãіîíіâ ñâіòó і êðàїí äóæå ðіçíà. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïîíÿòòÿ ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі є äîñèòü óìîâíèì, àäæå çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ âèðàõîâóþòü
íå ëèøå â òîííàõ àáî êóáîìåòðàõ. ×àñòî âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÷åðåç êіëüêіñòü
ðîêіâ, óïðîäîâæ ÿêèõ öüîãî ðåñóðñó âèñòà÷èòü äëÿ âèðîáíèöòâà åíåðãії íà
ñó÷àñíîìó êіëüêіñíîìó ðіâíі. Çâàæàþ÷è íà öå, âóãіëëÿ, íàïðèêëàä, âèñòà÷èòü ïðèáëèçíî íà 400 ðîêіâ, íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó – íà 40–50.
Ïîêàçíèê ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі çàëåæèòü òàêîæ і âіä òåìïіâ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ, ÿêі íå çàëèøàþòüñÿ ñòàëèìè. Òàê, çà ïðîãíîçàìè, äî
2035 ðîêó áóäå çáåðіãàòèñÿ âèÿâëåíà ùå â 1960-òі ðîêè òåíäåíöіÿ – ñïîæèâàííÿ íàôòè é âóãіëëÿ ó ñâіòі çàãàëîì çíèæóâàòèìåòüñÿ, òîäі ÿê ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó çðîñòàòèìå. Ñåðåä ïðè÷èí òàêîї òåíäåíöії,
çîêðåìà, ïðàãíåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ùîíàéáіëüøå åêîëîãі÷íі âèäè ïàëèâà
(íàïðèêëàä, áіîïàëèâî). Îòæå, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ çàïàñàìè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і îáñÿãîì їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ.
Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ àáî êіëüêіñòþ ðîêіâ, íà ÿêі âèñòà÷èòü öèõ ðåñóðñіâ, àáî
їõ çàïàñàìè ç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ.
 Як людина впливає на літосферу? Ëþäèíà çäàâíà âòðó÷àëàñü ó ëіòîñôåðó, ïðèñòîñîâóþ÷è її äî ñâîїõ ïîòðåá òà âèêîðèñòîâóþ÷è її ðåñóðñè. Îñîáëèâî öå ïîìіòíî â ãóñòîíàñåëåíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó, äå ëіòîñôåðà äàâíî óæå
âòðàòèëà ñâіé ïåðâèííèé âèãëÿä. Ñêðіçü ìîæíà ïîáà÷èòè øòó÷íі íàñèïè,
ñïîðóäæåíі åñòàêàäè, ïðîêëàäåíі ÷èñëåííі äîðîãè і òóíåëі, íàñèïàíі òåðàñè, çáóäîâàíі øëÿõè ìåòðîïîëіòåíó òîùî.
Âèäîáóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí òàêîæ ïîðóøóє ðåëüєô
çåìíîї êóëі. Ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ ñâіòó ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èñëåííі êàð’єðè і
øàõòè, ãîðáè âіäõîäіâ çáàãà÷óâàëüíèõ ôàáðèê (òåðèêîíè) (ìàë. 11.2). Іíêîëè âíàñëіäîê óòâîðåííÿ ïóñòîò ó âåðõíіé ÷àñòèíі ëіòîñôåðè (íå áåç ó÷àñòі ëþäèíè) íà çåìíіé ïîâåðõíі âіäáóâàþòüñÿ ïðîñіäàííÿ òà ïðîâàëëÿ,
ïîäåêóäè íà êіëüêà ìåòðіâ.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 гірські породи складаються з мінералів – однорідних за своїми властивостями природних утворень;
 гірські породи поділяють на три групи: осадові, магматичні і метаморфічні;
 мінеральні ресурси – це сукупність запасів корисних копалин мінерального
походження;
 мінеральні ресурси поділяють на: паливні, рудні і нерудні;
 матеріаломісткі та паливомісткі виробництва розташовані біля місць видобування мінеральних ресурсів;
 ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їхнього використання;
 глобальна сировинна проблема – це зниження забезпеченості мінеральними ресурсами на глобальному рівні.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Óïðîäîâæ òðèâàëîãî ïåðіîäó – ç 1930-õ ðîêіâ ïî 1980-òі ðîêè, îäíà çà îäíîþ ó ñõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè áóäóâàëèñÿ òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії (ÒÅÑ).
Íèíі òóò, ó ìåæàõ Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé, ðîçòàøîâàíèé íàéïîòóæíіøèé êîìïëåêñ ÒÅÑ Óêðàїíè, ÿêèé ñêëàäàє ëåäü íå ïîëîâèíà òàêèõ
ñòàíöіé êðàїíè. Òàê ñàìî íà ñõîäі, ùå â ÕІÕ ñò., ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ é ìåòàëóðãіéíèé êîìïëåêñ Óêðàїíè, ÿêèé íà ñüîãîäíі є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ìåòàëóðãіéíèõ ðàéîíіâ ñâіòó. Ïðàâäà, ìåæі éîãî ïîøèðåííÿ çáіëüøóþòüñÿ ùå íà
äâà ðåãіîíè – íà Äíіïðîïåòðîâñüêó òà Çàïîðіçüêó îáëàñòі.
Чим зумовлено розміщення підприємств з виробництва енергії та металургійної
продукції у східній частині країни? Назвіть конкретні причини особливостей
такого розміщення виробництв і знайдіть їх на карті. Доведіть або спростуйте
можливість створення аналогічних підприємств окресленої потужності на заході
України.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
4. Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку
між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких
виробництв.
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Âèäîáóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí íå ëèøå ïîðóøóє ðåëüєô çåìíîї êóëі. Îäíèì іç ñóòòєâèõ íàñëіäêіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі
ëþäèíè ñòàëî çàãàëüíå çíèæåííÿ çàáåçïå÷åíîñòі ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè, ó òîìó ÷èñëі і íà ãëîáàëüíîìó ðіâíі. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ
ãëîáàëüíîї ñèðîâèííîї ïðîáëåìè є çîêðåìà ïîñòіéíå çðîñòàííÿ îáñÿãіâ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, ùî âèëó÷àєòüñÿ ç íàäð Çåìëі. Ó ðåçóëüòàòі âіäáóëîñÿ
âèñíàæåííÿ áàãàòüîõ áàñåéíіâ і ðîäîâèù, ïðèñêîðèëîñÿ çáіäíåííÿ íèçêè
âèêîðèñòîâóâàíèõ ðóä. Îäíî÷àñíî іç çðîñòàííÿì âèäîáóòêó â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñòàëè ïîãіðøóâàòèñÿ і ãіðíè÷î-ãåîëîãі÷íі óìîâè çàëÿãàííÿ і âèëó÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí. Òîìó íà ñüîãîäíі є íå ïðîñòî âàæëèâèì, à íåîáõіäíèì ïåðåõіä äî ðåñóðñîçáåðåæåííÿ òà áіëüø åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó
ñèðîâèííèõ âèðîáíèöòâ åêîíîìіêè.
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ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÅÌËІ
 читати синоптичні та кліматичні карти;
 розрізняти графіки зміни (добової, місячної, річної) температури повітря, діаграми хмарності та розподілу опадів, рози вітрів;
 пояснювати механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері.

§ 12. ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ ÒÀ ЇЇ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ
 Що таке сонячна енергія?
 Як змінюється від екватора до полюсів кут падіння сонячних променів?

 Який склад атмосфери? Які особливості її будови? Àòìîñôåðà – öå ãàçîâà îáîëîíêà Çåìëі, ÿêà ìàє ïðîòÿæíіñòü ó êіëüêà òèñÿ÷ êіëîìåòðіâ. Íèæíÿ її ìåæà ñÿãàє çåìíîї ïîâåðõíі, à âåðõíÿ – ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó
íàâêîëîçåìíèé êîñìі÷íèé ïðîñòіð. Òàê çâàíà çîâíіøíÿ ÷àñòèíà àòìîñôåðè
ñÿãàє âèñîòè 10 òèñ. êì і áіëüøå. Àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ íå ìàє íі çàïàõó, íі
êîëüîðó, íі ñìàêó.
Ïîâіòðÿ – öå ñêëàäíà ñóìіø ðіçíîìàíіòíèõ ãàçіâ, îñíîâíèìè ç ÿêèõ є
êèñåíü і àçîò. Àçîòó â çåìíіé àòìîñôåðі íàéáіëüøå – 78 % (ïîðіâíÿíî ç
іíøèìè ãàçàìè: â àòìîñôåðó àçîò íàäõîäèòü óíàñëіäîê æèòòєäіÿëüíîñòі
ìіêðîîðãàíіçìіâ). Äðóãå ìіñöå ó ñêëàäі ïîâіòðÿ íàëåæèòü êèñíþ – 20,9 %.
Íàÿâíіñòü êèñíþ â àòìîñôåðі – íåîáõіäíà óìîâà äëÿ ïðîöåñіâ äèõàííÿ,
ãîðіííÿ òà ãíèòòÿ. Ìàéæå âåñü âіëüíèé êèñåíü â àòìîñôåðі є ïðîäóêòîì
ôîòîñèíòåçó, ïіä ÷àñ ÿêîãî çåëåíі ðîñëèíè çàñâîþþòü âóãëåêèñëèé ãàç і
âîäó, à âèäіëÿþòü êèñåíü.
Ïîâіòðÿíà îáîëîíêà ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ øàðіâ, ìіæ ÿêèìè íåìàє ÷іòêèõ ìåæ. Íàéâàæëèâіøèì äëÿ ëþäñòâà є øàð ïîâіòðÿ, ïðèëåãëèé äî çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêèé íàçèâàþòü òðîïîñôåðîþ, ùî ñÿãàє äî 18 êì, à íàä
ïîëþñàìè – äî 8 êì, äå і âіäáóâàþòüñÿ âñі àòìîñôåðíі ïðîöåñè і ÿâèùà,
ôîðìóєòüñÿ ïîãîäà. Òóò çîñåðåäæåíà ìàéæå âñÿ âîäÿíà ïàðà çåìíîї àòìîñôåðè. Ïîâіòðÿ ó òðîïîñôåðі ðóõàєòüñÿ äóæå åíåðãіéíî â ðіçíèõ íàïðÿìêàõ,
à éîãî òåìïåðàòóðà ç âèñîòîþ çíèæóєòüñÿ. Íàä òðîïîñôåðîþ ïîñëіäîâíî
ðîçòàøîâàíі: ñòðàòîñôåðà òà âåðõíі øàðè àòìîñôåðè.
ßê íàãðіâàєòüñÿ ïîâіòðÿ? Ïîòðàïèâøè íà çåìíó ïîâåðõíþ, åíåðãіÿ Ñîíöÿ ïîãëèíàєòüñÿ íåþ і ïîñòóïîâî її íàãðіâàє. ×èì áіëüøèé êóò ïàäіííÿ
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ äî çåìíîї ïîâåðõíі, òèì áіëüøîþ áóäå ÷àñòêà ïîãëèíóòîї ñîíÿ÷íîї åíåðãії. Íà ïîãëèíàííÿ ñîíÿ÷íîї åíåðãії ïîâåðõíåþ âïëèâàє
òàêîæ її êîëіð, ïðîçîðіñòü: òàê, ëіñ, ïіñîê, ðîçîðàíèé âîëîãèé òåìíèé
ґðóíò ïîãëèíàþòü áіëüøå åíåðãії Ñîíöÿ, óíàñëіäîê ÷îãî øâèäøå íàãðіâàþòüñÿ. Íàòîìіñòü ñâіòëі òåðèòîðії, óêðèòі ñíіãîì ÷è ëüîäîì, ìàéæå íå íàãðіâàþòüñÿ, îñêіëüêè áіëüøà ÷àñòèíà åíåðãії, ùî íàäіéøëà âіä Ñîíöÿ,
âіäáèâàєòüñÿ íàçàä â àòìîñôåðó. Âîäíà ïîâåðõíÿ, ïîðіâíÿíî ç ïîâåðõíåþ
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ñóõîäîëó, íàãðіâàєòüñÿ ïîâіëüíіøå, àëå é ïîâіëüíіøå âіääàє ïîãëèíóòó
åíåðãіþ. Îñü ÷îìó âîäíі ïðîñòîðè îêåàíó є âåëè÷åçíèì íàêîïè÷óâà÷åì
ñîíÿ÷íîãî òåïëà.
Íàãðіòà òàêèì ÷èíîì ïîâåðõíÿ Çåìëі ïî÷èíàє ïîñòóïîâî âіääàâàòè ñâîє
òåïëî. Áіëüøà ÷àñòèíà öüîãî òåïëà (äî 80 %) âèòðà÷àєòüñÿ íà âèïàðîâóâàííÿ âîäè, à ðåøòà – íà íàãðіâàííÿ ïîâіòðÿ ó òðîïîñôåðі. Íàãðіòå ïîâіòðÿ
ðîçøèðþєòüñÿ, ñòàє ëåãøèì і ïіäíіìàєòüñÿ âіä òåïëîї çåìíîї ïîâåðõíі âãîðó, äå é îõîëîäæóєòüñÿ. Òîìó òåìïåðàòóðà ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ çàçâè÷àé âèùà, íіæ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âèùèõ øàðіâ.
 Чому змінюється температура повітря впродовж доби? Ïðîòÿãîì äîáè
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ïîñòóïîâî çìіíþєòüñÿ ÷åðåç îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî
âëàñíîї îñі і, ÿê íàñëіäîê, ðіçíà êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîї åíåðãії ïîòðàïëÿє íà
îäíó é òó ñàìó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі. Íàéâèùó òåìïåðàòóðó ñïîñòåðіãàþòü î 14–15-é ãîäèíі, òîáòî íåâäîâçі ïіñëÿ ïîëóäåííîãî ïîëîæåííÿ Ñîíöÿ, à íàéíèæ÷ó – ïåðåä ñâіòàíêîì. Ðіçíèöþ ìіæ íàéâèùîþ òà íàéíèæ÷îþ
äîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ íàçèâàþòü äîáîâîþ àìïëіòóäîþ êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè.
 Як і чому змінюється температура повітря упродовж року? Òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ ïðîòÿãîì ðîêó çìіíþєòüñÿ çàëåæíî âіä êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ. Öåé êóò, óíàñëіäîê îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ, є íàéáіëüøèì ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè. Íàïðèêëàä, íà åêâàòîðі ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïàäàþòü íà çåìíó ïîâåðõíþ ïіä ïðÿìèì êóòîì ÷è áëèçüêèì
äî íüîãî âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Ç íàáëèæåííÿì äî ïîëÿðíèõ êіë êóò ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ. Ìіæ ïîëÿðíèìè êîëàìè òà ïîëþñàìè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íàéìåíøèé і ìîæå ñòàíîâèòè
íàâіòü 0î (òîäі Ñîíöå íå ñõîäèòü іç-çà ãîðèçîíòó).
Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íіêîëè íå áóâàє
90î, ìàêñèìàëüíèì âіí є òîäі, êîëè ó íàøіé Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі ëіòî (ó äåíü
ëіòíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ), à ìіíіìàëüíèì – óçèìêó (ó äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ). Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі ìàêñèìàëüíі é ìіíіìàëüíі çíà÷åííÿ
êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ çâîðîòíі òèì, ùî ñïîñòåðіãàþòüñÿ â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Îñü ÷îìó âïðîäîâæ ðîêó áóâàþòü íàéâèùі òà íàéíèæ÷і
ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè. Ðіçíèöþ ìіæ ìàêñèìàëüíîþ і ìіíіìàëüíîþ òåìïåðàòóðàìè ïîâіòðÿ âïðîäîâæ ðîêó íàçèâàþòü ðі÷íîþ àìïëіòóäîþ òåìïåðàòóðè.
 Що таке теплові пояси? Çà îñîáëèâîñòÿìè ðі÷íîãî ðîçïîäіëó òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ íà Çåìëі âèäіëÿþòü òåïëîâі, àáî òåìïåðàòóðíі, ïîÿñè, ìåæàìè
ÿêèõ є іçîòåðìè. Æàðêèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ìіæ ðі÷íîþ іçîòåðìîþ +20 îÑ
Ïіâíі÷íîї і Ïіâäåííîї ïіâêóëü; äâà ïîìіðíі ïîÿñè – ìіæ іçîòåðìàìè +20 îÑ
і +10 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ; äâà õîëîäíі ïîÿñè ðîçòàøîâàíі ìіæ іçîòåðìàìè +10 îÑ і 0 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ;
äâà ïîÿñè âі÷íîãî õîëîäó ðîçòàøîâàíі íàâêîëî ïîëþñіâ і îòî÷åíі іçîòåðìîþ
0 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ.
 Чому повітря тисне на земну поверхню і як змінюється атмосферний тиск?
Ïîâіòðÿ ìàє âàãó і òîìó òèñíå íà çåìíó ïîâåðõíþ ç âåëèêîþ ñèëîþ, ÿêó
íàçèâàþòü àòìîñôåðíèì òèñêîì. Àëå â ðіçíèõ ìіñöÿõ ïîâіòðÿ òèñíå íà
çåìíó ïîâåðõíþ ç ðіçíîþ ñèëîþ: õîëîäíіøå ïîâіòðÿ ìàє áіëüøó ùіëüíіñòü,
à âіäòàê і áіëüøó âàãó, à òîìó òèñíå ç áіëüøîþ ñèëîþ. Íàâïàêè, òåïëіøå
ïîâіòðÿ, à çíà÷èòü – і ëåãøå òà ìåíø ùіëüíå, ÷èíèòü ìåíøèé òèñê. Êðіì
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òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, íà ïîêàçíèê àòìîñôåðíîãî òèñêó âïëèâàє âèñîòà
ìіñöåâîñòі íàä ðіâíåì ìîðÿ. Ç âèñîòîþ çìåíøóєòüñÿ ãóñòèíà і ñòîâï ïîâіòðÿ, òîìó é àòìîñôåðíèé òèñê çíèæóєòüñÿ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Високо в горах через зниження атмосферного тиску та зменшення вмісту
кисню в повітрі люди відчувають запаморочення, головний біль, слабкість,
підсилення серцебиття. Але у збирачок чаю індійської провінції Даржилінг
місткість легень більша, ніж у жителів рівнин. У результаті постійної роботи
на висоті понад 2 км в умовах низького атмосферного тиску їхня кров набуває здатності краще й швидше засвоювати кисень. Ця унікальна властивість організму успадковується з покоління в покоління. Збирачки чаю
можуть працювати на високогірних схилах і цілий день носити важкий кошик з чайним листям, анітрохи не задихаючись.

Àòìîñôåðíèé òèñê çìіíþєòüñÿ і â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó âíàñëіäîê
ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ. Ó ðåçóëüòàòі ãîðèçîíòàëüíîãî ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ
íà äіëÿíêàõ, êóäè âîíî ïåðåìіùóєòüñÿ, óòâîðþєòüñÿ íіáè éîãî «íàäëèøîê», ùî ñïðè÷èíþє ïіäâèùåííÿ òóò òèñêó. Íàâïàêè, ó ìіñöÿõ, çâіäêè
ðóõàєòüñÿ ïîâіòðÿ, éîãî ñòàє ìåíøå, à îòæå, òàì çìåíøóєòüñÿ é àòìîñôåðíèé òèñê. Íà Çåìëі óòâîðèëèñÿ ïåâíі ïîÿñè, äå âïðîäîâæ ðîêó ïåðåâàæàє
âèñîêèé àáî íèçüêèé àòìîñôåðíèé òèñê: òàê, ïîáëèçó åêâàòîðà çàâäÿêè
âèñîêіé òåìïåðàòóðі ïåðåâàæàє íèçüêèé àòìîñôåðíèé òèñê. Íàòîìіñòü ó
âèñîêèõ øèðîòàõ òà áіëÿ ïîëþñіâ òèñê óïðîäîâæ ðîêó âèñîêèé ÷åðåç íèçüêó òåìïåðàòóðó. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ òèñê ïіäâèùåíèé, à â ïîìіðíèõ,
íàâïàêè, ïåðåâàæàє äåùî çíèæåíèé òèñê. Ïðè÷èíîþ öüîãî є ïîñòіéíå
(óïðîäîâæ ðîêó) ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ â öèõ øèðîòàõ ÿê ó ãîðèçîíòàëüíîìó, òàê і ó âåðòèêàëüíîìó íàïðÿìêàõ.
 Як утворюється вітер? Âіòåð – ðóõ ïîâіòðÿ â ãîðèçîíòàëüíîìó àáî áëèçüêîìó äî íüîãî íàïðÿìêó. Âіòåð âèíèêàє â ðåçóëüòàòі íåðіâíîìіðíîãî ðîçïîäіëó àòìîñôåðíîãî òèñêó, ïðè öüîìó ïîâіòðÿ ðóõàєòüñÿ іç ìіñöåâîñòі, äå
àòìîñôåðíèé òèñê âèñîêèé, òóäè, äå âіí íèçüêèé. Âіòåð õàðàêòåðèçóєòüñÿ
øâèäêіñòþ, ñèëîþ é íàïðÿìêîì.
Øâèäêіñòü âіòðó âèìіðþþòü ó ìåòðàõ çà ñåêóíäó (ì/ñ) àáî â êіëîìåòðàõ
çà ãîäèíó (êì/ãîä). Äëÿ òîãî ùîá ïåðåâåñòè ìåòðè çà ñåêóíäó â êіëîìåòðè çà
ãîäèíó, ñëіä çíà÷åííÿ øâèäêîñòі â ìåòðàõ çà ñåêóíäó ïîìíîæèòè íà 3,6.
Ñèëó âіòðó âèçíà÷àþòü çà òèñêîì ðóõîìîãî ïîâіòðÿ íà ïðåäìåòè, її âèìіðþþòü ó êіëîãðàìàõ íà êâàäðàòíèé ìåòð (êã/ì2). Ñèëà âіòðó çàëåæèòü
âіä éîãî øâèäêîñòі: ÷èì áіëüøà ðіçíèöÿ ó çíà÷åííÿõ àòìîñôåðíîãî òèñêó,
òèì ñèëüíіøå і øâèäøå äìå âіòåð. Âіäñóòíіñòü áóäü-ÿêèõ îçíàê âіòðó íàçèâàþòü øòèëåì.
Íàïðÿìîê âіòðó âèçíà÷àþòü çà ïîëîæåííÿì òієї ñòîðîíè ãîðèçîíòó,
çâіäêè âіí äìå. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàïðÿìêó âіòðó íà ïðàêòèöі ãîðèçîíò ïîäіëÿþòü íà âіñіì íàïðÿìêіâ. Ç íèõ ÷îòèðè ãîëîâíі: ïіâíі÷ (Ïí.), ïіâäåíü
(Ïä.), ñõіä (Ñõ.) і çàõіä (Çõ.) і ÷îòèðè ïðîìіæíі – ïіâíі÷íî-ñõіäíèé (Ïí.Ñõ.), ïіâíі÷íî-çàõіäíèé (Ïí.-Çõ.), ïіâäåííî-ñõіäíèé (Ïä.-Ñõ.) òà ïіâäåííîçàõіäíèé (Ïä.-Çõ.).
Íàïðÿìîê âіòðó âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ ôëþãåðà. Íàî÷íå óÿâëåííÿ
ïðî íàïðÿìêè âіòðіâ, ÿêі ïåðåâàæàþòü ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі, äàє ñïåöіàëüíà
äіàãðàìà – ðîçà âіòðіâ (ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ïîâòîðþâàíîñòі íàïðÿìêіâ
âіòðó). Äîâæèíà її ïðîìåíіâ ïðîïîðöіéíà ïîâòîðþâàíîñòі âіòðіâ öüîãî íàïðÿìêó.
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РОЗДІЛ 2

 Що таке вологість повітря? Ïіä ÷àñ âèïàðîâóâàííÿ íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ
ôîðìóєòüñÿ âîëîãіñòü ïîâіòðÿ – öå âìіñò âîäÿíîї ïàðè â ïîâіòðі, ÿêà íå çàëèøàєòüñÿ ñòàëîþ ïðîòÿãîì äîáè, ìіñÿöÿ, ðîêó і ÷àñòî çìіíþєòüñÿ íàä ðіçíèìè òåðèòîðіÿìè ÿê ñóõîäîëó, òàê і îêåàíó. Êіëüêіñòü âîäÿíîї ïàðè, íàÿâíó â
ïîâіòðі â äåÿêèé ìîìåíò ÷àñó çà ïåâíîї òåìïåðàòóðè, íàçèâàþòü àáñîëþòíîþ
âîëîãіñòþ і âèçíà÷àþòü ó ãðàìàõ íà 1 ì3. Îäíàê â іíôîðìàöії ïðî ïîãîäó ìè
ïîñòіéíî ÷óєìî ïðî âіäíîñíó âîëîãіñòü. Òîáòî âіäíîøåííÿ àáñîëþòíîї âîëîãîñòі äî ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîї çà öієї òåìïåðàòóðè, ÿêó çàçâè÷àé âèðàæàþòü ó âіäñîòêàõ. Ìàêñèìàëüíà âîëîãіñòü õàðàêòåðèçóєòüñÿ ìàêñèìàëüíîþ
êіëüêіñòþ âîëîãè, ÿêà ìîæå ïåðåáóâàòè â ïîâіòðі ïðè ïåâíіé òåìïåðàòóðі.
 Як утворюються хмари? Ïðîòèëåæíèì ïðîöåñîì äî âèïàðîâóâàííÿ є çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè. Äëÿ öüîãî ïðîöåñó õàðàêòåðíå ïåðåíàñè÷åííÿ ïîâіòðÿ,
ùî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî âîäÿíà ïàðà ïåðåõîäèòü ó ðіäêèé àáî òâåðäèé
ñòàí. Óíàñëіäîê çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè íà çíà÷íіé âèñîòі âіä ïîâåðõíі Çåìëі óòâîðþþòüñÿ õìàðè (ìàë. 12.1). Îñíîâíèìè їõ êîìïîíåíòàìè є êðàïëèíêè âîäè і êðèñòàëèêè ëüîäó, çàëåæíî âіä ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è іíøèõ
êîìïîíåíòіâ ó їõíüîìó ñêëàäі âîíè áóâàþòü: âîäÿíі, ëüîäÿíі òà çìіøàíі.
Êіëüêіñòü õìàð íà íåáі ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ. Ñòóïіíü ïîêðèòòÿ íåáà
õìàðàìè íàçèâàþòü õìàðíіñòþ. Її îöіíþþòü çà äåñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ ÷è
ó âіäñîòêàõ. Êîæåí áàë äîðіâíþє 1/10 ÷àñòèíè íåáà, àáî 10 %. Ó ðîçïîäіëі
õìàðíîñòі є ïåâíі ãåîãðàôі÷íі îñîáëèâîñòі. Ó ïîÿñàõ âèñîêîãî òèñêó õìàð
çàâæäè ìåíøå àáî íàâіòü çîâñіì íåìàє. Òàì, äå ïåðåâàæàє íèçüêèé òèñê,
õìàðíіñòü çíà÷íà âïðîäîâæ ðîêó. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ ïðîòÿãîì ðîêó
õìàðíіñòü íåçíà÷íà. Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ õìàðíіñòü áóâàє óïðîäîâæ ðîêó,
õî÷à і êîëèâàєòüñÿ çà ñåçîíàìè. Íåçíà÷íó õìàðíіñòü ñïîñòåðіãàþòü áіëÿ
ïîëþñіâ, îñîáëèâî â Àíòàðêòèäі.
 Які особливості утворення опадів? Âîäà, ÿêà âèïàäàє ç õìàð ó âèãëÿäі
äîùó, ñíіãó, ãðàäó, є àòìîñôåðíèìè îïàäàìè. Îïàäè äàþòü ëèøå òі õìàðè, ó ÿêèõ êðàïëèíè âîäè і êðèñòàëèêè ëüîäó çáіëüøóþòüñÿ äî òàêèõ
ðîçìіðіâ, ùî íå ìîæóòü óòðèìóâàòèñÿ â çàâèñëîìó ñòàíі é, ïіä äієþ ñèëè
òÿæіííÿ Çåìëі, ïàäàþòü íà її ïîâåðõíþ. Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ îïàäіâ є âèñõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ, íàÿâíіñòü ó íüîìó âîäÿíîї ïàðè, äîñòàòíüîї äëÿ óòâîðåííÿ îïàäіâ, àòìîñôåðíі ôðîíòè òîùî.
 Як розподілені опади земною кулею? Ðîçïîäіë îïàäіâ íà çåìíіé êóëі
äóæå íåðіâíîìіðíèé і çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé ðîçòàøóâàííÿ àòìîñôåðíîãî òèñêó, âіä íàñè÷åííÿ âîäÿíîþ ïàðîþ ïîâіòðÿ òà éîãî ïåðåìіùåííÿ,

РОЗДІЛ 2

âіä ðåëüєôó òîùî. Íà çåìíіé êóëі íàéáіëüøà êіëüêіñòü îïàäіâ (âіä 2000 äî
3000 ìì çà ðіê) áóâàє ïîáëèçó åêâàòîðà, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåâàæàííÿì
âèñõіäíèõ ðóõіâ ïîâіòðÿ. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ êіëüêіñòü îïàäіâ çíà÷íî
ìåíøà, îñêіëüêè ïàíóþòü íèçõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ. Íàïðèêëàä, ó äåÿêèõ
ïóñòåëÿõ âèïàäàє íå ìåíøå 250–100 ìì íà ðіê, à ìîæå ðîêàìè íå âèïàñòè
æîäíîї êðàïëèíè âîäè.
Ç íàáëèæåííÿì äî ïîìіðíèõ øèðîò êіëüêіñòü îïàäіâ çáіëüøóєòüñÿ,
îñêіëüêè òóò ïîâіòðÿ òàêîæ ïîñòіéíî ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó çà ðàõóíîê çìіøóâàííÿ éîãî òåïëèõ і õîëîäíèõ ìàñ íà àòìîñôåðíèõ ôðîíòàõ. Òàê, íà
áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Єâðîïè âèïàäàє âіä 600 äî 1000 ìì îïàäіâ. Âіä
ïîìіðíèõ і äî ïîëÿðíèõ øèðîò êіëüêіñòü îïàäіâ çìåíøóєòüñÿ. Öå çóìîâëåíî çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè і âìіñòó âîëîãè â ïîâіòðі òà ïåðåâàæàííÿì
íèçõіäíîãî ðóõó ïîâіòðÿ. Ó ïðèïîëÿðíèõ øèðîòàõ Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі êіëüêіñòü îïàäіâ êîëèâàєòüñÿ â ìåæàõ 150–300 ìì çà ðіê. Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі
âèïàäàє çàãàëîì áіëüøå îïàäіâ, íіæ ó Ïіâíі÷íіé, îñêіëüêè â íіé ïåðåâàæàþòü âîäíі ïðîñòîðè. Àëå çàãàëüíі îñîáëèâîñòі ðîçïîäіëó îïàäіâ òóò òàêі
ñàìі, ÿê і â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі.

МАЄТЕ ЗНАТИ:

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

 атмосферне повітря нагрівається від земної поверхні, що віддає енергію
Сонця;
 температура повітря змінюється впродовж доби через осьове обертання
Землі, а впродовж року – залежно від кута падіння сонячних променів;
 за особливостями річного розподілу температури повітря на Землі виділяють сім теплових поясів;
 атмосферний тиск – це сила, з якою повітря тисне на одиницю площі земної
поверхні; на земній кулі є сім поясів атмосферного тиску;
 вітер – це горизонтальний рух повітря, що характеризується швидкістю, силою та напрямком;
 вологість повітря – це вміст водяної пари в повітрі, розрізняють абсолютну
та відносну вологість;
 опади – це вода, яка в рідкому чи твердому стані випадає з хмар або прямо
з повітря;
 розподіл опадів на земній кулі дуже нерівномірний і залежить від розподілу
атмосферного тиску, кількості водяної пари в атмосфері, від рельєфу;
 опадів буває більше в екваторіальних і помірних широтах, менше – у тропічних і полярних.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Íà ìіñöі âèðóáàíèõ ëіñіâ ñòâîðåíі ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà çáіëüøóþòü çäàòíіñòü çåìíîї ïîâåðõíі âіäáèâàòè ñâіòëî é òåïëî: òàê çâàíèé êîåôіöієíò âіäáèâíîї çäàòíîñòі çðîñòàє òóò ïðèáëèçíî âіä 0,1 äî 0,2. Ó âèïàäêó çàìіíè ëàíіâ
íà àñôàëüò і áåòîí êîåôіöієíò âіäáèâíîї çäàòíîñòі çðîñòå – ç 0,15 äî 0,22.
Що саме може змінитися внаслідок наведених прикладів, якщо земна поверхня
стане менше поглинати сонячної енергії і менше нагріватися? Яких видозмін
може зазнати місцевий клімат? Якими можуть бути наслідки кліматичних змін
для життєдіяльності необачливої людини?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
5. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.
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ÏÎÃÎÄÀ І ÊËІÌÀÒ

 Чим погода відрізняється від клімату?
 Які погодні явища ви спостерігали у своїй місцевості?

 Що таке погода і синоптичні карти? Ïîãîäà – öå ñòàí òðîïîñôåðè â öіé
ìіñöåâîñòі â ïåâíèé ÷àñ. Íàéãîëîâíіøîþ îñîáëèâіñòþ ïîãîäè є її ìіíëèâіñòü. Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ïîãîäè є: òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, àòìîñôåðíèé
òèñê, âіòåð, âîëîãіñòü, õìàðè і õìàðíіñòü, îïàäè, òóìàí, ãðîçà òîùî. Іíôîðìàöіþ ïðî ïîãîäó çáèðàþòü íàçåìíі ìåòåîðîëîãі÷íі ñòàíöії (áëèçüêî
10 òèñ. і ùå êіëüêà òèñÿ÷ íà ñóäíàõ), à òàêîæ ðàäіîçîíäè і êîñìі÷íі ëіòàëüíі àïàðàòè – ñóïóòíèêè. Ó êîæíіé êðàїíі äіþ÷і ñòàíöії ìàþòü îäíîòèïíå îáëàäíàííÿ, ïðàöþþòü çà єäèíîþ ïðîãðàìîþ і â óçãîäæåíі ñòðîêè.
Ìåðåæі ñïîñòåðåæåíü îêðåìèõ êðàїí є ñêëàäîâèìè ãëîáàëüíîї (ïëàíåòàðíîї) ñèñòåìè Âñåñâіòíüîї ñëóæáè ïîãîäè (ÂÑÏ).
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âåäóòüñÿ ïîñòіéíî, àëå âñÿ іíôîðìàöіÿ çáèðàєòüñÿ êîæíі òðè ãîäèíè, ðîçïî÷èíàþ÷è ç 00 ãîäèí. Îïàäè, õìàðè і õìàðíіñòü, íàïðÿìîê і ñèëó âіòðó, ãðîçè òà іíøі àòìîñôåðíі ÿâèùà ïîçíà÷àþòü
ó ùîäåííèêàõ ïîãîäè çàãàëüíîïðèéíÿòèìè óìîâíèìè çíàêàìè. Ïðîãíîçè
ïîãîäè ñêëàäàþòü íà íåçíà÷íèé ñòðîê (âіä 1 äî 3 äíіâ), ñåðåäíіé (4–10 äíіâ)
òà íà âåëèêèé ïåðіîä ÷àñó (ìіñÿöü, ñåçîí).
Íà ïіäñòàâі ïðîâåäåíèõ ñïîñòåðåæåíü òà àíàëіçó çіáðàíîї іíôîðìàöії
ñêëàäàþòü êàðòè ïîãîäè, ÿêі íàçèâàþòü ñèíîïòè÷íèìè. Ñèíîïòè÷íі êàðòè – öå ãåîãðàôі÷íі êàðòè, íà ÿêèõ óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè і öèôðàìè
íàíåñåíî îñíîâíі âіäîìîñòі ïðî ïîãîäó, îòðèìàíі â õîäі ñïîñòåðåæåíü.
Îêðåñëåíі êàðòè äàþòü íàî÷íå óÿâëåííÿ ïðî ïîãîäó â öåé ìîìåíò.
 Як розрізняти погоду під час проходження циклонів, антициклонів та атмосферних фронтів? Âàæëèâó ðîëü ó çìіíі ïîãîäè âіäіãðàþòü çàìêíóòі
îáëàñòі âèñîêîãî і íèçüêîãî òèñêó – ñâîєðіäíі àòìîñôåðíі âèõîðè, ÿêі ìîæóòü îõîïëþâàòè âñþ òîâùó òðîïîñôåðè.
Àíòèöèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü ç âèñîêèì òèñêîì ó öåíòðі, äå ïåðåâàæàþòü íèçõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ. Áіëÿ ïîâåðõíі âîíè ðîçòіêàþòüñÿ â ðіçíі
áîêè âіä öåíòðó äî îêðàїíè çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі
і ïðîòè – ó Ïіâäåííіé. Îïóñêàííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çóìîâëþє çðîñòàííÿ
òèñêó і ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Çàâäÿêè íàãðіâàííþ ïîâіòðÿ ïîñòóïîâî
ñòàє ñóõіøèì, ùî íå ñïðèÿє óòâîðåííþ õìàð і îïàäіâ. Îñü ÷îìó ïіä ÷àñ
ïðîõîäæåííÿ àíòèöèêëîíіâ ïîãîäà ñîíÿ÷íà, áåç îïàäіâ, óëіòêó ñïåêîòíî, à
âçèìêó – äóæå õîëîäíî.
Öèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü іç çíèæåíèì òèñêîì ó öåíòðі. Çàâäÿêè ñèëі
îáåðòàííÿ Çåìëі ïîâіòðÿ â öèêëîíàõ Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі ðóõàєòüñÿ ïðîòè
ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, à ó Ïіâäåííіé – çà íåþ. Ïîáëèçó çåìíîї ïîâåðõíі
ïîâіòðÿ ðóõàєòüñÿ äî öåíòðó âèõîðó, à íà âèñîòі âèòіêàє çà éîãî ìåæі. Ó
öåíòðі öèêëîíó ïåðåâàæàє âèñõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ, ùî çóìîâëþє çíèæåííÿ
òèñêó. Ïіäíÿòòÿ ïîâіòðÿ ñïðèÿє çãóùåííþ âîäÿíîї ïàðè, óòâîðåííþ õìàð і
îïàäіâ. Óëіòêó ïіä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ öèêëîíіâ òåìïåðàòóðà çíèæóєòüñÿ, à
âçèìêó – ïіäâèùóєòüñÿ, íàñòàє âіäëèãà.
Âèíèêíåííÿ öèêëîíіâ ïîâ’ÿçàíå ç àòìîñôåðíèìè ôðîíòàìè – ïåðåõіäíèìè çîíàìè ïðîòÿæíіñòþ êіëüêà ñîòåíü êіëîìåòðіâ ìіæ ðіçíèìè çà
âëàñòèâîñòÿìè ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè. Âîíè ïîñòіéíî ïåðåñóâàþòüñÿ, âè49
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êëèêàþ÷è ðіçêі çìіíè ïîãîäè. Àòìîñôåðíі ôðîíòè áóâàþòü òåïëі é õîëîäíі: òåïëі ôðîíòè âèíèêàþòü, êîëè òåïëå ïîâіòðÿ íàòіêàє íà õîëîäíå.
Ïðîõîäæåííÿ òàêîãî ôðîíòó ñóïðîâîäæóþòü òðèâàëі äîùі і ìðÿêà. Õîëîäíå ïîâіòðÿ, ÿêå âàæ÷å, ïіäòіêàє ïіä òåïëå і, ðóõàþ÷èñü óïåðåä, âіäòіñíÿє
éîãî âãîðó, óòâîðþєòüñÿ õîëîäíèé ôðîíò. Ç íèì ïîâ’ÿçàíі çëèâîâі îïàäè.
Ïðè öüîìó ç íàáëèæåííÿì ôðîíòіâ ïîñèëþєòüñÿ âіòåð, çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà, ïàäàє òèñê.
 Що таке клімат і від чого він залежить? Êëіìàò, ïîäіáíî äî ïîãîäè, òàêîæ
çìіíþєòüñÿ, àëå äóæå ïîâіëüíî – óïðîäîâæ äåñÿòêіâ і ñîòåíü ðîêіâ. Âіí
âіäîáðàæàє ïåðåâàæàííÿ ïåâíèõ ïîãîäíèõ óìîâ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî âіäðіçêó ÷àñó. Îòæå, êëіìàò – öå áàãàòîðі÷íèé ðåæèì ïîãîäè.
Ãîëîâíèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ êëіìàòó áóäü-ÿêîї òåðèòîðії є ñîíÿ÷íà
åíåðãіÿ: òàì, äå êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ âåëèêèé ïðîòÿãîì ðîêó,
êëіìàò òåïëèé, à òàì, äå öåé êóò íåçíà÷íèé àáî Ñîíöå çîâñіì íå ç’ÿâëÿєòüñÿ
ç-çà ãîðèçîíòó, – õîëîäíèé. Іíøèì âàæëèâèì ÷èííèêîì êëіìàòó є àòìîñôåðíà öèðêóëÿöіÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ïåðåìіùåííÿ âåëèêèõ ìàñ ïîâіòðÿ ïåðåðîçïîäіëÿє òåïëî òà õîëîä íà çåìíіé êóëі ìіæ øèðîòàìè é âèçíà÷àє
õàðàêòåð і ÷àñ âèïàäàííÿ îïàäіâ ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ êëіìàòó є ñàìà ïіäñòèëüíà ïîâåðõíÿ: ñóõîäіë ÷è âîäà, ñóõèé ґðóíò ÷è âîëîãèé, ëіñ ÷è ðіëëÿ,
ïîâåðõíÿ ïіùàíà ÷è âêðèòà ñíіãîì. Óñі âîíè ïî-ðіçíîìó ïîãëèíàþòü ñîíÿ÷íі ïðîìåíі òà âіääàþòü òåïëî, ïî-ðіçíîìó íàãðіâàþòüñÿ і âèïàðîâóþòü,
òîìó íåîäíàêîâî âïëèâàþòü íà íàãðіâàííÿ і ïåðåìіùåííÿ ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ, íà óòâîðåííÿ õìàð òà îïàäіâ.
Íåàáèÿêå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ êëіìàòó ìàє і ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ
òåðèòîðії: ó âíóòðіøíіõ ÷àñòèíàõ ìàòåðèêà ÷è áіëÿ óçáåðåææÿ. Âіä öüîãî
êëіìàò áóäå ñóõіøèì ÷è âîëîãіøèì, ç áіëüøîþ ÷è ìåíøîþ ðі÷íîþ àìïëіòóäîþ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Âàæëèâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ êëіìàòó є òàêîæ òå, ÿê
ðîçòàøîâàíà òåðèòîðіÿ âіäíîñíî âèñîêèõ ãіðñüêèõ õðåáòіâ òà ÿêà її àáñîëþòíà
âèñîòà. Âіä âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ çàëåæèòü òå, ÿê çìіíÿòüñÿ àòìîñôåðíèé
òèñê, òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ і êіëüêіñòü îïàäіâ. Öі çìіíè çíà÷íî óñêëàäíåíі
îñîáëèâîñòÿìè ðåëüєôó: ñòðіìêіñòþ ñõèëіâ, ÷åðãóâàííÿì ãіðñüêèõ õðåáòіâ
і óëîãîâèí òîùî. Âïëèâàþòü íà êëіìàò і òåïëі òà õîëîäíі îêåàíі÷íі òå÷ії: òàê,
òåïëі òå÷ії ïåðåíîñÿòü ç íèçüêèõ øèðîò äî âèñîêèõ âåëèêó êіëüêіñòü òåïëà, à
õîëîäíі, íàâïàêè, ç âèñîêèõ øèðîò äî íèçüêèõ – õîëîä. Òàêèì ÷èíîì, òå÷ії
іñòîòíî âïëèâàþòü íà êëіìàò ñàìå ïðèáåðåæíèõ òåðèòîðіé.
 Які типи клімату існують на Землі? Òèïіâ êëіìàòó íà çåìíіé êóëі äóæå
áàãàòî. Òèï êëіìàòó – öå ñóêóïíіñòü êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ äëÿ ïåâíîї
òåðèòîðії. Ïîêàçíèêàìè êëіìàòó є ñåðåäíÿ ðі÷íà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, ðі÷íà àìïëіòóäà êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè, êіëüêіñòü і ÷àñ âèïàäàííÿ îïàäіâ,
ïàíіâíі âіòðè. Êëіìàò çìіíþєòüñÿ ÿê ç øèðîòîþ, òàê і ç âèñîòîþ â ãîðàõ.
Êëіìàò, çìіíþþ÷èñü іç øèðîòîþ, óòâîðþє òàê çâàíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè.
Âèäіëÿþòü 13 êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ, ÿêі ìàéæå ñèìåòðè÷íî çìіíþþòüñÿ
ùîäî åêâàòîðà. Ïðîòå îñíîâíèìè êëіìàòè÷íèìè ïîÿñàìè є ëèøå ñіì: åêâàòîðіàëüíèé, äâà òðîïі÷íі, äâà ïîìіðíі, äâà ïîëÿðíі (àðêòè÷íèé і àíòàðêòè÷íèé). À ùå øіñòü ç íèõ – öå ïåðåõіäíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè, ÿêі
óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çà ñåçîíàìè (äî їõíüîї íàçâè äîäàþòü ïðåôіêñ «ñóá»). Öå ñóáïîëÿðíі (ñóáàðêòè÷íèé і ñóáàíòàðêòè÷íèé), ñóáòðîïі÷íі òà ñóáåêâàòîðіàëüíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè – ïî
îäíîìó â êîæíіé ïіâêóëі. Çà íàçâîþ îñíîâíèõ òà ïåðåõіäíèõ êëіìàòè÷íèõ
ïîÿñіâ íàçèâàþòü і òèïè êëіìàòó Çåìëі.
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Мал. 13.1. Кліматодіаграми

Ïîëÿðíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè âèðіçíÿþòüñÿ ñóâîðèìè êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè. Òóò òðèâàëà і ëþòà çèìà â óìîâàõ ïîëÿðíîї íî÷і òà äóæå êîðîòêå і
ïðîõîëîäíå ëіòî (ìàë. 13.1, à).
Ïîìіðíі ïîÿñè ñâîєþ íàçâîþ íіáè âêàçóþòü íà ïîìіðíіñòü òóò êëіìàòè÷íèõ óìîâ. Îäíàê öå íå çîâñіì òàê: äëÿ íèõ õàðàêòåðíі çíà÷íі ñåçîííі çìіíè
òåìïåðàòóðè òà îïàäіâ. Ó ðàéîíàõ, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó ìîðñüêèõ óçáåðåæü êëіìàò áóäå ïîìіðíèé ìîðñüêèé (ìàë. 13.1, á), à ó âіääàëåíèõ âіä ìîðÿ
÷è îêåàíó – ïîìіðíèé êîíòèíåíòàëüíèé і ðіçêîêîíòèíåíòàëüíèé.
Ó òðîïі÷íèõ ïîÿñàõ ïàíóє òðîïі÷íå ïîâіòðÿ. Íàä ìàòåðèêàìè âîíî ñóõå
і ãàðÿ÷å, òîìó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âïðîäîâæ ðîêó äóæå âèñîêà. Êіëüêіñòü
ñîíÿ÷íèõ, áåçõìàðíèõ äíіâ òóò ïîíàä 200, òîìó îïàäіâ íàäçâè÷àéíî ìàëî.
Äî òîãî æ âîíè íå ðåãóëÿðíі çà ñåçîíàìè і íàâіòü ç ðîêó â ðіê (ìàë. 13.1, â).
Íàä îêåàíàìè òðîïі÷íèé êëіìàò òàêîæ âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ. Ïðîòå îïàäіâ âèïàäàє áàãàòî і ðîçïîäіëÿþòüñÿ âîíè ïðîòÿãîì ðîêó
ðіâíîìіðíіøå.
Â åêâàòîðіàëüíîìó ïîÿñі ñôîðìóâàâñÿ îäèí òèï êëіìàòó – åêâàòîðіàëüíèé. Öåé êëіìàò âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêèìè äîäàòíèìè òåìïåðàòóðàìè ïîâіòðÿ âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó, íåçíà÷íèìè êîëèâàííÿìè òåìïåðàòóðè, ðÿñíèìè
îïàäàìè, ÿêі ðîçïîäіëÿþòüñÿ ðіâíîìіðíî (ìàë. 13.1, ã) ïðîòÿãîì ðîêó
(ìàë. 13.1, ґ).
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 погода – це стан тропосфери в певній місцевості в певний час;
 під час проходження антициклонів погода сонячна, без опадів, спекотно, а
взимку – дуже холодно;
 під час проходження циклонів улітку температура знижується, а взимку –
підвищується, настає відлига;
 атмосферні фронти – перехідні зони протяжністю кілька сотень кілометрів
між різними за властивостями повітряними масами;
 клімат – багаторічний режим погоди;
 головними чинниками формування клімату є сонячна енергія, циркуляція
повітряних мас, особливості підстильної поверхні;
 основними типами клімату Землі є екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ôàêò çíèæåíîї ïðèñòîñîâíîñòі єâðîïåéöіâ äî óìîâ ñïåêîòíîãî êëіìàòó âñòàíîâëåíèé. Òàê, ÷èìàëî єâðîïåéöіâ ñõèëüíі äî ðіçíèõ òåïëîâèõ ðîçëàäіâ:
òåïëîâèé óäàð, çíåâîäíåííÿ îðãàíіçìó, ñîíÿ÷íі îïіêè òîùî. Êðіì òîãî, ó
ëþäåé ç íåïіãìåíòîâàíîþ øêіðîþ ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ðàê øêіðè, îñîáëèâî
ïðè òðèâàëîìó ñîíÿ÷íîìó îïðîìіíåííі.
До яких країн євразійського материка, з огляду на високу ймовірність натрапити
на зазначені кліматичні «неприємності», ви не радили би подорожувати українським мандрівникам та мандрівницям? Які типи клімату, що поширені там, на вашу
думку, можуть стати причиною розладів здоровʼя в тих, хто подорожує? Які поради ви б дали людям, що не мають можливості змінити країну подорожі, але
можуть змінити час?

§ 14.

ÐÅÑÓÐÑÈ ÀÒÌÎÑÔÅÐÈ. ÇÌІÍÈ ÊËІÌÀÒÓ

 Що називають ресурсами?
 Які несприятливі атмосферні явища ви спостерігали особисто?

 Що складає ресурси атмосфери? Àòìîñôåðà áàãàòà íà êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, ÿêі âêëþ÷àþòü ó ñåáå: ñîíÿ÷íó ðàäіàöіþ; ñóìó äîäàòíèõ òåìïåðàòóð, íåîáõіäíèõ äëÿ âåãåòàöіéíîãî ðîçâèòêó ðîñëèí; âîëîãіñòü ïîâіòðÿ òà
åíåðãіþ âіòðó. Çàëåæíî âіä âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü åíåðãåòè÷íі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі (àãðîêëіìàòè÷íі), ðåêðåàöіéíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè.
Åíåðãåòè÷íèìè êëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè є åêîëîãі÷íî ÷èñòà і áåçïå÷íà åíåðãіÿ ñîíöÿ і âіòðó, ÿêà íàëåæèòü äî âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії.
Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ є ñîíÿ÷íà åíåðãåòèêà, õî÷à âîíà ùå é íå íàáóëà
ñïðàâæíüîãî ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ñó÷àñíі
ñîíÿ÷íі åëåêòðîñòàíöії ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ ìîæóòü âèðîáëÿòè åíåðãіþ ëèøå
3–4 ãîäèíè, äî òîãî æ ñïîðóäæåííÿ òàêèõ ñòàíöіé äóæå äîðîãî êîøòóє.
Óòіì, ïîäåêóäè â êðàїíàõ ç äîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ ñîíÿ÷íîї åíåðãії åíåðãіÿ
ñîíöÿ âæå àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії.
Îäíèì ç íàéäàâíіøèõ âіäîìèõ êëіìàòè÷íèõ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, ùî
áóâ âіäîìèé ùå ó äàâíі ÷àñè, є åíåðãіÿ âіòðó. Åíåðãіþ âіòðó âèêîðèñòîâóþòü íà âіòðîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ, ÿêі íàéäîöіëüíіøå ñïîðóäæóâàòè òàì,
äå øâèäêіñòü âіòðó ñòàíîâèòü ïîíàä 3 ì/ñ і є äîñòàòíüîþ òðèâàëіñòü ïåðіîäó іç ñèëüíèìè âіòðàìè. Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèêîðèñòàííÿ åíåðãії âіòðó є
Íіìå÷÷èíà.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі (àãðîêëіìàòè÷íі) êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – öå òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ é ґðóíòó і çàïàñè âîëîãè â íèõ. Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì
ïðè öüîìó є òàê çâàíà ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ – ñóìà òåìïåðàòóð çà ïåðіîä, êîëè ñåðåäíüîäîáîâі òåìïåðàòóðè âèùі çà +10 °Ñ. Ñóìà
àêòèâíèõ òåìïåðàòóð є ïîêàçíèêîì íàÿâíèõ ðåñóðñіâ òåïëà і âèçíà÷àє
ìîæëèâіñòü äîñòèãàííÿ òèõ àáî іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.
Òðèâàëіñòü ïåðіîäó ç àêòèâíèìè òåìïåðàòóðàìè (ïåðіîä âåãåòàöії) òàêîæ є
âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ àãðîêëіìàòè÷íèõ ðåñóðñіâ.
Âïëèâàє íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð òàê çâàíèé êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ, ÿêèé ðîçðàõîâóєòüñÿ ÷åðåç âіäíîøåííÿ êіëüêîñòі
îïàäіâ äî âèïàðîâóâàíîñòі çà ðіê і âêàçóє íà ïîñóøëèâіñòü ÷è, íàâïàêè,
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âîëîãіñòü êëіìàòó. ßêùî êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ áіëüøèé çà îäèíèöþ, òî
êëіìàò âîëîãіøèé, à ÿêùî ìåíøèé – òî ñóõіøèé. ßêùî êіëüêіñòü îïàäіâ і
âèïàðîâóâàíіñòü çáіãàþòüñÿ, òî êîåôіöієíò äîðіâíþє îäèíèöі.
Íàéñïðèÿòëèâіøі óìîâè äëÿ ðîñëèííèöòâà є â ðàéîíàõ ç äîñòàòíüîþ
êіëüêіñòþ òåïëà і êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ, áëèçüêèì äî 1. Òàêі óìîâè
ñêëàäàþòüñÿ íà ïіâäíі ïîìіðíîãî і â ñóáòðîïі÷íîìó ïîÿñàõ (çà âèêëþ÷åííÿì öåíòðàëüíèõ ðàéîíіâ Єâðàçії), äå ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ñòàíîâèòü
âіä 2000°Ñ äî 4000°Ñ, ùî äàє çìîãó âèðîùóâàòè áіëüøіñòü çåðíîâèõ êóëüòóð. Ñàìå òóò ðîçòàøîâàíі îñíîâíі ðàéîíè ïîñіâіâ ïøåíèöі.
Ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð 3000–4000°Ñ ó òðîïі÷íîìó òà åêâàòîðіàëüíîìó êëіìàòі äàє çìîãó îòðèìóâàòè ïî 2–3 óðîæàї çà ðіê. Â åêâàòîðіàëüíîìó
êëіìàòі çåìëåðîáñòâî óñêëàäíåíå íàäìіðíèì çâîëîæåííÿì. Ó òàêèõ óìîâàõ ãîëîâíîþ êóëüòóðîþ є ðèñ. Îäíàê ó áіëüøîñòі ðàéîíіâ ç òðîïі÷íèì
êëіìàòîì çâîëîæåííÿ áіäíå і äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí ïîòðіáíå çðîøóâàííÿ,
òîìó çåìëåðîáñòâî òóò ðîçâèâàєòüñÿ ëèøå â äîëèíàõ âåëèêèõ òðàíçèòíèõ
ðі÷îê. Ó ðàéîíàõ, äå ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð íèæ÷à 1200°Ñ, çåìëåðîáñòâî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâå àáî є íåâèãіäíèì.
Ðåêðåàöіéíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – öå ñïðèÿòëèâі ïîãîäíі óìîâè: òðèâàëå ñîíÿ÷íå ñÿÿííÿ, ÷èñòå ïîâіòðÿ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíå ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè â ïåðіîä âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ é îçäîðîâëåííÿ. Êëіìàò ÿê
ãîëîâíèé ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòè÷íèé ÷èííèê є îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ
êóðîðòіâ, îçäîðîâ÷èé âïëèâ ÿêèõ çóìîâëåíèé ïåðåäóñіì çàñòîñóâàííÿì ñîíÿ÷íîї, ïîâіòðÿíîї і ìîðñüêîї òåðàïії. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє êëіìàòè÷íå
ðàéîíóâàííÿ äëÿ ðåêðåàöіéíèõ öіëåé, ïðè öüîìó áåðóòü äî óâàãè îñíîâíі
êëіìàòè÷íі ðåñóðñè: òðèâàëіñòü ñîíÿ÷íîãî ñÿÿííÿ, îïàäè і ðåæèì їõ âèïàäàííÿ, òåìïåðàòóðíі óìîâè òåïëîãî і õîëîäíîãî ïåðіîäіâ ðîêó, ïîâòîðþâàíіñòü íåáåçïå÷íèõ ïîãîäíèõ ÿâèù.
 Як впливає атмосфера на літосферу? Ïîâіòðÿíà îáîëîíêà çäіéñíþє äóæå
ñèëüíèé âïëèâ íà ëіòîñôåðó: òàê, ïіä âïëèâîì ñîíÿ÷íîї åíåðãії âіäáóâàєòüñÿ
ôіçè÷íå âèâіòðþâàííÿ – ðóéíóâàííÿ ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä óíàñëіäîê
êîëèâàííÿ âïðîäîâæ äîáè òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Ðіçêèõ çìіí òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ íå âèòðèìóþòü íàâіòü íàéïîòóæíіøі ãіðñüêі ñèñòåìè; ãіðñüêі ïîðîäè, ç ÿêèõ âîíè ñêëàäàþòüñÿ, òî ðîçøèðþþòüñÿ ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ, òî ñòèñêàþòüñÿ – óíàñëіäîê îõîëîäæåííÿ. Ñïî÷àòêó âіä ñêåëü âіäëàìóþòüñÿ âåëèêі
áðèëè, óëàìêè ÿêèõ íåðіäêî, ñïîâçàþ÷è ñõèëàìè ãіð, óòâîðþþòü ñâîєðіäíі
«ðі÷êè». Ïîñòóïîâî òàêі óëàìêè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ùåáіíü, ïіñîê і ïèë.
Âàæëèâèì ïåðåòâîðþâà÷åì ïîâåðõíі Çåìëі є âіòåð. Ïîáà÷èòè íàñëіäêè
äіÿëüíîñòі âіòðó ìîæíà òàì, äå ðîñëèíè íå ñòâîðþþòü íà ïîâåðõíі ñóöіëüíîãî ïîêðèâó. Îáòî÷óþ÷è і øëіôóþ÷è âèñòóïè òâåðäèõ ïîðіä, âіòåð ÷àñòî є
«àâòîðîì» ðіçíîìàíіòíèõ ïðèìõëèâèõ âèòâîðіâ, ùî çà ôîðìîþ íàãàäóþòü
êîëîíè, ñòîâïè, ãðèáè òîùî. Âіí òàêîæ âèäóâàє ç ïîðіä äðіáíі ÷àñòèíêè,
çàëèøàþ÷è íà ïîâåðõíі çàãëèáëåííÿ, ñõîæі íà ëóíêè. Ïîòіì óâåñü ïîäðіáíåíèé ìàòåðіàë ïåðåíîñèòü íà âåëèêі âіäñòàíі і âіäêëàäàє, ñòâîðþþ÷è, çîêðåìà, ïіùàíі ãîðáè – áàðõàíè і äþíè.
 Чим небезпечні стихійні атмосферні явища? Іíêîëè òі âëàñòèâîñòі àòìîñôåðè, ÿêі ëþäèíà çâèêëà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ðåñóðñè äëÿ âëàñíîãî ñïîæèâàííÿ, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íåñïîäіâàíі íåêåðîâàíі é íåáåçïå÷íі ÿâèùà.
Öå àòìîñôåðíі ÿâèùà êàòàñòðîôі÷íîãî õàðàêòåðó, ùî ñïðè÷èíþþòü ðàïòîâå ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі ëþäåé. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè
òàêèõ ÿâèù є їõ íåïåðåäáà÷ëèâіñòü і íåìîæëèâіñòü, çàçâè÷àé, ñâîє÷àñíî
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ïîïåðåäèòè. Ñòèõіéíå àòìîñôåðíå
ÿâèùå îöіíþєòüñÿ çà êіëüêіñòþ
æåðòâ і ðóéíóâàííÿ, ó íåíàñåëåíèõ
ìіñöÿõ – çà ñòóïåíåì ïîðóøåííÿ
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òàê, äî íåáåçïå÷íèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ÿâèù
íàëåæàòü: òðîïі÷íі öèêëîíè, øêâàëè, ñìåð÷і, ãðîçà, ïîñóõè, ñóõîâії,
ïèëîâі áóðі, õóðòîâèíà, ñèëüíі ìîðîçè, ñèëüíà ñïåêà, ãðàä, îæåëåäü,
ãóñòèé òóìàí òîùî.
Òðîïі÷íі öèêëîíè âèíèêàþòü ó
òðîïі÷íèõ øèðîòàõ íàä ïîâåðõíåþ
âåëèêèõ âîäîéì і âèðіçíÿþòüñÿ âåëèêîþ øâèäêіñòþ âіòðó – 100–
170 êì/ãîä. Âîíè çäіéìàþòü õâèëі
çàââèøêè 10–15 ì і áіëüøå, ñóïðîâîäæóþòüñÿ íàäçâè÷àéíîї ñèëè
Мал. 14.1. Торнадо
çëèâàìè і çäàòíі âèêëèêàòè çíà÷íі
ðóéíóâàííÿ íà ñóõîäîëі. Íåðіäêî òðîïі÷íі öèêëîíè ïðèçâîäÿòü äî ëþäñüêèõ æåðòâ. Òðîïі÷íі öèêëîíè ó Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії íàçèâàþòü òàéôóíàìè, â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі – óðàãàíàìè, â Іíäіéñüêîìó – öèêëîíàìè,
áіëÿ áåðåãіâ Àâñòðàëії – âіëëі-âіëëі.
Øêâàë – öå êîðîòêî÷àñíå ðіçêå çáіëüøåííÿ øâèäêîñòі âіòðó, іíîäі äî
30–70 ì/ñ, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ éîãî íàïðÿìó. Íàé÷àñòіøå öå ÿâèùå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïіä ÷àñ ãðîçè, øêâàëè ðóéíóþòü óñå íà ñâîєìó øëÿõó.
Ñìåð÷і – ìåíøі çà ðîçìіðàìè âіä öèêëîíіâ âèõîðè, ÿêі âèíèêàþòü íàä
íàãðіòîþ ïîâåðõíåþ. Ñìåð÷і ìàþòü âèãëÿä ñòîâïà êóðÿâè ç ëіéêîïîäіáíèìè ðîçøèðåííÿìè çâåðõó і çíèçó. Çàëåæíî âіä ìіñöÿ âèíèêíåííÿ і âòÿãóâàííÿ ó âèð ìàòåðіàëó ñìåð÷і ïîäіëÿþòü íà ïèëîâі, ïіùàíі і âîäÿíі.
Ïіùàíі òà ïèëîâі ñìåð÷і âèíèêàþòü ó ïóñòåëÿõ òà ñòåïàõ і ÷àñòî íå çâ’ÿçàíі ç õìàðàìè. Òàêі ñìåð÷і íàçèâàþòüñÿ òðîìáàìè. Òðîìáè â Ïіâíі÷íіé
Àìåðèöі íàçèâàþòü òîðíàäî (ìàë. 14.1).
Ãðîçà – àòìîñôåðíå ÿâèùå, ïîâ’ÿçàíå ç åëåêòðè÷íèìè ðîçðÿäàìè ó õìàðàõ. Ñóïðîâîäæóєòüñÿ áëèñêàâêîþ і ãðîìîì. Ãðîçà íàëåæèòü äî îäíèõ ç
íàéíåáåçïå÷íіøèõ äëÿ ëþäèíè ïðèðîäíèõ ÿâèù.
Ïîñóõà – ÿâèùå, êîëè çà óìîâ ïіäâèùåíîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ òåïëîї
ïîðè ðîêó òðèâàëèé ÷àñ íåìàє îïàäіâ. Ïðè öüîìó âè÷åðïóþòüñÿ çàïàñè
âîëîãè ó ґðóíòі, ñòâîðþþòüñÿ íåñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ðîñëèí,
óðîæàé çåðíîâèõ êóëüòóð ðіçêî çíèæóєòüñÿ àáî ãèíå.
Ñóõîâіé – ñóõèé і ñïåêîòíèé âіòåð, ÿêèé ïîñèëþє âèïàðîâóâàííÿ,
ùî ïðè íåñòà÷і âîëîãè ó ґðóíòі ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî â’ÿíåííÿ òà çàãèáåëі
ðîñëèí.
Ïèëîâà áóðÿ – äîâãîòðèâàëå ïåðåíåñåííÿ çíà÷íîї êіëüêîñòі ïèëó òà
ïіñêó ñèëüíèì âіòðîì. Òèïîâå ÿâèùå â çîðàíèõ ñòåïàõ, ÿêå çàâäàє çíà÷íîї
øêîäè ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó. Ïèëîâі áóðі çà êîëüîðîì òà ñêëàäîì ïèëó,
ÿêèé ïåðåíîñèòüñÿ, áóâàþòü: ÷îðíі (ó ìіñöÿõ ïîøèðåííÿ ÷îðíîçåìіâ); áóðі
òà æîâòі (òàì, äå ïîøèðåíі ñóãëèíêè); ÷åðâîíі (ñóãëèíêè ç äîìіøêàìè
îêèñіâ çàëіçà) òà áіëі (â îáëàñòÿõ ïîøèðåííÿ ñîëîí÷àêіâ).
Õóðòîâèíà – ïåðåíåñåííÿ âіòðîì ñíіãó íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ, ùî
ñïðè÷èíÿє çìåíøåííÿ âèäèìîñòі íà äîðîãàõ і çàâàæàє ðîáîòі òðàíñïîðòó.
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Ñèëüíі ìîðîçè – çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ äî ìіíóñ 15 °Ñ і
íèæ÷å.
Ñèëüíà ñïåêà – ïіäâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ äî +30 °Ñ і
âèùå.
Ãðàä – îïàäè ó âèãëÿäі ëüîäÿíèõ ÿäåð ñôåðè÷íîї ôîðìè ÷è ÷àñòîê êðèãè, ùî âèïàäàþòü іçîëüîâàíî
àáî ó âèãëÿäі íåïðàâèëüíèõ êîìïëåêñіâ.
Îæåëåäü – øàð ùіëüíîãî ëüîäó,
ùî óòâîðþєòüñÿ íà ïîâåðõíі çåìëі
òà íà ïðåäìåòàõ ïіñëÿ äîùó àáî
âіäëèãè ïðè çíèæåííі òåìïåðàòóðè. Îæåëåäü ïîðóøóє íîðìàëüíó
ðîáîòó òðàíñïîðòó і çâ’ÿçêó, çàâäàє
âåëèêèõ íåçðó÷íîñòåé óñіì ïіøîõîМал. 14.2. Ожеледь
äàì é àâòîìîáіëіñòàì (ìàë. 14.2).
Ãóñòèé òóìàí – ñêóï÷åííÿ ïðîäóêòіâ êîíäåíñàöії âîäÿíîї ïàðè (äðіáíèõ êðàïåëü âîäè, êðèñòàëіâ ëüîäó àáî їõíüîї ñóìіøі), çàñòèãëèõ ó ïîâіòðі
áåçïîñåðåäíüî íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ, ó ïðèçåìíîìó øàðі àòìîñôåðè. Òóìàí âèêëèêàє ïîìóòíіííÿ ïîâіòðÿ, ùî çìåíøóє âèäèìіñòü.
Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ñòèõіéíі àòìîñôåðíі ÿâèùà ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ â
ïåâíîìó ìіñöі ïðèáëèçíî â îäèí і òîé ñàìèé ÷àñ àáî íàâіòü ïîєäíóâàòèñÿ.
Òàê, íàïðèêëàä, òðîïі÷íі öèêëîíè ñóïðîâîäæóþòüñÿ øêâàëàìè, çëèâàìè
і ãðîçàìè. Ïіñëÿ òóìàíó ìîæå òðàïèòèñÿ îæåëåäü, à ñóõîâії âіäáóâàþòüñÿ
íåðіäêî ïіä ÷àñ ïîñóõè.
 Які кліматичні зміни відбуваються на планеті? Êîëèñü êëіìàò áóâ íàáàãàòî òåïëіøèé, íіæ òåïåð, îäíàê òðàïëÿëèñÿ é äóæå õîëîäíі ïåðіîäè. Ñåðåä
îñíîâíèõ ïðè÷èí çìіíè êëіìàòó – àñòðîíîìі÷íі, ãåîãðàôі÷íі і âëàñíå ìåòåîðîëîãі÷íі. Ëþäñüêå ñóñïіëüñòâî òàêîæ çíà÷íî âïëèâàє íà êëіìàòè÷íі
óìîâè Çåìëі: çáіëüøóþ÷è ãîñïîäàðñüêі âèêèäè â àòìîñôåðó çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí, ëþäèíà çìіíþє її ãàçîâèé ñêëàä. Âèêîðèñòîâóþ÷è âåëèêó
êіëüêіñòü ðіçíèõ âèäіâ åíåðãії і ðîçñіþþ÷è її ó ïîâіòðÿíîìó ïðîñòîðі, ëþäèíà çìіíþє òåïëîâó ðіâíîâàãó àòìîñôåðè.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ñòàëèñÿ íàéáіëüøі çìіíè êëіìàòó çà îñòàííі
100–150 ðîêіâ, ÿêі õàðàêòåðèçóâàëèñÿ ïîñòóïîâèì ãëîáàëüíèì ïîòåïëіííÿì. Íàñëіäêîì öüîãî є òàíåííÿ ëüîäîâèêіâ і ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ Ñâіòîâîãî
îêåàíó â ñåðåäíüîìó íà 2 ìì ùîðі÷íî.
Äëÿ òîãî ùîá ïåðåäáà÷èòè âïëèâ ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè íà ïîãîäó і
êëіìàò ó ìàéáóòíüîìó, ó÷åíі ñòâîðþþòü êîìï’þòåðíі ìîäåëі, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ïðîãíîçîâàíî, ùî äî 2050 ðîêó òåìïåðàòóðà ïіäâèùèòüñÿ íà 1,5 °Ñ.
Ïîòåïëіííÿ êëіìàòó ìîæå òàêîæ «ñïðîâîêóâàòè» ñòèõіéíі ìåòåîðîëîãі÷íі
ëèõà. Êіëüêіñòü ïîâåíåé, óðàãàíіâ, áóð ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ ìîæå çíà÷íî
çáіëüøèòèñÿ, à â ïîìіðíèõ ïîÿñàõ, íàâïàêè, çìåíøèòèñÿ.
 Чому забруднюється атмосфера? Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðèçâîäèòü íå òіëüêè äî êëіìàòè÷íèõ çìіí, à é äî çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿíîãî
îêåàíó. Íèíі ãîëîâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè є òðàíñïîðò
(îñîáëèâî àâòîìîáіëüíèé), ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, ðіçíîìàíіòíі òîïêè.

РОЗДІЛ 2

Íàéãîñòðіøå âіä÷óâàþòü çàáðóäíåíіñòü ïîâіòðÿ ìåøêàíöі âåëèêèõ ìіñò і
ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ. Òðèâàëèé âïëèâ çàïèëåíîãî і íàñè÷åíîãî íåáåçïå÷íèìè ãàçàìè ïîâіòðÿ çíèæóє îïіðíіñòü îðãàíіçìó, ñïðè÷èíÿє áðîíõіò, ïíåâìîíіþ, áðîíõіàëüíó àñòìó òà іíøі õâîðîáè îðãàíіâ äèõàííÿ.
Ñàìå òîìó âàæëèâî ïîëіïøóâàòè ñòàí àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ, êîíòðîëþâàòè ðіâåíü éîãî çàáðóäíåííÿ. Іç öієþ ìåòîþ â óñüîìó ñâіòі, ó òîìó ÷èñëі
і â Óêðàїíі, äіþòü ñïåöіàëіçîâàíі ñëóæáè, ÿêі âèÿâëÿþòü äæåðåëà çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ і ðîçðîáëÿþòü êîíêðåòíі çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà îçäîðîâëåííÿ àòìîñôåðè. Îñîáëèâó óâàãó ïðèäіëÿþòü êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ
ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âèêèäàþòü çàáðóäíþâàëüíі ðå÷îâèíè. Äëÿ òîãî ùîá çìåíøèòè øêіäëèâі âèêèäè â àòìîñôåðó, íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ óñòàíîâëþþòü ïèëîãàçîî÷èñíі ôіëüòðè, óäîñêîíàëþþòü òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 кліматичні ресурси – це сонячна радіація, сума додатних температур, необхідних для вегетаційного розвитку рослин, вологість повітря та енергія вітру;
 енергетичні кліматичні ресурси – екологічно чиста і безпечна енергія сонця
і вітру;
 сільськогосподарські (агрокліматичні) ресурси – це температура повітря й
ґрунту і запаси вологи в них;
 рекреаційні кліматичні ресурси – це сприятливі погодні умови: тривале сонячне сяяння, чисте повітря, які забезпечують нормальне самопочуття людини в період відпочинку, лікування й оздоровлення;
 небезпечні метеорологічні явища – це атмосферні явища катастрофічного
характеру, що призводять до раптового порушення нормальної життєдіяльності людей;
 сучасні зміни клімату простежуються в поступовому потеплінні на всій земній кулі, чому сприяє й господарська діяльність людини.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Çà îñòàííі 5 ðîêіâ Óêðàїíі âäàëîñÿ äîñÿãíóòè ïîìіòíèõ óñïіõіâ ó ðîçâèòêó
ñîíÿ÷íîї åíåðãåòèêè. Ó 2016 ð. ââåäåíî 100 ÌÂò, ó 2017 – 211 ÌÂò, ó 2018 ð. –
î÷іêóєòüñÿ äî 400 ÌÂò. Çàãàëîì â Óêðàїíі ââåäåíî â åêñïëóàòàöіþ 183 ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіé (ÑÅÑ) çàãàëüíîþ ïîòóæíіñòþ 698 ÌÂò. Óêðàїíà
ïðèєäíàëàñÿ äî Єâðîïåéñüêîãî åíåðãåòè÷íîãî ñïіâòîâàðèñòâà òà âçÿëà íà
ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ äîâåñòè ÷àñòêó âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії â åíåðãîáàëàíñі êðàїíè äî 11 % äî 2020 ðîêó âіäïîâіäíî.
Чи можна вважати енергетичні кліматичні ресурси України такими, що сприяють
розвитку сонячної енергетики в нашій країні? Чи є вони кращими, ніж у Німеччини – світового лідера за сумарною потужністю сонячних установок? У яких регіонах України і чому варто перш за все споруджувати СЕС?

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання.
2. Система протидії засухам у своїй місцевості.
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 визначати рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, у районах поширення катастрофічних паводків і повеней;
 критично оцінювати результати та прогнозувати наслідки господарської діяльності у Світовому океані;
 установлювати причинно-наслідкові зв’язки між геологічною будовою, рельєфом,
кліматом і водами суходолу;
 аргументовано і грамотно висловлювати власну позицію щодо причин виникнення проблем води у світі.

§ 15.

ÃІÄÐÎÑÔÅÐÀ. ÑÂІÒÎÂÈÉ ÎÊÅÀÍ

 Чим морська вода відрізняється від прісної?
 Що змушує рухатися води океану?

 Які є запаси води на Землі? Як вони розподілені? Âîäà є îäíієþ ç íàéïîøèðåíіøèõ ðå÷îâèí ó ïðèðîäі. Àäæå âîíà ìàє íåçâè÷àéíі âëàñòèâîñòі,
çàâäÿêè ÿêèì ó ïðèðîäі ìîæå ïåðåáóâàòè ó òðüîõ ñòàíàõ: ðіäêîìó, ãàçîïîäіáíîìó і òâåðäîìó. Ñóêóïíіñòü óñіõ âîä çåìíîї êóëі óòâîðþє ðàçîì âîäíó
îáîëîíêó Çåìëі – ãіäðîñôåðó.
Çàãàëüíà êіëüêіñòü âîäè íà çåìíіé êóëі – 1,5 ìëðä êì3. Îñíîâíà ìàñà
âîäè ãіäðîñôåðè çîñåðåäæåíà â ìîðÿõ і îêåàíàõ – 96,5 % (71 % ïîâåðõíі
Çåìëі). Äðóãå ìіñöå çà îá’єìîì âîäè ïîñіäàþòü ëüîäè і ñíіãè ïîëÿðíèõ îáëàñòåé (ïåðåâàæíî ëüîäîâèêîâі ùèòè Àíòàðêòèäè і Ãðåíëàíäії), äå çáåðіãàþòüñÿ ùå 2 % ãіäðîñôåðè. Íàéìåíøó ÷àñòêó ãіäðîñôåðè (0,02 %) ìіñòÿòü
ïîâåðõíåâі âîäè ñóõîäîëó – ðі÷êè, îçåðà, áîëîòà.
 З яких частин складається Світовий океан? Ñâіòîâèé îêåàí – öå áåçïåðåðâíèé âîäíèé ïðîñòіð íà ïîâåðõíі Çåìëі. Ìàòåðèêè ïîäіëÿþòü Ñâіòîâèé
îêåàí íà îñíîâíі ÷àñòèíè, ùî äіñòàëè íàçâè: Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé і Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàíè. Êîæíèé ç îêåàíіâ ìàє ñâîї ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі, ïðîòå, â íèõ є áàãàòî ñïіëüíîãî, îñêіëüêè їõíі âîäè
âіëüíî ïåðåìіøóþòüñÿ.
×àñòèíè îêåàíіâ, ÿêі ãëèáîêî çàõîäÿòü ó ñóøó àáî âіäîêðåìëåíі âіä îêåàíіâ îñòðîâàìè і ïіâîñòðîâàìè, íàçèâàþòü ìîðÿìè. Ïîâåðõíþ ìîðÿ íàçèâàþòü àêâàòîðієþ. Ðîçðіçíÿþòü îêðàїííі, ñåðåäçåìíі òà ìіæîñòðіâíі ìîðÿ.
Îêðàїííі ìîðÿ ðîçìіùóþòüñÿ ïî îêðàїíàõ ìàòåðèêіâ і ìàëî âäàþòüñÿ â ñóõîäіë, ÿê-îò: Áàðåíöîâå â Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі, Àðàâіéñüêå â Іíäіéñüêîìó îêåàíі, Áåðèíãîâå â Òèõîìó îêåàíі. Ñåðåäçåìíі ìîðÿ ðîçòàøîâàíі
âñåðåäèíі ìàòåðèêà àáî ìіæ ìàòåðèêàìè і ç’єäíàíі ç îêåàíîì îäíієþ àáî
êіëüêîìà ïðîòîêàìè. Ïðèêëàäîì ìîðіâ öüîãî òèïó є ×îðíå, Ñåðåäçåìíå і
Àçîâñüêå â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі, Áіëå ìîðå â Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі, ×åðâîíå ìîðå â Іíäіéñüêîìó îêåàíі. Ìіæîñòðіâíі ìîðÿ ðîçìіùåíі ìіæ
îñòðîâàìè. Ïðèêëàäîì ìîðіâ öüîãî òèïó є ßâàíñüêå, Áàíäà â Òèõîìó îêåàíі.
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ÃІÄÐÎÑÔÅÐÀ
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÅÌËІ
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×àñòèíó îêåàíó àáî ìîðÿ, ùî ãëèáîêî âäàєòüñÿ ó ñóõîäіë, àëå ìàє âіëüíèé çâ’ÿçîê ç îêåàíîì, íàçèâàþòü çàòîêîþ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ íàçâà «çàòîêà» іñòîðè÷íî çàêðіïèëàñÿ çà òàêèìè ÷àñòèíàìè Ñâіòîâîãî îêåàíó, ùî є ïî
ñóòі ìîðÿìè, ÿê, íàïðèêëàä: Ìåêñèêàíñüêà, Ãóäçîíîâà àáî Ïåðñüêà çàòîêè.
Âіäíîñíî âóçüêó ÷àñòèíó âîäíîãî ïðîñòîðó, ùî ñïîëó÷àє äâі ñóñіäíі âîäîéìè і ðîç’єäíóє äіëÿíêè ñóõîäîëó, íàçèâàþòü ïðîòîêîþ. Ïðèêëàäîì
ïðîòîêè є Êåð÷åíñüêà, Áîñôîð, Ìàãåëëàíîâà.
 Як позначається взаємодія Світового океану і атмосфери на їх температурі?
Ìîðñüêà âîäà – ãàðíèé íàêîïè÷óâà÷ ñîíÿ÷íîãî òåïëà і îáіãðіâà÷. Íàïðèêëàä, âåðõíіé äåñÿòèìåòðîâèé øàð îêåàíі÷íèõ âîä óòðèìóє ñòіëüêè òåïëà,
ñêiëüêè íå ìàє âñÿ àòìîñôåðà. Îõîëîäæóþ÷èñü, îêåàí ùåäðî âіääàє ñâîє
òåïëî ó ïðèëåãëі øàðè àòìîñôåðè, íàãðіâàþ÷è її. ßêáè îêåàíó íå áóëî,
ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà Çåìëі ñòàíîâèëà á íå +15, à –21 °Ñ.
Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä Ñâiòîâîãî îêåàíó çàãàëîì äîðiâíþє
17,5 °Ñ. Öå ïðèáëèçíî íà òðè ãðàäóñè âèùå çà ñåðåäíþ òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ áiëÿ ïîâåðõíi Çåìëi. Íàéòåïëіøі ïîâåðõíåâі âîäè ìàє Òèõèé îêåàí,
òåìïåðàòóðà ÿêèõ ó ñåðåäíüîìó ïåðåâèùóє 19 °C. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä Іíäіéñüêîãî îêåàíó ñÿãàє 17 °C. Òðåòє ìiñöå ïîñіäàє Àòëàíòè÷íèé îêåàí ç òåìïåðàòóðîþ âîäè 16,5 °C. Íàéíèæ÷à òåìïåðàòóðà âîä
Ïiâíi÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó ñÿãàє â ñåðåäíüîìó 1 °Ñ.
Çàâäÿêè ïåðåìіøóâàííþ âîäè òåïëî ç ïîâåðõíі âîäè ïåðåäàєòüñÿ âãëèá
îêåàíі÷íîї òîâùі. Ïðîòå ç ãëèáèíîþ òåìïåðàòóðà âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó
ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ і íà ãëèáèíі äâà êіëîìåòðè âîíà çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóє 2–3 °Ñ. Ó ðàçі îõîëîäæåííÿ ìîðñüêîї âîäè íèæ÷å –2 °Ñ íà її ïîâåðõíі óòâîðþєòüñÿ êðèãà. Âîíà âêðèâàє 15 % âîäíîãî ïðîñòîðó Ñâіòîâîãî
îêåàíó. Ìåæі ïîøèðåííÿ êðèãè çàëåæàòü âіä ïіð ðîêó, âіòðіâ, òå÷іé. Îêðåìі âåëåòåíñüêі óëàìêè ìàòåðèêîâîãî ëüîäó – àéñáåðãè òðàïëÿþòüñÿ íàâіòü
íà 30-é ïàðàëåëі.
 Як впливає атмосфера на солоність вод Світового океану? Ìîðñüêà
âîäà – ðîç÷èí áàãàòüîõ äåñÿòêіâ õіìі÷íèõ åëåìåíòiâ. Ñåðåä íèõ âàæëèâó
ðîëü âіäіãðàþòü ñîëі. Ñîëîíіñòü âèìіðþþòü ó ïðîìіëå – òèñÿ÷íèõ ÷àñòêàõ
áóäü-ÿêîї âåëè÷èíè (‰). Ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü Ñâіòîâîãî îêåàíó ñòàíîâèòü
35 ‰. Öå îçíà÷àє, ùî â 1 êã ìîðñüêîї âîäè ðîç÷èíåíî 35 ã ñîëåé. Ñîëîíіñòü îêåàíі÷íèõ âîä çóìîâëåíà ïåðåäóñіì ñïіââіäíîøåííÿì îïàäіâ і âèïàðîâóâàííÿ. Êðіì òîãî, âîíà çàëåæèòü âіä ìîðñüêèõ òå÷іé, ïðèòîêó
ïðіñíèõ ðі÷êîâèõ âîä і ÷àñòêîâî âіä óòâîðåííÿ òà òàíåííÿ êðèãè.
Íàéìåíøà ñîëîíіñòü îêåàíі÷íèõ âîä ó âèñîêèõ øèðîòàõ, ùî ïîÿñíþþòü
ìàëèì âèïàðîâóâàííÿì, ïåðåâàæàííÿì îïàäіâ íàä âèïàðîâóâàííÿì і,
÷àñòêîâî, òàíåííÿì êðèãè. Ç íàáëèæåííÿì äî òðîïі÷íèõ øèðîò ñîëîíіñòü
çðîñòàє. Íàïðèêëàä, â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі âîíà ñÿãàє áëèçüêî 38 ‰,
Іíäіéñüêîìó і Òèõîìó – 37 ‰. Âèñîêó ñîëîíіñòü âîä òóò ïîÿñíþþòü äóæå
âåëèêèì âèïàðîâóâàííÿì і ìàëîþ êіëüêіñòþ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ. Ó íàïðÿìêó äî åêâàòîðà ñîëîíіñòü çìåíøóєòüñÿ äî 33–35 ‰.
Îòæå, âèïàðîâóþ÷èñü іç Ñâіòîâîãî îêåàíó, âîäà çàáåçïå÷óє àòìîñôåðó
òåïëîì і âîëîãîþ. Òîìó íà ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ øèðîòàõ ìîðñüêà âîäà ìàє
ñâîї òåìïåðàòóðó і ñîëîíіñòü. Âëàñòèâîñòі âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó çóìîâëåíі
îñîáëèâîñòÿìè êëіìàòó òієї äіëÿíêè çåìíîї êóëі, äå öі âîäè ïîøèðåíі. Íàïðèêëàä, íà åêâàòîðі ìîðñüêà âîäà äóæå òåïëà (+25 °Ñ… +29 °Ñ). Òåïëîþ
òàêîæ є і âîäà ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ, òåìïåðàòóðà ÿêîї ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó +19 °Ñ. Ïðîòå, ïîðіâíÿíî ç âîäîþ â åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ, âîäà
òðîïіêіâ ñîëîíіøà. Òåìïåðàòóðíі óìîâè і ñîëîíіñòü ìîðñüêîї âîäè ïîìіðíèõ
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øèðîò ìіíëèâіøі. Òàê, ñåðåäíüîðі÷íà òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä
ïîìіðíîãî ïîÿñó êîëèâàєòüñÿ âіä
+10 °Ñ äî +15 °Ñ. Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі âîíà çíèæóєòüñÿ íàâіòü äî
0 °Ñ. Ñîëîíіñòü âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó â ïîìіðíèõ øèðîòàõ çìåíøóєòüñÿ âіä 34 ‰ äî 10 ‰. Âîäè, ùî
ôîðìóþòüñÿ íà êðàéíіé ïіâíî÷і і
íà êðàéíüîìó ïіâäíі Ñâіòîâîãî îêåàíó, íàéõîëîäíіøі. Òåìïåðàòóðà їõ
â îêðåìèõ ìіñöÿõ äîðіâíþє –1,8 °Ñ,
à ñîëîíіñòü âîäè íèæ÷à, íіæ ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü Ñâіòîâîãî îêåàíó.
Мал. 15.1. Вітрові хвилі в океані
 Як впливає атмосфера на рух
води в океані? Îäíà ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ðóõó âîäè â îêåàíі – öå âіòåð, ÿêèé
ñïðè÷èíÿє âіòðîâі õâèëі (êîëèâàííÿ âîäè, çóìîâëåíі âіòðîì) (ìàë. 15.1).
Âіòðîâі õâèëi çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóþòü 4 ì, ðіäøå âîíè ñÿãàþòü 8–10 ì,
ÿê âèíÿòîê, áóâàþòü õâèëі çàââèøêè 20 ìåòðіâ і áіëüøå. Ùî äîâøèé
øëÿõ âiòðó íàä âîäíîþ ïîâåðõíåþ, òî ñèëüíіøå âіí äìå і, âіäïîâіäíî, òèì
âèùîþ ñòàє õâèëÿ. Òîìó íàéâèùі õâèëі â îáëàñòÿõ ïàíóâàííÿ çàõiäíîãî
ïåðåíåñåííÿ, îñîáëèâî â ïîìіðíèõ øèðîòàõ Ïiâäåííîї ïiâêóëi, äå ãîñïîäàðþє îêåàíі÷íà ïîâåðõíÿ. Âèñîòà õâèëü çàëåæèòü ùå é âіä ãëèáèíè îêåàíó.
Âåëèêі ãëèáèíè і áåçìåæíі âîäíі ïðîñòîðè ñïðèÿþòü çðîñòàííþ õâèëü. Íå
âèïàäêîâî äóæå âèñîêі õâèëі òðàïëÿþòüñÿ ïåðåäóñіì ó Òèõîìó îêåàíі.
Âïëèâ àòìîñôåðè íà îêåàí ìîæíà òàêîæ ïðîñòåæèòè ÷åðåç ìîðñüêі òå÷ії – áåçïåðåðâíèé ðóõ ìîðñüêèõ âîä ç îäíîãî ìіñöÿ â іíøå. Óïðîäîâæ áàãàòüîõ ñîòåíü ðîêіâ âîäíі ìàñè ðóõàþòüñÿ òèìè ñàìèìè ìàðøðóòàìè ïіä
äієþ âіòðó, îñêіëüêè íàïðÿìîê íàéáіëüøèõ ìîðñüêèõ òå÷іé ìàéæå çáіãàєòüñÿ ç ãîëîâíèìè ïîâіòðÿíèìè òå÷іÿìè ïëàíåòè. Ìîðñüêі òå÷ії є òåïëі і
õîëîäíі, ùî ïîêàçàíî íà êàðòàõ âіäïîâіäíî ÷åðâîíèì і ñèíіì êîëüîðàìè.
ßêùî òå÷ії ïåðåìіùóþòüñÿ ç åêâàòîðіàëüíîãî (òðîïі÷íîãî) ïîÿñó äî âèñîêèõ øèðîò, òî âîíè òåïëі, áî їõíÿ òåìïåðàòóðà âèùå, íіæ ó íàâêîëèøíіõ
âîä. І íàâïàêè, òå÷ії, ùî ïðÿìóþòü ç âèñîêèõ øèðîò ó íàïðÿìêó äî åêâàòîðà, õîëîäíі, àäæå їõíÿ òåìïåðàòóðà íèæ÷à, íіæ íàâêîëèøíіõ âîä. Ïîñòóïîâî
òåìïåðàòóðà ïîòîêіâ çìіíþєòüñÿ ïіä âïëèâîì íàâêîëèøíіõ âîä, òîìó ðіçíèöÿ ìіæ òåïëèìè і õîëîäíèìè òå÷іÿìè іíîäі ñòàíîâèòü ëèøå êіëüêà ãðàäóñіâ.
Äî ðóõіâ âîäè â îêåàíі íàëåæàòü òàêîæ ïðèïëèâè і âіäïëèâè – ïåðіîäè÷íі
êîëèâàííÿ âîäè, çóìîâëåíі ñèëàìè òÿæіííÿ Ìіñÿöÿ і Ñîíöÿ. Ðіâåíü ïîâåðõíі
îêåàíіâ і ìîðіâ ðàç ó ðàç (çàçâè÷àé, äâі÷і íà äîáó) çìіíþєòüñÿ: ïîñòóïîâî ïіäâèùóєòüñÿ, à ïîòіì çíèæóєòüñÿ. Ïіä ÷àñ ïðèïëèâó âîäà òå÷å äî áåðåãіâ, ïіä
÷àñ âіäïëèâó – âіä áåðåãіâ. Öі ðóõè âîäè äîáðå çíàþòü ìåøêàíöі óçáåðåæ.
ßêùî ó âiäêðèòîìó îêåàíі âèñîòà ïðèïëèâіâ äî 0,5 ì, òî ó ìiëêîâîäíèõ ìîðÿõ
âîíà ïåðåâèùóє iíîäi 6 ì, à â ãèðëàõ ði÷îê – äî 15 ì і áіëüøå.
 Чи можуть рухи земної кори спричинити рухи води в океані? Ðóõè çåìíîї
êîðè íåðіäêî íàðîäæóþòü öóíàìі – õâèëі, ñïðè÷èíåíі çåìëåòðóñàìè і âèâåðæåííÿìè âóëêàíіâ (ìàë. 15.2). Öóíàìі çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âіòðîâîї õâèëі,
àäæå öÿ õâèëÿ îõîïëþє óñþ âîäíó òîâùó âіä äíà äî ïîâåðõíі. Ïîøèðþєòüñÿ
âîíà íå ëèøå â îäíîìó ïåâíîìó íàïðÿìêó, à é â ðіçíі áîêè âіä ìіñöÿ âèíèêíåííÿ. Ïîáà÷èòè і âіä÷óòè öóíàìі ó âіäêðèòîìó îêåàíі âàæêî, àäæå òàì їõíÿ
âèñîòà ðiäêî ïåðåâèùóє 60–90 ñì. Ç íàáëèæåííÿì äî óçáåðåææÿ öóíàìі, ùî
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Мал. 15.2. Цунамі

ïîøèðþєòüñÿ çі øâèäêіñòþ âiä 50 äî 1000 êì/ãîä, ñòðіìêî é ðіçêî çðîñòàє –
äî 50 ì i áiëüøå. Îñü òóò і âèÿâëÿєòüñÿ їõíÿ êîëîñàëüíà åíåðãіÿ.
 Якими ресурсами володіє Світовий океан? Ãîëîâíèìè áàãàòñòâàìè Ñâіòîâîãî îêåàíó є áіîëîãі÷íі, ìіíåðàëüíі òà åíåðãåòè÷íі ðåñóðñè.
Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè – óñі æèâі îðãàíіçìè îêåàíó, ÿêі ìîæå âèêîðèñòàòè
ëþäèíà. Ñâіòîâèé îêåàí іíîäі íàçèâàþòü êîìîðîþ áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ:
òóò æèâå ïîíàä 160 òèñ. âèäіâ òâàðèí і áëèçüêî 10 òèñ. âèäіâ âîäîðîñòåé.
Öå і áåíòîñ – ìåøêàíöі ìîðñüêîãî äíà, ÿê-îò ìîëþñêè, ðà÷êè, êðàáè, äîííі ðèáè, à òàêîæ ðіçíîìàíіòíі âîäîðîñòі, áàêòåðії. Öå і íåêòîí – àêòèâíî
ïëàâàþ÷і îðãàíіçìè, ùî ìåøêàþòü ó âîäíіé òîâùі і çäàòíі àêòèâíî ïëàâàòè ó âîäі íà çíà÷íі âіäñòàíі íåçàëåæíî âіä íàïðÿìêó òå÷ії. Ñåðåä òàêèõ
êèòè, äåëüôіíè, ìîðñüêі çìії, âîäÿíі ÷åðåïàõè, áіëüøіñòü ðèá. Ðàçîì іç
íèìè ìåøêàє і ïëàíêòîí – äðіáíі îðãàíіçìè, ÿêі íåìîâ çàâèñëè ó òîâùі
âîäі і ïàñèâíî ïåðåìіùóþòüñÿ òå÷ієþ.
Ïîïðè âåëè÷åçíó êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòòÿ ìîðñüêèõ ìåøêàíöіâ, 60 %
ïëîùі Ñâіòîâîãî îêåàíó íàãàäóþòü ïóñòåëі ìàòåðèêіâ. Àäæå îðãàíіçìè,
ïîòðåáóþ÷è ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà òà êèñíþ, îñåëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî ó ïðèáåðåæíèõ òà ïðèïîâåðõíåâèõ âîäàõ. Ñàìå òóò çäåáіëüøîãî âåäóòü ïðîìèñåë
ðèáè – öіííîãî ïðîäóêòó õàð÷óâàííÿ ëþäèíè. Êðіì òîãî, ëîâëÿòü êðàáіâ,
ìіäіé, âèäîáóâàþòü їñòіâíі òà ëіêóâàëüíі âîäîðîñòі, ïîëþþòü íà ìîðñüêèõ
çâіðіâ (êèòіâ, ìîðæіâ, òþëåíіâ), ÿêі є äëÿ ïðîìèñëîâîñòі äæåðåëîì ñèðîâèíè, çîêðåìà æèðó, øêіðè, õóòðà. Íàéáіëüøå áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ âèäîáóâàþòü ó Òèõîìó îêåàíі, éîìó ïîìіòíî ïîñòóïàєòüñÿ Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé
òà Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàíè.
Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – êîðèñíі êîïàëèíè îêåàíó, ùî ìîæå âèêîðèñòàòè
ëþäèíà. Äî òàêèõ ïåðåäóñіì íàëåæèòü ñiëü. Ó ìîði âèäîáóâàþòü ïðèáëèçíî
êîæíó ÷åòâåðòó òîííó íåîáõiäíîї ëþäñòâó êóõîííîї ñîëi. Ç ìîðñüêîãî äíà
àêòèâíî âèäîáóâàþòü íàôòó é ãàç, çàïàñè ÿêèõ â îêåàíі ñòàíîâëÿòü íå ìåíø
ÿê 40 % âіä óñіõ, ùî є íà ïëàíåòі. Âіäêðèòі òà åêñïëóàòóþòüñÿ âåëåòåíñüêі
ðîäîâèùà íå ëèøå íà øåëüôі, à é íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ ó ëîæі îêåàíó. Íà
ìåæi îêåàí-ñóõîäië óíàñëiäîê ðîçìèâàííÿ áåðåãiâ, âèíîñó òà âiäêëàäàííÿ
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

гідросфера – водна оболонка Землі;
Світовий океан – це безперервний водний простір на поверхні Землі;
Світовий океан поділяють на чотири океани;
на різних географічних широтах морська вода має свої температуру і солоність;
до основних видів руху води в океані належать: вітрові хвилі, цунамі, течії,
припливи і відпливи;
 головними багатствами Світового океану є біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси;
 проблеми Світового океану – це виснаження ресурсів океану та забруднення його вод, спричинені господарською діяльністю людини.






ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Íàóêîâі äîñëіäæåííÿ ñâіä÷àòü ïðî òå, ùî çà îñòàííі 1500 ðîêіâ ðіâåíü Ñâіòîâîãî îêåàíó áåçïåðåðâíî ïіäâèùóâàâñÿ, õî÷à é ç ðіçíîþ øâèäêіñòþ. Ëèøå
ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîëіòòÿ ðіâåíü îêåàíó ïіäíÿâñÿ íà 0,1–0,2 ì. Íà ñüîãîäíі ðіâåíü îêåàíó íàéіíòåíñèâíіøå ïіäâèùóєòüñÿ ó Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі – 2,6 ìì/ðіê, à â Àòëàíòè÷íîìó – áëèçüêî 2 ìì/ðіê, ó Òèõîìó – 1 ìì/
ðіê, â Іíäіéñüêîìó – 0,6 ìì/ðіê. Âåëè÷èíó ïіäíÿòòÿ ñåðåäíüîãî ðіâíÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó â íàéáëèæ÷і 100 ðîêіâ îöіíþþòü ïî-ðіçíîìó: öèôðè êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ âіä 10–20 ñì äî 4 ì.
Які причини підняття рівня Світового океану? Які можливі його наслідки для території України? Які природні процеси і в яких областях України ймовірно підсиляться і навіть можуть набути катастрофічних масштабів у разі продовження
підняття рівня Світового океану?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння
впливу холодної та теплої океанічних течій на клімат одного з материків.
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óëàìêîâîãî ìàòåðiàëó ði÷êàìè, õâèëÿìè é òå÷iÿìè óòâîðþþòüñÿ íîâі ôîðìè
ðåëüєôó – áåðåãîâі óñòóïè, íіøі, àðêè, ðіâíі ïîâåðõíі ïëÿæіâ òà іí. Òóò òàêîæ
âіäáóâàєòüñÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ îñàäîâèõ ïîðіä ìîðñüêîãî ïîõîäæåííÿ – ïіñêó, ãðàâіþ, ÷åðåïàøíèêà òîùî. Іíòåíñèâíå ðóéíóâàííÿ ìîðñüêèõ áåðåãіâ ó
ïðèáåðåæíіé çîíі ÷àñòî ñïðè÷èíþє óòâîðåííÿ áàãàòèõ ðîçñèïíèõ ðîäîâèù
ðiçíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿê-îò: çîëîòà, ïëàòèíè, òèòàíó, àëìàçіâ òîùî.
Åíåðãåòè÷íі ðåñóðñè – åíåðãіÿ îêåàíó, ÿêó ìîæå âèêîðèñòàòè ëþäèíà.
Íàñàìïåðåä öå åíåðãіÿ ïðèïëèâіâ і âіäïëèâіâ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
îòðèìàííÿ åëåêòðîåíåðãії. Äëÿ öüîãî ñïîðóäæóþòü ñïåöіàëüíі ïðèïëèâíі
åëåêòðîñòàíöії. Âîíè äіþòü ó Ôðàíöії, Ðîñії, Êèòàї òîùî. Åíåðãіþ ìîðñüêèõ
õâèëü âèêîðèñòîâóþòü â ßïîíії, Àâñòðàëії, Âåëèêîáðèòàíії, Іíäії òà іí.
 Що називають проблемами Світового океану? Âîíè ïåðåäóñіì ïîâ’ÿçàíі ç
âèñíàæåííÿì ðіçíîìàíіòíèõ ðåñóðñіâ îêåàíó òà іç çàáðóäíåííÿì âîä îêåàíó.
Âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó çàáðóäíþòü ïðîìèñëîâі òà ïîáóòîâі âіäõîäè, ñìіòòÿ.
Íåïîïðàâíîї øêîäè îêåàíó çàâäàþòü àâàðії íà íàôòîíàëèâíèõ ñóäíàõ òà
áóðîâèõ âåæàõ, çëèâ çàáðóäíåíèõ íàôòîâіäõîäàìè âîä. Ðîëü çàáðóäíþâà÷іâ
âіäіãðàþòü òàêîæ ÷èñëåííі âàíòàæî- і ïàñàæèðîïåðåâåçåííÿ ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì. Ïðîáëåìà çàáðóäíåííÿ і âèñíàæåííÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó äàâíî íàáóëà ãëîáàëüíîãî õàðàêòåðó. Äëÿ ðîçóìíîãî âèðіøåííÿ öієї ïðîáëåìè ïîòðіáíі
çàãàëüíі çóñèëëÿ âñüîãî ëþäñòâà, àäæå âіä öüîãî çàëåæèòü і éîãî ìàéáóòíє.
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§ 16.

ÃІÄÐÎÑÔÅÐÀ. ÂÎÄÈ ÑÓÕÎÄÎËÓ

 Як води суходолу пов’язані зі Світовим океаном?
 Чим є внутрішні і зовнішні процеси Землі?

 Чому води суходолу нерівномірно розподілені по території? Äî âîä ñóõîäîëó âіäíîñÿòü ðі÷êè, îçåðà, áîëîòà, øòó÷íі âîäîéìè, ïіäçåìíі âîäè, ëüîäîâèêè, áàãàòîðі÷íó ìåðçëîòó. Âîäè ñóõîäîëó íåðіâíîìіðíî ðîçïîäіëåíі íà
ìàòåðèêàõ òà ïî òåðèòîðії Óêðàїíè. Àäæå âîíè ôîðìóþòüñÿ çàëåæíî âіä
êëіìàòó, îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó òà ñêëàäó ãіðñüêèõ ïîðіä.
 Як впливають на річки геологічна будова і рельєф території? Ðі÷êà – ïðèðîäíèé âîäíèé ïîòіê, ùî òå÷å ó âèðîáëåíіé íèì çàãëèáèíі. Ðі÷êîâà ìåðåæà,
ùî ôîðìóєòüñÿ, òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ãåîëîãі÷íîþ áóäîâîþ і ðåëüєôîì. Òàê, íàïðèêëàä, íàïðÿìîê òå÷ії Äíіïðà òà îáðèñè éîãî áàñåéíó çóìîâëåíі ïåðåäóñіì
êîíôіãóðàöієþ òàêîї òåêòîíі÷íîї ñòðóêòóðè òåðèòîðії êðàїíè, ÿê Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ïëàòôîðìà. Çàâäÿêè öіé òåêòîíі÷íіé ñòðóêòóðі òåðèòîðіÿ Óêðàїíè
ìàє çàãàëüíèé íàõèë ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, êóäè é íåñå ñâîї âîäè Äíіïðî (ìàë 16.1). Àëå ïіâäåííіøå Êèєâà ðі÷êà ïîñòóïîâî ïîâåðòàє íà ïіâäåííèé ñõіä, îñêіëüêè íà øëÿõó – ìіöíі ïîðîäè Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Íàòîìіñòü,
âèðâàâøèñÿ íà ïðîñòîðè Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè, Äíіïðî ïîâåðòàє òóäè,
äå éîìó ëåãøå ïðîêëàäàòè ñâіé ïîäàëüøèé øëÿõ – íà ïіâäåííèé çàõіä.
Çàëåæíî âіä ðåëüєôó ìіñöåâîñòі, ó ìåæàõ ÿêîї òå÷óòü ðі÷êè, âîíè ïîäіëÿþòüñÿ íà ðіâíèííі òà ãіðñüêі ðі÷êè, ùî ñèëüíî âіäðіçíÿþòüñÿ. Àäæå
ðіâíèííі ðі÷êè òå÷óòü çäåáіëüøîãî
ñïîêіéíî øèðîêèìè é ãëèáîêèìè
äîëèíàìè. Ãіðñüêі ðі÷êè óòâîðþþòü ãëèáîêі âóçüêі äîëèíè, óñå äíî
ÿêèõ çàéìàє ðі÷èùå. Çàçâè÷àé âîíî
íåãëèáîêå, òîìó òå÷іÿ òóò øâèäêà і
÷óòè її çäàëåêó. Ñàìå íà òàêèõ ðі÷êàõ íàé÷àñòіøå òðàïëÿþòüñÿ ÷èñëåííі ïîðîãè – âèõîäè ó ðі÷èùі
ìіöíèõ ãіðñüêèõ ïîðіä, à òàêîæ âîäîñïàäè – ïàäіííÿ âîäè ç óñòóïó.
 У чому виявляється вплив на річки
клімату території? Çàëåæíî âіä êëіìàòó çìіíþєòüñÿ êіëüêіñòü òà ðіâåíü
âîäè â ðі÷êàõ, ÿêі ìîæóòü çíà÷íî
êîëèâàòèñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî äæåðåëàìè æèâëåííÿ ðі÷îê ìîæóòü áóòè äîùîâі,
òàëі ñíіãîâі, ëüîäîâèêîâі òà ïіäçåìíі âîäè. Îñîáëèâîñòі æèâëåííÿ ðі÷îê
âèçíà÷àþòü їõíіé âîäíèé ðåæèì –
çìіíó іç ÷àñîì ðіâíіâ і îá’єìіâ âîäè
ëèøå çàâäÿêè ïіäçåìíèì âîäàì.
Áіëüøіñòü ðі÷îê ñâіòó ìàþòü ìіøàíå æèâëåííÿ, òîáòî ç ðіçíèõ äæåðåë,
õî÷à ïåðåâàæàє âñå-òàêè æèâëåííÿ
Мал. 16.1. Напрямок течії річки Дніпро
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äîùîâèìè âîäàìè. Òàê, ó ðі÷êàõ åêâàòîðіàëüíèõ øèðîò ïîíàä 80 % êіëüêîñòі
âîäè ïîïîâíþþòüñÿ çàâäÿêè äîùàì, ÿêі âèïàäàþòü ðіâíîìіðíî âïðîäîâæ
ðîêó. Òîìó ìіñöåâі ðі÷êè çàçâè÷àé ïîâíîâîäíі òóò öіëîðі÷íî. Áàãàòî ðіâíèííèõ ðі÷îê æèâëÿòüñÿ òàëèìè ñíіãîâèìè âîäàìè, à òàêîæ äîùàìè òà ïіäçåìíèìè âîäàìè. Äî òàêèõ ðі÷îê íàëåæàòü Äíіïðî òà Âîëãà, äå ïîâіíü
ïðèïàäàє íà âåñíó. Òàëèìè ëüîäîâèêîâèìè âîäàìè æèâëÿòüñÿ ðі÷êè, ùî áåðóòü ïî÷àòîê âèñîêî â ãîðàõ. Іíòåíñèâíå òàíåííÿ ãіðñüêèõ ëüîäîâèêіâ óëіòêó
çóìîâëþє âіäïîâіäíå çáіëüøåííÿ âîäè â ðі÷êàõ. Ó ïîñóøëèâèõ ðàéîíàõ çåìíîї êóëі ðі÷êè ïіäòðèìóþòü ñâîє іñíóâàííÿ ëèøå çàâäÿêè ïіäçåìíèì âîäàì.
Ùîðі÷íèé âіäíîñíî òðèâàëèé ðîçëèâ ðі÷êîâèõ âîä – öå ïîâіíü, êîðîòêî÷àñíі ðàïòîâі ïіäíÿòòÿ âîäè â ðі÷êàõ – ïàâîäîê. Âîíè ìîæóòü ñòàòèñÿ,
íàïðèêëàä, óíàñëіäîê çëèâè àáî øâèäêîãî òàíåííÿ ñíіãó é ëüîäó â ãîðàõ.
Òîäі ðі÷êà ìîæå ñòàòè â 10 ðàçіâ ãëèáøîþ і ó 100 ðàçіâ íåñòè áіëüøå âîäè.
Ó ïîñóøëèâèé ñåçîí îêðåìі ðі÷êè ñâіòó ìіëіþòü àáî çîâñіì ïåðåñèõàþòü. Ó
õîëîäíó ïîðó ðîêó ÷èìàëî ðі÷îê çàìåðçàє.
 Які процеси впливають на формування озер? Îçåðà – çàïîâíåíі âîäîþ
çàïàäèíè ñóõîäîëó, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíі ç ìîðåì. Îçåðà äóæå âіäðіçíÿþòüñÿ îäíå âіä îäíîãî çà ïëîùåþ і ãëèáèíîþ, ïîõîäæåííÿì óëîãîâèíè, âëàñòèâîñòÿìè âîäè. Ïðè÷èíîþ öüîãî є ÿê âíóòðіøíі, òàê і çîâíіøíі
ïðîöåñè Çåìëі.
Çà ïëîùåþ îçåðà áóâàþòü äóæå ðіçíîìàíіòíèìè, íàéáіëüøі ç íèõ íàâіòü
íàçèâàþòü ìîðÿìè (íàïðèêëàä, Êàñïіéñüêå ìîðå). Ðîçìіðè îçåð ÷àñòî
ïîâ’ÿçàíі ç ïîõîäæåííÿì їõíіõ óëîãîâèí. Íàéáіëüøі çà ïëîùåþ îçåðà – öå
çàëèøêè ìîðñüêèõ áàñåéíіâ ìèíóëîãî. ×åðåç òå їõ íàçèâàþòü çàëèøêîâèìè, ÿê-îò Êàñïіéñüêå àáî Àðàëüñüêå ìîðÿ-îçåðà. Óòâîðåííÿ íàéãëèáøèõ
îçåð ïîâ’ÿçàíå ç ðîçëîìàìè ó çåìíіé êîðі. Ñàìå òàê óòâîðèëèñÿ îçåðà òåêòîíі÷íîãî ïîõîäæåííÿ – Áàéêàë, Áàëõàø, Ñåâàí. Є îçåðà, ùî óòâîðèëèñÿ
â óëîãîâèíàõ âóëêàíі÷íîãî ïîõîäæåííÿ – ó êðàòåðàõ çãàñëèõ âóëêàíіâ.
Òàêі îçåðà, ìàþ÷è íåâåëèêó ïëîùó, ìîæóòü áóòè äóæå ãëèáîêі. Îçåðà,
óëîãîâèíè ÿêèõ âèîðàíі äàâíіì ëüîäîâèêîì, çäåáіëüøîãî íåãëèáîêі. Ëüîäîâèêîâі îçåðà äóæå ïîøèðåíі íà ïіâíî÷і Єâðàçії і Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè. Íà
óçáåðåææÿõ ìîðіâ íåðіäêî óòâîðþþòüñÿ ëèìàííі îçåðà – âіäîêðåìëåíі âіä
ìîðÿ êîñîþ àáî ïåðåñèïîì. Їõ áàãàòî íà ïіâäíі Óêðàїíè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøå Ñàñèê (Êóíäóê). Óíàñëіäîê ïåðåãîðîäæåííÿ ðі÷îê ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, ÿêі îáâàëèëèñÿ ç ãіðñüêèõ ñõèëіâ, âèíèêàþòü çàãàòíі îçåðà. Çà
ñîëîíіñòþ îçåðà ìîæíà ïîäіëèòè íà ïðіñíі (ñîëîíіñòü íå ïåðåâèùóє 1 %),
ñîëîíі (ñîëîíіñòü äî 47 %) і ìіíåðàëüíі (ñîëîíіñòü ïåðåâèùóє 47 %).
 Як впливають геологічні процеси на формування підземних вод? Ïіäçåìíі
âîäè – âîäè â òîâùі çåìíîї êîðè, ÿêі íàêîïè÷èëèñÿ âíàñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ ÷åðåç âîäîïðîíèêíі ãіðñüêі ïîðîäè. Äëÿ óòâîðåííÿ
ïіäçåìíèõ âîä, êðіì äîñòàòíüîї êіëüêîñòі àòìîñôåðíèõ îïàäіâ, ïîòðіáíî
çàëÿãàííÿ âîäîïðîíèêíèõ øàðіâ ãіðñüêèõ ïîðіä íàä âîäîòðèâêèìè.
Ïіäçåìíі âîäè çàëÿãàþòü ó çåìíіé êîðі íà ðіçíèõ ãëèáèíàõ (ìàë. 16.2).
Çà óìîâàìè çàëÿãàííÿ ðîçðіçíÿþòü âåðõîâîäêó, ґðóíòîâі і ìіæïëàñòîâі
âîäè. Âåðõîâîäêîþ íàçèâàþòü íàéáëèæ÷і äî çåìíîї ïîâåðõíі ïіäçåìíі
âîäè, ùî íå ìàþòü ñóöіëüíîãî ïîøèðåííÿ. Âîíè ïåðіîäè÷íî íàêîïè÷óþòüñÿ âíàñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ і ïîòіì çíèêàþòü, âèïàðîâóþ÷èñü. Ґðóíòîâі âîäè – öå ïîñòіéíî іñíóþ÷і ïіäçåìíі âîäè, ùî çàëÿãàþòü
íà ïåðøîìó âіä ïîâåðõíі øàðі âîäîòðèâêèõ ïîðіä. Âîäè, ÿêі ðîçòàøîâàíі
ìіæ äâîìà âîäîòðèâêèìè øàðàìè, íàçèâàþòü ìіæïëàñòîâèìè.
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Мал. 16.2. Типи підземних вод

Óíàñëіäîê ãåîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ øàðè ãіðñüêèõ ïîðіä çàëÿãàþòü ïîðіçíîìó. Ðіâåíü ïіäçåìíèõ âîä çàãàëîì ÷àñòî ïîâòîðþє íàçåìíèé ðåëüєô –
ïіä ãîðáàìè âèùå, ïіä óëîãîâèíàìè – íèæ÷å. Ïðè öüîìó âіäïîâіäíî äî
íàõèëó âîäîòðèâêèõ ïîðіä âîäà òå÷å ç áіëüø âèñîêîї òî÷êè â íèæ÷і ìіñöÿ.
Òóò íåðіäêî ïіäçåìíà âîäà ç’ÿâëÿєòüñÿ íà ñâіò ó âèãëÿäі òèõîãî äæåðåëà
àáî ãàëàñëèâèõ ãåéçåðіâ. Çà óìîâ ïåâíîãî çàëÿãàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ìіæïëàñòîâі âîäè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ïіä âåëèêèì íàïîðîì. Òîìó, ÿêùî ïðîáóðàâèòè êðіçü öі øàðè ñâåðäëîâèíó, òî âîäà âèøòîâõóâàòèìåòüñÿ íà
ïîâåðõíþ ó âèãëÿäі ôîíòàíó. Òàêі âîäè íàçèâàþòü àðòåçіàíñüêèìè.
 Як виникають болота? Áîëîòà – íàäìіðíî çâîëîæåíі äіëÿíêè ñóõîäîëó
іç øàðîì òîðôó çàâòîâøêè ïîíàä 30 ñì. Áîëîòà çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â
ëіñîâіé çîíі Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі, à òàêîæ â åêâàòîðіàëüíèõ îáëàñòÿõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè é Àôðèêè, ó òðîïіêàõ і ñóáòðîïіêàõ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії,
÷èìàëî áîëіò і â Óêðàїíі.
Çà óìîâàìè âèíèêíåííÿ ðîçðіçíÿþòü íèçèííі òà âåðõîâі áîëîòà. Íèçèííі áîëîòà óòâîðþþòüñÿ â óìîâàõ íàäìіðíîї êіëüêîñòі ïіäçåìíèõ âîä, çîêðåìà – ó äîëèíàõ ðі÷îê, ó ìіñöÿõ íàÿâíîñòі äæåðåë, à òàêîæ óíàñëіäîê
ïîñòóïîâîãî çàðîñòàííÿ îçåðà ÷è ñòàâêà. Íà öèõ áîëîòàõ ðîñòóòü ÷îðíà
âіëüõà, áåðåçà, îñîêà, î÷åðåò, õâîù òîùî. Ïîâåðõíÿ íèçèííèõ áîëіò óâіãíóòà àáî ïëîñêà. Âåëèêі íèçèííі áîëîòà ðîçòàøîâàíі, çîêðåìà, íà Ïîëіññі
òà â çàïëàâі Äíіïðà.
Âåðõîâі áîëîòà çàçâè÷àé óòâîðþþòüñÿ çà óìîâ íàäìіðíîї êіëüêîñòі àòìîñôåðíèõ îïàäіâ і ìàþòü áіäíіøó ðîñëèííіñòü. Òóò ðîñòóòü áіëі ìîõè,
íèçüêîðîñëі áåðåçà і ñîñíà, æóðàâëèíà, ðîñè÷êà. Òîðô øâèäêî íàêîïè÷óєòüñÿ â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі âåðõîâîãî áîëîòà. Òîìó âîíî ìàє îïóêëó ôîðìó.
 Де і чому утворюються льодовики? Ëüîäîâèêè – áàãàòîðі÷íі ïðèðîäíі
ðóõîìі ñêóï÷åííÿ ëüîäó. Íèíі ëüîäîâèêè є íà âñіõ ìàòåðèêàõ, êðіì Àâñòðàëії. Ëüîäîâèêè ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ â ãîðàõ і íà ðіâíèíàõ ïîëÿðíèõ
øèðîò. Òîìó ðîçðіçíÿþòü ïîêðèâíå òà ãіðñüêå çëåäåíіííÿ (ìàë. 16.3).
Ó ãіðñüêèõ îáëàñòÿõ ëüîäîâèêè óòâîðþþòüñÿ âèùå ïåâíîãî ðіâíÿ, äå
ñíіã çáåðіãàєòüñÿ öіëîðі÷íî. Ðіâåíü, âèùå ÿêîãî ñíіãó âèïàäàє áіëüøå, íіæ
ðîçòàє, íàçèâàþòü ñíіãîâîþ ëіíієþ. Çі ñõèëіâ ãіðñüêі ëüîäîâèêè ïіä âëàñíîþ ìàñîþ ñïîâçàþòü äîëèíàìè. Íàéáіëüøі ãіðñüêі ëüîäîâèêè – íà Àëÿñöі
â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Ðåêîðäñìåíîì є ëüîäîâèê Áåðèíãà çàâäîâæêè ïîíàä
200 êì.
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Ç íàáëèæåííÿì äî òðîïіêіâ âèñîòà ñíіãîâîї ëіíії çðîñòàє. Â àðêòè÷íèõ
і àíòàðêòè÷íèõ øèðîòàõ çàâäÿêè õîëîäíîìó êëіìàòó âîíà îïóñêàєòüñÿ
ìàéæå äî ðіâíÿ ìîðÿ. Ó öèõ øèðîòàõ óòâîðþєòüñÿ і ïîêðèâíå çëåäåíіííÿ,
ÿêå ìàє âèãëÿä ëüîäÿíîãî ùèòà. Äî íàéáіëüøèõ ïîêðèâíèõ ëüîäîâèêіâ
íàëåæèòü ëüîäîâèê Àíòàðêòèäè.
 Яке значення мають води суходолу в життєдіяльності людини? Ëþäè çäàâíà ðîçñåëÿëèñÿ íåïîäàëіê ïðіñíèõ âîäîéì, ÿêі âèêîðèñòîâóâàëèñü ÿê äæåðåëà ïèòíîї âîäè, à òàêîæ äëÿ ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêîìó ùå íåðіäêî ñïðèÿëè
é ðîäþ÷і çåìëі ðі÷êîâèõ äîëèí. Êðіì òîãî, âîäè ñóõîäîëó âèêîðèñòîâóâàëèñü і ÿê òðàíñïîðòíі øëÿõè. Ñàìå òîìó íàéâіäîìіøі äàâíі öèâіëіçàöії
âèíèêàëè â äîëèíàõ ðі÷îê. Äîáðå âіäîìèé âèñëіâ Ãåðîäîòà – «Єãèïåò – äàð
Íіëó». Ó Ìåñîïîòàìії ëþäè ñâîãî ÷àñó çìîãëè ïîñåëèòèñÿ é ïåðåòâîðèòè її
íåãîñòèííó òåðèòîðіþ íà êâіòó÷èé îàçèñ ëèøå çàâäÿêè Òèãðó òà Єâôðàòó.
Іíäñüêà öèâіëіçàöіÿ, àáî òàê çâàíà öèâіëіçàöіÿ Іíäó òàêîæ áóëà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ðі÷êàìè. Äàâíüîêèòàéñüêà öèâіëіçàöіÿ íàðîäèëàñÿ â áàñåéíàõ äâîõ âåëèêèõ ðі÷îê – Õóàíõå òà ßíöçè. Äàâíі öèâіëіçàöії Öåíòðàëüíîї
Àìåðèêè òàê ñàìî áóëè «äàðóíêîì ðіêè».
Äî ñüîãîäíі âîäè ñóõîäîëó ïðîäîâæóþòü âіäіãðàâàòè âåëèêó ðîëü ó æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäåé, ñïðèÿþ÷è ðîçñåëåííþ ëþäåé. Íå âèïàäêîâî ÷èìàëî
ñó÷àñíèõ ñâіòîâèõ ñòîëèöü, ó òîìó ÷èñëі é Êèїâ, ðîçòàøîâàíі íà ðі÷êàõ.
Âîäè ñóõîäîëó є òàêîæ äæåðåëîì ïðіñíîї âîäè äëÿ ðіçíèõ âèðîáíèöòâ.
Íàéáіëüøå ñïîæèâàє âîäè ïðîìèñëîâіñòü, íàñàìïåðåä åíåðãåòèêà, ÷îðíà
ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà іí.
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Âîäè ñóõîäîëó ìîæóòü ìàòè é
ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі, ùî çäàâíà
íàâ÷èëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ëþäè.
Òàê, ïðîõîäÿ÷è êðіçü ãіðñüêі ïîðîäè, ïіäçåìíі âîäè íàñè÷óþòüñÿ ðіçíèìè ñîëÿìè і ãàçàìè. Çàâäÿêè
öüîìó âîíè ìîæóòü íàáóâàòè ëіêóâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé і öіëþùå âïëèâàòè íà ëþäñüêèé îðãàíіçì (òàêі
âîäè íàçèâàþòü ìіíåðàëüíèìè).
Êîëè âîíè âèõîäÿòü íà ïîâåðõíþ,
óòâîðþþòüñÿ äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ
âîä (ìàë. 16.4). Ñåðåä ïіäçåìíèõ
âîä îñîáëèâå ìіñöå íàëåæèòü òåðМал. 16.4. Мінеральні води
ìàëüíèì âîäàì (ãðåöüê. «òåðìàëüíèé» – òåïëî). Íàé÷àñòіøå âîíè óòâîðþþòüñÿ â ðàéîíàõ âóëêàíіçìó, òàêі
âîäè äàâíî і óñïіøíî çàñòîñîâóþòü ó ãîñïîäàðñòâі ðіçíèõ êðàїí ñâіòó.
 Наскільки світ забезпечений водою? Âîäíі ðåñóðñè – ïîâåðõíåâі é ïіäçåìíі âîäè ïåâíîї òåðèòîðії, ùî âèêîðèñòîâóþòü àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ ïîòðåá ëþäèíè, ðîçïîäіëåíî ïî çåìíіé êóëі íåðіâíîìіðíî. Îäíèì
ç íàéâàæëèâіøèõ ïîêàçíèêіâ çàáåçïå÷åíîñòі áóäü-ÿêîї òåðèòîðії âîäîþ є
îáñÿã ñåðåäíüîðі÷íîãî ñòîêó ðі÷îê ç ðîçðàõóíêó íà îäíó ëþäèíó. Òàê, çà
âèçíà÷åííÿì ÎÎÍ, äåðæàâà, âîäíі ðåñóðñè ÿêîї íå ïåðåâèùóþòü 1,5 òèñ. ì3
íà ðіê íà îäíó ëþäèíó, ââàæàєòüñÿ íåçàáåçïå÷åíîþ âîäîþ. Â Óêðàїíі íà
îäíîãî ìåøêàíöÿ ïðèïàäàє ìåíøå 2 òèñ. ì3 íà ðіê, ùî є îäíèì ç íàéìåíøèõ ïîêàçíèêіâ ó Єâðîïі. Äëÿ ïðèêëàäó: Íîðâåãіÿ – ìàéæå 97, Øâåöіÿ –
ïîíàä 24, Ôðàíöіÿ – ïîíàä 4,5, Іòàëіÿ – 4, Âåëèêîáðèòàíіÿ – áëèçüêî
3 òèñ. ì3.
Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åíîñòі ëþäñòâà âîäîþ óñêëàäíåíà ùå òèì, ùî âîäíі
ðåñóðñè ðîçïîäіëåíі äóæå íåðіâíîìіðíî òåðèòîðієþ çåìíîþ êóëі. Äîáðå çàáåçïå÷åíà âîäíèìè ðåñóðñàìè Ëàòèíñüêà Àìåðèêà, ãіðøå – Ïіâíі÷íà Àìåðèêà і Єâðîïà. Â Àçії і Àôðèöі çà âèñîêîї ñåðåäíüîї âîäîçàáåçïå÷åíîñòі є
äóæå áàãàòî òåðèòîðіé ç ïîñóøëèâèì êëіìàòîì, äå âîäíі ðåñóðñè íå çàáåçïå÷óþòü ìіíіìàëüíèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ ó ïðіñíіé âîäі. Íàòîìіñòü Àâñòðàëіÿ, ÿêà є íàéñóõіøèì ìàòåðèêîì, çà ðàõóíîê çíà÷íîãî ñòîêó ðі÷îê íà
ñõіäíîìó óçáåðåææі і íåâåëèêîї êіëüêîñòі æèòåëіâ, ìàє âèñîêі ïîêàçíèêè
âîäîçàáåçïå÷åííÿ íà äóøó íàñåëåííÿ. Êðіì òîãî, îñîáëèâіñòþ ðі÷êîâîãî
ñòîêó â áàãàòüîõ ðåãіîíàõ ñâіòó є òàêîæ éîãî íåðіâíîìіðíіñòü ó ÷àñі – ïðîòÿãîì ðîêó і ç ðîêó â ðіê. Òàê, íàïðèêëàä, â Óêðàїíі áіëüøà ÷àñòèíà ðі÷íîãî ñòîêó ïðîõîäèòü ïіä ÷àñ âåñíÿíîї ïîâåíі – âіä 60–70 % íà ïіâíî÷і òà
ïіâíі÷íîìó ñõîäі äî 80–90 % íà ïіâäíі Óêðàїíè.
Íå ìåíø âàæëèâîþ є ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ âîäîþ – öå çàáðóäíåííÿ
âîä. Àäæå ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè âîäè, ðіâåíü її çàáðóäíåííÿ âïëèâàþòü
íà ñòàí çàõâîðþâàíîñòі íàñåëåííÿ. Çíà÷íà êіëüêіñòü õâîðîá ëþäèíè
ïîâ’ÿçàíà ç íåçàäîâіëüíîþ ÿêіñòþ ïèòíîї âîäè і ïîðóøåííÿì ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì âîäîïîñòà÷àííÿ. Îñíîâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ є: ñòі÷íі âîäè ïðîìèñëîâèõ і êîìóíàëüíèõ ïіäïðèєìñòâ, âîäè
ðóäíèêіâ, øàõò і íàôòîïðîìèñëіâ; âèêèäè øêіäëèâèõ ðå÷îâèí і íàôòîïðîäóêòіâ âіä âîäíîãî òðàíñïîðòó; ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿêå âèêîðèñòîâóє
ðіçíîìàíіòíі õіìі÷íі ñïîëóêè äëÿ «ãîäóâàííÿ» êóëüòóðíèõ ðîñëèí. Ç îãëÿäó
íà öå íèíі çàñòîñîâóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі – ìåõàíі÷íі, õіìі÷íі, ôіçèêî-õіìі÷66
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 води суходолу – це річки, озера, болота, штучні водойми, підземні води, льодовики, багаторічна мерзлота, які нерівномірно розподілені територією через відмінності у кліматі, рельєфі та складі гірських порід;
 річкова мережа тісно пов’язана з геологічною будовою і рельєфом території,
а рівень і кількість води в річках залежать від клімату;
 озерні улоговини формуються під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів
Землі;
 утворення підземних вод відбувається за умов достатньої кількості атмосферних опадів і залягання водопроникних шарів гірських порід над водотривкими;
 болота утворюються в умовах надмірної кількості підземних вод або атмосферних опадів;
 льодовики представлені на рівнинах покривним, а в горах – гірським зледенінням;
 прісна вода є важливим ресурсом і чинником розміщення населення та
виробництва, саме тому проблема забезпеченості людства водою – це її
нестача та забруднення.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Áіëüøà ÷àñòèíà çàïàñіâ ïðіñíîї âîäè âàæêîäîñòóïíà. Îñêіëüêè ïîòðåáè ó
âîäі ïîñòіéíî çðîñòàþòü, ñâіòîâі ðåñóðñè âè÷åðïóþòüñÿ. Ó äîïîâіäі ÎÎÍ âіä
2003 ð. (Ìіæíàðîäíîãî ðîêó ïðіñíîї âîäè) ïðîãíîçóєòüñÿ, ùî çà 20 ðîêіâ
íîðìà ñïîæèâàííÿ êіëüêîñòі âîäè íà îñîáó çìåíøèòüñÿ áіëüøå íіæ óòðè÷і і
ÿêùî íå âæèòè òåðìіíîâèõ çàõîäіâ, òî äî 2050 ð. ïåðåä íàñåëåííÿì Çåìëі
ïîñòàíå ïðîáëåìà íåñòà÷і âîäè.
Які приклади нераціонального використання води вам відомі: у країні, у вашому
населеному пункті, у вашій оселі? Які термінові практичні заходи ви може запропонувати задля вирішення виявлених проблем з водою? Поясніть, що для вас
має більше значення: кількість води чи її якість.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)
1. Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України.
2. Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер.
3. Прозорість води в річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?
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íі, áіîõіìі÷íі, òåðìі÷íі òà êîìáіíîâàíі ìåòîäè î÷èùåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ і âèðîáíè÷èõ ñòі÷íèõ âîä.
Íà ñüîãîäíі ëþäñòâî ïðîäîâæóє íàìàãàòèñÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó íåñòà÷і
âîäè. Íàïðèêëàä, ó êðàїíàõ Ïåðñüêîї çàòîêè çäіéñíþєòüñÿ îïðіñíåííÿ ìîðñüêèõ âîä, ùîïðàâäà öÿ ïðîöåäóðà äîñòóïíà ëèøå äëÿ äóæå áàãàòèõ äåðæàâ. Ðîçðîáëÿþòüñÿ íàâіòü ïðîåêòè òðàíñïîðòóâàííÿ àéñáåðãіâ âіä áåðåãіâ
Àíòàðêòèäè і Ãðåíëàíäії. Àêòèâíî çàñòîñîâóєòüñÿ òàê çâàíå îáîðîòíå âîäîïîñòà÷àííÿ, êîëè ïåâíèé îá’єì âîäè áàãàòîðàçîâî öèðêóëþє ó âèðîáíèöòâі,
à ñêèäàííÿ ñòі÷íèõ âîä ìіíіìàëüíå àáî íå âіäáóâàєòüñÿ âçàãàëі. Îäíàê ãîëîâíèì íàïðÿìêîì âèðіøåííÿ öієї ïðîáëåìè є ìàêñèìàëüíà åêîíîìіÿ
âîäè.
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ÁІÎÑÔÅÐÀ
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÅÌËІ
 визначати чинники, що формують ґрунти, рослинність і тваринний світ певної
місцевості;
 оцінювати ресурсні властивості біосфери;
 обґрунтовувати загрози зменшення біорізноманіття, виснаження, забруднення
ґрунтів;
 пояснювати вплив ґрунтів на спеціалізацію рослинництва.

§ 17.

ÁІÎÑÔÅÐÀ

 Як живі організми впливають на неживу природу?
 Що належить до живої природи?

 Із чого складається біосфера? Áіîñôåðà ñêëàäàєòüñÿ ç æèâèõ îðãàíіçìіâ
і íå îõîïëþє ñàìîñòіéíîãî ïðîñòîðó, ïîäіáíî äî іíøèõ îáîëîíîê. Àäæå
îðãàíіçìè – ðîñëèíè, òâàðèíè, ãðèáè і áàêòåðії òà ïðîäóêòè їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі – çàñåëÿþòü îêðåìі ÷àñòèíè ëіòîñôåðè, àòìîñôåðè òà ãіäðîñôåðè. Îñíîâíà ìàñà æèâèõ îðãàíіçìіâ çîñåðåäæåíà áіëÿ ïîâåðõíі Çåìëі,
òîáòî òàì, äå íàéáіëüøå âçàєìîäіþòü óñі çåìíі îáîëîíêè. Ïðîòå îêðåìі
ôîðìè îðãàíіçìіâ, ïåðåâàæíî áàêòåðії, òðàïëÿþòüñÿ é ó ãëèáîêèõ øàðàõ
ëіòîñôåðè і ìàéæå â óñіé òðîïîñôåðі. Æèâі îðãàíіçìè áåçïåðåðâíî çìіíþþòü íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå – ïðèðîäó íàâêîëî íàñ: òàê, ðîñëèíè ïîïîâíþþòü çàïàñè êèñíþ â àòìîñôåðі é çàñâîþþòü âóãëåêèñëèé ãàç.
Îðãàíіçìè çàáèðàþòü ç âîäè ìîðіâ òà îêåàíіâ íåîáõіäíó ðå÷îâèíó äëÿ ïîáóäîâè ñâîїõ êіñòÿêіâ, ïàíöèðіâ, ÷åðåïàøîê, ìóøåëü. Ç ðåøòîê îðãàíіçìіâ
óòâîðþþòüñÿ îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè, çàâäÿêè æèâèì îðãàíіçìàì âіäáóâàєòüñÿ é îðãàíі÷íå âèâіòðþâàííÿ – ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä.
 Які природні чинники впливають на поширення живих організмів? Ñâіòëî,
òåïëî, óìîâè çâîëîæåííÿ, ґðóíò – öå òі êîìïîíåíòè íåæèâîї ïðèðîäè, âіä
ÿêèõ çàëåæèòü æèòòєäіÿëüíіñòü îðãàíіçìіâ. Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ æèâèõ îðãàíіçìіâ є їõíÿ çäàòíіñòü ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ðіçíîìàíіòíèõ óìîâ
іñíóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðèðîäíå îòî÷åííÿ ãðóïè îðãàíіçìіâ є äëÿ íèõ
ñåðåäîâèùåì æèòòÿ: òàê, äåÿêі îðãàíіçìè ìîæóòü æèòè íàâіòü ó
êèï’ÿòêó é íå ãèíóòü ó ëüîäîâèêàõ. Ó ðåçóëüòàòі âçàєìîäії îðãàíіçìіâ îäíîãî ç îäíèì òà ç íåæèâîþ ïðèðîäîþ íà çåìíіé êóëі óòâîðèëèñÿ, íàïðèêëàä, ëіñ, ñòåï, áîëîòî, îçåðî, ÿêі íàçèâàþòü ïðèðîäíèìè åêîñèñòåìàìè.
 Як поширюються на земній кулі живі організми? Æèâі îðãàíіçìè ïîøèðþþòüñÿ íà çåìíіé êóëі íåðіâíîìіðíî, ïðîòå ïîøèðåííÿ îðãàíі÷íîãî ñâіòó íå
áåçëàäíå. Ç âіäîìèõ ìàéæå 350 òèñ. âèäіâ ðîñëèí і 1,5 ìëí âèäіâ òâàðèí
ïåðåâàæíà áіëüøіñòü (áëèçüêî 9/10 çàãàëüíîї êіëüêîñòі) çîñåðåäæåíà íà
ñóõîäîëі, äå ïàíóþòü ðîñëèíè. Íàéðîçâèíóòіøèé æèâèé ñâіò ó ëіñàõ, ó
Ñâіòîâîìó îêåàíі íàéáіëüø çàñåëåíèìè є ïðèáåðåæíі і ïðèïîâåðõíåâі
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а

в

Мал. 17.1. Пустеля (а), екваторіальний ліс (б), помірний ліс (в)

âîäè: áëèçüêî 60 % ïëîùі Ñâіòîâîãî îêåàíó íàãàäóþòü ïóñòåëі. Íàâіòü ó
íàéçàñåëåíіøèõ ðàéîíàõ îêåàíó íà 1 ì2 ìàñà îðãàíіçìіâ ó äåñÿòêè ðàçіâ
ìåíøà, íіæ ó çâè÷àéíîìó ëіñі (ìàë. 17.1).
Íà ñóõîäîëі ïîøèðåííÿ ðîñëèí і òâàðèí çàëåæèòü ïåðåäóñіì âіä îñîáëèâîñòåé êëіìàòó. Â óìîâàõ æàðêîãî і âîëîãîãî êëіìàòó åêâàòîðіàëüíèõ øèðîò
ðîçâèâàєòüñÿ ðіçíîìàíіòíèé òà áàãàòèé ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò âîëîãèõ
åêâàòîðіàëüíèõ ëіñіâ. Äåðåâà òóò íå ñêèäàþòü ñâîє ëèñòÿ îäíî÷àñíî, ÿê
áóâàє â ëіñàõ íàøèõ ïîìіðíèõ øèðîò âîñåíè, à çìіíþþòü ïîñòóïîâî. Òîìó â
åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ ëіñ çàâæäè çåëåíèé, ó íüîìó çàâæäè ùîñü öâіòå і
ïëîäîíîñèòü, à ïіä êðîíàìè äåðåâ âîëîãî і ïàðêî, ñòîâáóðè äåðåâ îáâèòі
ñõîæèìè íà çìіé ëіàíàìè. Òóò áàãàòî ìàâï, ðіçíèõ êîìàõ (ìåòåëèêіâ, æóêіâ, ìóðàøîê), ñåðåä ïòàõіâ áàãàòî ïàïóã, ó ðі÷êàõ ìåøêàþòü êðîêîäèëè.
Òàì, äå äîñèòü òåïëî, àëå ìàëî âîëîãè, ñâіò ðîñëèí і òâàðèí íå ìîæå
áóòè áàãàòèì. Òàêі óìîâè ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ ó ìіñöÿõ,
çäåáіëüøîãî âіääàëåíèõ âіä óçáåðåææÿ îêåàíіâ і ìîðіâ. Öå ïóñòåëі, ÿêі
çäàþòüñÿ áåçæèòòєâèìè, îäíàê íàñïðàâäі æèòòÿ òàì є, ïðîòå éîãî âàæêî
ïîìіòèòè îäðàçó. Áіëüøіñòü ðîñëèí ñòåëþòüñÿ ïîâåðõíåþ і ìàþòü äóæå
äðіáíі ëèñòî÷êè, ÿêі âèïàðîâóþòü ìàëî âîëîãè; â іíøèõ ðîñëèí ëèñòÿ çàìіíþþòü êîëþ÷êè. Äåÿêі ðîñëèíè ïóñòåëü çðîñòàþòü òіëüêè çàâäÿêè äóæå
äîâãîìó êîðіííþ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âîíè âáèðàþòü âîëîãó ç ãëèáèíè.
Òâàðèíè ïóñòåëü äóæå âèòðèâàëі é ïðèñòîñóâàëèñü ÿêèéñü ÷àñ îáõîäèòèñÿ
áåç âîäè. Ïóñòåëÿìè íàçèâàþòü і ïîëÿðíі îáëàñòі Çåìëі ÷åðåç òå, ùî òàì
ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò òàêîæ áіäíèé. Ïðîòå ïðè÷èíàìè öüîãî є, íàâïàêè, õîëîäíèé êëіìàò, ÿêèé ïîäåêóäè òàêîæ ñóõèé. Êëіìàò ïîìіðíèõ
øèðîò ñïðèÿє ðîçâèòêó і ëіñîâèõ åêîñèñòåì, і ñòåïіâ. Òåðèòîðіÿ íàøîї êðàїíè ðîçòàøîâàíà ñàìå â ïîìіðíèõ øèðîòàõ, äå ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü ïîñòóïîâî òðàïëÿþòüñÿ ëіñè, ó ÿêèõ ïðèñóòíі ÿê õâîéíі, òàê і ëèñòÿíі ïîðîäè
äåðåâ, çìіíþþòü äіëÿíêè ñòåïó ç ïåðåâàæàííÿì òðàâ’ÿíîї ðîñëèííîñòі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Порівняно з тропічним помірний листяний ліс налічує небагато різновидів
дерев – максимум кілька сотень проти кількох тисяч у тропіках. Однак дерева помірних лісів – справжні життєдайні джерела. Великі дуби, наприклад, можуть випускати понад чверть мільйона листків на рік. Цього
вистачає, щоб прогодувати армію довгоносиків, ос і молі. Листвяну підстилку поїдають і використовують як схованку комахи, мокриці та багатоніжки.
Натомість велика кількість комах привертає увагу крилатих хижаків.

 Які є загрози для живих організмів? Ùå ñòîëіòòÿ òîìó íà Çåìëі ëèøàëèñÿ
âåëèêі íåçàéìàíі ðåãіîíè, äå ðîñëèíè і òâàðèíè íå êîíòàêòóâàëè ç ëþäüìè.
Àëå âіäòîäі ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ òà éîãî ïîòðåáè â áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñàõ
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çíà÷íî çðîñëè. ßê íàñëіäîê, áіîëîãі÷íå ðіçíîìàíіòòÿ Çåìëі ïî÷àëî ñòðіìêî
çìåíøóâàòèñÿ. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ñòàëî ãîëîâíîþ ðóøіéíîþ ñèëîþ âèðóáóâàííÿ ëіñіâ, ÿêå â ìèíóëі ñòîëіòòÿ ñïóñòîøóâàëî ïіâíі÷íó ïіâêóëþ, à
ó òðîïіêàõ òðèâàє é äîñі. Ñàìå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî âіäïîâіäàëüíå çà çíèùåííÿ äåÿêèõ íàéáіëüøèõ ó ñâіòі òðàâ’ÿíèñòèõ ðіâíèí, à òàêîæ áîëіò.
Çàãðîçîþ äëÿ áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ є òàêîæ ìèñëèâñòâî, ðèáàëüñòâî і
êîëåêöіîíóâàííÿ. Ó ìèíóëі ðîêè, ùîá ïîëåãøèòè ìèñëèâöÿì äîñòóï äî
ïëàíòàöіé êðåâåòîê, áóëè çíèùåíі ìàíãðîâі ëіñè, à êîðàëîâі ðèôè âèêîðèñòîâóâàëè íà áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè. Öå íåãàòèâíî âïëèíóëî íà ìîðñüêèõ
òâàðèí, îñêіëüêè çíèêëè äіëÿíêè, äå ðîçìíîæóâàëîñÿ ÷èìàëî âèäіâ. Ñëîíіâ
âáèâàþòü çàðàäè їõíіõ áèâíіâ, à íîñîðîãіâ – ïîëþþ÷è çà їõíіìè ðîãàìè,
òèãðè ïîòåðïàþòü âіä ìèñëèâöіâ ÷åðåç õóòðî.
 Чим є біологічні ресурси? Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè – öå ðîñëèíè і òâàðèíè, ÿêі
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ ïîòðåá ëþäñòâà. Öі ðåñóðñè є óíіâåðñàëüíèìè, îñêіëüêè âîíè é ñïðàâäі ïðèäàòíі äëÿ âñüîãî. Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè є
îñíîâîþ ñіëüñüêîãî òà ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà і äæåðåëîì ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ñèðîâèíè äëÿ âèãîòîâëåííÿ îäÿãó, ëіêіâ. Ðîñëèííèé ïîêðèâ є іñòîòíèì ôàêòîðîì çàïîáіãàííÿ åðîçії, çáåðåæåííÿ îðíîãî øàðó ґðóíòó,
çàáåçïå÷åííÿ ïîïîâíåííÿ çàïàñіâ ґðóíòîâèõ âîä, çìіíè ïîâåðõíåâîãî ñòîêó. Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè ñòâîðþþòü ìîæëèâîñòі äëÿ âіäïî÷èíêó ëþäåé, çàäîâîëåííÿ åñòåòè÷íèõ і íàóêîâèõ ïîòðåá. Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè ç äîïîìîãîþ
ëþäèíè ìîæóòü áóòè âіäíîâëåíі, îäíàê, ïîïðè öå, äî íèõ ñëіä ñòàâèòèñü
îñîáëèâî óâàæíî і îáåðåæíî, îñêіëüêè áіîëîãі÷íі ðåñóðñè є âè÷åðïíèìè,
òîìó їõíє íàäìіðíå âèêîðèñòàííÿ ïðèçâåäå äî âèñíàæåííÿ òà çíèêíåííÿ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 біосфера – це оболонка Землі, яку створюють живі організми, що заселяють
частину атмосфери, гідросфери і літосфери;
 органічний світ різноманітний і численний, розподілений на земній кулі нерівномірно;
 біологічне різноманіття Землі зменшується внаслідок людської діяльності;
 біологічні ресурси – це рослини і тварини, які можуть бути використані для
потреб людства.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Äåÿêі ôàõіâöі ç îõîðîíè äîâêіëëÿ ââàæàþòü, ùî òàì, äå öå ìîæëèâî, äèêі
ðîñëèíè і òâàðèíè ìàëè á «çàðîáëÿòè ñîáі íà æèòòÿ». Àäæå їõ ëåãøå îáåðіãàòè, ÿêùî âîíè äàþòü ïðèáóòîê, îñêіëüêè öå ñòèìóëþє їõíіé çàõèñò.
Ïðèáóòîê ìîæíà îäåðæóâàòè øëÿõîì ñòâîðåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé – íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ, çàïîâіäíèêіâ òîùî, äå çà ïåâíó ïëàòó âіäâіäóâà÷àì äîçâîëÿþòü ñïîñòåðіãàòè çà äèêîþ ïðèðîäîþ, ó ò. ÷. é çäіéñíþâàòè
êіíî- òà ôîòîçéîìêó.
Чи має, на вашу думку, туризм в умовах дикої природи недоліки? Які приклади
подібного «заробітку на життя» представниками дикої природи вам відомі? Чи
можливо використати такий підхід в Україні? Якщо так, то в якому саме регіоні?

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)
1. Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.
2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території
України.
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ҐÐÓÍÒ

 Що таке широтна зональність?
 Як людина впливає на формування ґрунту?

 Що називають ґрунтом? Ґðóíò іíîäі íàî÷íî íàçèâàþòü äçåðêàëîì ëàíäøàôòó, îñêіëüêè öå óíіêàëüíå ïðèðîäíå òіëî є âіäîáðàæåííÿì âçàєìîäії
óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó öіëîї íèçêè íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ÷èííèêіâ.
Ґðóíò – öå âåðõíіé âіäíîñíî ïóõêèé øàð ãіðñüêèõ ïîðіä, ïåðåðîáëåíèé
ñïіëüíîþ äієþ ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà і òåïëà, ïîâіòðÿ, âîäè òà æèâèõ îðãàíіçìіâ. Ïåðåëі÷åíі êîìïîíåíòè íåæèâîї òà æèâîї ïðèðîäè є íàéíåîáõіäíіøèìè ÷èííèêàìè óòâîðåííÿ ґðóíòó. Äëÿ áóäü-ÿêîãî ґðóíòó âàæëèâî, íà
ÿêіé ãіðñüêіé ïîðîäі âіí óòâîðèâñÿ,
îñêіëüêè âîíà є éîãî îñíîâîþ, òîìó
її íàçèâàþòü ìàòåðèíñüêîþ ïîðîäîþ
(ìàë. 18.1).
Òàêèìè ïîðîäàìè íàé÷àñòіøå є
îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè: ïіñîê, ãëèíà
òîùî. Ґðóíò âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ãіðñüêîї
ïîðîäè áàãàòüìà âëàñòèâîñòÿìè, àëå
ãîëîâíà éîãî âіäìіííіñòü – ðîäþ÷іñòü,
àáî çäàòíіñòü ґðóíòó ïåðåäàâàòè ðîñëèíàì ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Ðîäþ÷іñòü
âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ ó ґðóíòі ïåðåãíîþ.
Мал. 18.1. Ґрунт
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

На початковій стадії формування Землі як планети ґрунту не було. Близько
500 млн років тому на подрібнених сонцем, водою і вітром гірських породах
оселилися живі організми – бактерії та рослини (у жменці землі більше мікроорганізмів, ніж людей на Землі). Із часом вони відмирали, розкладалися
і, врешті-решт, створили перегній, або гумус, – найголовнішу складову
ґрунту. Поступово перегній змішувався з подрібненими часточками породи.
Завдяки цьому ґрунт ставав пухким, що сприяло проникненню в нього води,
повітря, бактерій.

 Які є типи ґрунтів? Ïîєäíàííÿ ðіçíèõ ÷èííèêіâ ґðóíòîóòâîðåííÿ çóìîâëþє
íàäçâè÷àéíó ñòðîêàòіñòü ґðóíòіâ, ÿêі âіäðіçíÿþòü áóäîâà, ñêëàä, êîëіð, ïîòóæíіñòü ãóìóñîâîãî øàðó: òàê, òіëüêè íà òåðèòîðії Óêðàїíè íàëі÷óþòü êіëüêà ñîòåíü їõ âèäіâ. Ñóêóïíіñòü óñіõ ґðóíòіâ íà ïåâíіé òåðèòîðії íàçèâàþòü
ґðóíòîâèì ïîêðèâîì. Âіí ìàє çäåáіëüøîãî øèðîòíå àáî áëèçüêå äî íüîãî
ïðîñòÿãàííÿ, òîáòî çìіíþєòüñÿ âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ. Öå çóìîâëåíî òèì,
ùî ôîðìóâàííÿ ґðóíòîâîãî ïîêðèâó, ÿê і ïðèðîäíèõ çîí, òіñíî ïîâ’ÿçàíî
ç ðîçïîäіëîì òåïëà і âîëîãè íà çåìíіé êóëі. Ñàìå òîìó â ìåæàõ ïåâíîї ïðèðîäíîї çîíè çàçâè÷àé ñïîñòåðіãàþòü îäíîðіäíі ґðóíòè. Îäíàê îñêіëüêè íà
ôîðìóâàííÿ ґðóíòіâ âïëèâàþòü ùå é іíøі ÷èííèêè, òî їõíє ïîøèðåííÿ íå
ñïіâïàäàє ïîâíіñòþ ç ìåæàìè ïðèðîäíèõ çîí. Òàêèì ÷èíîì, çàãàëîì ґðóíòîâèé ïîêðèâ ñòðîêàòіøèé ïîðіâíÿíî ç îáðèñàìè ïðèðîäíèõ çîí.
Íà ðіçíèõ øèðîòàõ ôîðìóþòüñÿ ðіçíі òèïè ґðóíòіâ (ìàë. 18.2). Íàéïîøèðåíіøèì òèïîì ґðóíòіâ є ÷åðâîíî-æîâòі. Òàêîãî çàáàðâëåííÿ їì íàäàє
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Мал. 18.2. Типи ґрунтів: а – чорноземні; б – світло-сірі лісові; в – дерново-підзолисті;
г – буроземні; ґ – каштанові

âèñîêèé óìіñò çàëіçà òà àëþìіíіþ. Óòâîðþþòüñÿ öі ґðóíòè (ìàë. 18.3) ïіä
âîëîãèìè åêâàòîðіàëüíèìè ëіñàìè. Âåëèêà êіëüêіñòü îïàäіâ ó öèõ ðåãіîíàõ
çóìîâëþє âèìèâàííÿ ç ґðóíòіâ îðãàíі÷íèõ ðåøòîê, òîìó ðîäþ÷іñòü ÷åðâîíîæîâòèõ ґðóíòіâ äîñèòü íèçüêà. Ó òðîïіêàõ, äå êіëüêіñòü òåïëà çíà÷íî ïåðåâèùóє çàïàñè âîëîãè, ïîøèðåíі ñіðі é áóðі ïóñòåëüíі ґðóíòè. Âîíè ÷àñòî
çàñîëåíі, ìàëîïîòóæíі é ÷åðåç âіäñóòíіñòü ðîñëèí ìàéæå íå ìіñòÿòü ãóìóñó.
Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ, îñîáëèâî íà ïіâäíі, çà óìîâ ïîñóøëèâîãî êëіìàòó
ïіä òðàâ’ÿíîþ ðîñëèííіñòþ ôîðìóþòüñÿ êàøòàíîâі ґðóíòè. Ïîòóæíіñòü
ãóìóñîâîãî øàðó â íèõ ìîæå ñÿãàòè áëèçüêî ïіâìåòðà, ïðîòå âìіñò ïåðåãíîþ
íåçíà÷íèé. Íàéðîäþ÷іøі ґðóíòè íà çåìíіé êóëі – ÷îðíîçåìè (òàê їõ çäàâíà
íàçèâàþòü çà òåìíèé êîëіð). Öі ґðóíòè óòâîðþþòüñÿ â óìîâàõ íåäîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ ç äîáðå âèðàæåíîþ ñåçîííîþ êîíòðàñòíіñòþ ïіä òðàâ’ÿíîþ
ðîñëèííіñòþ íà ìàòåðèíñüêèõ ïîðîäàõ, ùî ìіñòÿòü ñïîëóêè êàëüöіþ. Îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè òóò ìàéæå íå âèìèâàþòüñÿ â íèæíі øàðè ґðóíòó, ùî ñïðèÿє óòâîðåííþ ïîòóæíîãî (іíêîëè ïîíàä 2 ì) øàðó ãóìóñó. ×îðíîçåìè є
íàöіîíàëüíèì áàãàòñòâîì Óêðàїíè: íà íèõ ïðèïàäàє ïîíàä 65 % óñіõ ґðóíòіâ, ùî ñòàíîâèòü ÷åòâåðòó ÷àñòèíó âñіõ ÷îðíîçåìíèõ ґðóíòіâ ñâіòó.
×îðíîçåìè çìіíþþòüñÿ ñіðèìè ëіñîâèìè ґðóíòàìè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ ïіä
ëèñòÿíèìè ëіñàìè ïîìіðíîãî ïîÿñó. Òóò îïàäіâ áóâàє ìàéæå ñòіëüêè, ñêіëüêè ìîæå âèïàðóâàòèñÿ, òîìó âèìèâàííÿ ãóìóñó íåâåëèêå. Îñü ÷îìó ñіðі
ëіñîâі ґðóíòè äîñèòü ðîäþ÷і.
Ïіäçîëèñòі ґðóíòè ôîðìóþòüñÿ òàêîæ ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ, äå âèïàäàє
çíà÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ, ùî øâèäêî ïðîñî÷óþòüñÿ і ïåðåíîñÿòü ïåðåãíіé і
ïîæèâíі ðå÷îâèíè íà ãëèáèíó. Òîìó ґðóíò âòðà÷àє òåìíèé êîëіð, à íà
ãëèáèíі áëèçüêî 20 ñì ç’ÿâëÿєòüñÿ õàðàêòåðíèé øàð ïîïåëÿñòîãî êîëüîðó,
ñõîæèé íà çîëó. Òàêîãî êîëüîðó ґðóíòó íàäàє ìіíåðàë êâàðö. Ïіäçîëèñòі
ìàëîðîäþ÷і ґðóíòè ïîøèðåíі ïіä õâîéíèìè і ìіøàíèìè ëіñàìè.
Òóíäðîâî-ãëåєâі ґðóíòè óòâîðþþòüñÿ â ìіñöÿõ ç íàäëèøêîì âîëîãè òà
íåñòà÷åþ òåïëà â ïîëÿðíèõ øèðîòàõ. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíèé ïåðåçâîëîæåíèé øàð ñèçîãî êîëüîðó, ÿêèé íàçèâàþòü ãëåєì. Òðàïëÿþòüñÿ òàêîæ ïðîøàðêè ìåðçëîãî ґðóíòó, à íà ïîâåðõíі – òîðô.
Àðêòè÷íі ґðóíòè ïîøèðåíі ó âèñîêèõ øèðîòàõ, äå ïàíóþòü õîëîäíèé
ñóõèé êëіìàò і áàãàòîðі÷íà ìåðçëîòà. Òіëüêè íà êîðîòêèé ÷àñ öі ґðóíòè
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ðîçìåðçàþòüñÿ íà íåçíà÷íó ãëèáèíó, і òîìó øàð ïåðåãíîþ ó íèõ äóæå
òîíêèé, à â îêðåìèõ äіëÿíêàõ éîãî çîâñіì íåìàє. Àðêòè÷íèé ґðóíò íå
óòâîðþє ñóöіëüíîãî ïîêðèâó, à òðàïëÿєòüñÿ ïîäåêóäè íà äіëÿíêàõ, íå âêðèòèõ ñíіãîì і ëüîäîì.
 Як ґрунти впливають на спеціалізацію сільського господарства? Îñîáëèâîñòі êëіìàòó і ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è іíøèõ çîíàëüíèõ òèïіâ ґðóíòіâ âèçíà÷àþòü і çîíàëüíó ñïåöіàëіçàöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó çîíі òóíäðè é
ëіñîòóíäðè íà òóíäðîâî-ãëåєâèõ ґðóíòàõ â óìîâàõ íåñòà÷і òåïëà çåìëåðîáñòâî ìîæëèâå ëèøå â çàêðèòîìó ґðóíòі, à íà ìàëîïðîäóêòèâíèõ ïàñîâèùàõ
çäåáіëüøîãî ðîçâèâàєòüñÿ òіëüêè îëåíÿðñòâî. Ñàìå âîíî і є îñíîâíîþ ñïåöіàëіçàöієþ öèõ òåðèòîðіé.
Íà ïіâíî÷і ïîìіðíîãî ïîÿñó â óìîâàõ ïðîõîëîäíîãî êëіìàòó òàéãè íà
ìàëîðîäþ÷èõ ïіäçîëèñòèõ ґðóíòàõ çàçâè÷àé âèðîùóþòü ñêîðîñòèãëі
êóëüòóðè – æèòî, ÿ÷ìіíü, îâî÷і, äåÿêі êîðåíåïëîäè, ðàííþ êàðòîïëþ. Çåìëåðîáñòâî òóò ìàє îñåðåäêîâèé õàðàêòåð. Ïіâäåííіøå, çà óìîâ òåïëîãî ïîìіðíîãî êëіìàòó, âèðîùóþòü íàéðіçíîìàíіòíіøі êóëüòóðè, çàéìàþòüñÿ
âèíîãðàäàðñòâîì і ñàäіâíèöòâîì. Ïîñіâè êîðìîâèõ і íàÿâíіñòü ïðèðîäíèõ
ïàñîâèù ñïðèÿþòü ðîçâèòêó òóò ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà.
Ó ëіñîñòåïàõ íà ñіðèõ ëіñîâèõ ґðóíòàõ, à ó ñòåïàõ – íà ÷îðíîçåìàõ і
êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ ãîëîâíèìè êóëüòóðàìè є ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, öóêðîâèé áóðÿê, ñîíÿøíèê. Òâàðèííèöòâî ìàє ìîëî÷íî-ì’ÿñíèé íàïðÿì. Íà
âіäõîäàõ ïåðåðîáêè öóêðîâèõ áóðÿêіâ òà ñîíÿøíèêó äіñòàëî ðîçâèòîê ñâèíàðñòâî.
Íà çàõîäі ñóáòðîïі÷íîãî ïîÿñó â óìîâàõ ñåðåäçåìíîìîðñüêîãî êëіìàòó íà
ðîäþ÷èõ êîðè÷íåâèõ і ñіðî-êîðè÷íåâèõ ґðóíòàõ ïîøèðåíі ñàäіâíèöòâî òà
âèíîãðàäàðñòâî, âåëèêі ïëîùі çàéíÿòі îðíèìè çåìëÿìè, äå âèðîùóþòü
îâî÷і òà áàøòàííі êóëüòóðè.
Ó âîëîãèõ ñóáòðîïіêàõ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ÷åðâîíîçåìè і æîâòîçåìè, íà ÿêèõ ìîæíà âèðîùóâàòè öіííі ñóáòðîïі÷íі êóëüòóðè, çáèðàþ÷è ïî äâà âðîæàї íà ðіê: óçèìêó – êóëüòóðè
ïîìіðíîãî ïîÿñó (çåðíîâі, îâî÷і), óëіòêó – òðîïі÷íі îäíîðі÷íі (áàâîâíèê) àáî
áàãàòîðі÷íі êóëüòóðè (îëèâè, öèòðóñîâі, ÷àé, âîëîñüêèé ãîðіõ, іíæèð òîùî).
Ïåðåâàæàþòü íèçüêîïðîäóêòèâíі, äåãðàäîâàíі ÷åðåç íåêîíòðîëüîâàíèé âèïàñ ïàñîâèùà.
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Çîíà ïåðåìіííî-âîëîãèõ і ìóñîííèõ ëіñіâ, äå ґðóíò ïðîòÿãîì ñóõîãî ñåçîíó âèñèõàє äîñèòü ñèëüíî, ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïðåäñòàâëåíà ïåðåäóñіì ïëàíòàöіÿìè öóêðîâîї òðîñòèíè, ãàÿìè àïåëüñèíîâèõ і ìàíäàðèíîâèõ
äåðåâ, áàíàíіâ òà àíàíàñіâ.
Ó çîíі òðîïі÷íèõ íàïіâïóñòåëü і ïóñòåëü íà çàñîëåíèõ, óêðàé áіäíèõ
ñіðèõ і áóðèõ ïóñòåëüíèõ ґðóíòàõ ãîëîâíèì íàïðÿìîì є âіâ÷àðñòâî. Çåìëåðîáñòâî òóò ðîçâèíåíå òіëüêè â îàçèñàõ.
Ó çîíі ñàâàí і ðіäêîëіññÿ ïîøèðåíі ÷åðâîíі і ÷åðâîíî-áóðі ґðóíòè, ðîäþ÷èé øàð ÿêèõ ëåãêî âèìèâàєòüñÿ â ïåðіîä äîùіâ. Òîìó çíà÷íі ïëîùі òóò
çàéíÿòі ïіä ïàñîâèùà, à òàêîæ âèðîùóâàííÿ áàâîâíèêó, êóêóðóäçè, àðàõіñó.
Ó çîíі åêâàòîðіàëüíèõ ëіñіâ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî âåäåòüñÿ íà äóæå ìàëèõ ïëîùàõ, îñêіëüêè ïîøèðåíі òóò ÷åðâîíî-æîâòі ґðóíòè є ìàëîðîäþ÷èìè.
 Що загрожує ґрунтам? Âіäîìî, ùî ðîäþ÷іñòü ґðóíòіâ çàëåæèòü íå òіëüêè
âіä ïðèðîäíèõ ÷èííèêіâ, à é âіä ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Òàê,
óíîñÿ÷è äîáðèâà, âîíà ìîæå ïіäâèùèòè ðîäþ÷іñòü ґðóíòіâ àáî, íàâïàêè,
çâåñòè її íàíіâåöü. Äåãðàäàöіÿ ґðóíòіâ íåðіäêî âіäáóâàєòüñÿ і âíàñëіäîê
âèêîðèñòàííÿ õіìі÷íèõ çàñîáіâ çàõèñòó ðîñëèí – ðå÷îâèí, ÿêі ïðèçíà÷åíі
äëÿ çíèùåííÿ æèâèõ îðãàíіçìіâ і áіëüøіñòü ÿêèõ ó ïðèðîäі íå çóñòðі÷àєòüñÿ. Ñåðåä ÷èñëåííèõ àíòðîïîãåííèõ çàáðóäíþâà÷іâ ґðóíòó íàéíåáåçïå÷íіøèìè є âàæêі ìåòàëè – öèíê, ìіäü, ñâèíåöü, êàäìіé òà ðòóòü. Âîíè
ìîæóòü íàäõîäèòè ç àòìîñôåðíèìè îïàäàìè, ïîâåðõíåâèìè ÷è ïіäçåìíèìè âîäàìè. Òàê ñàìî çíèæóєòüñÿ ðîäþ÷іñòü ґðóíòіâ і ÷åðåç âіòðîâó é âîäíó
åðîçіþ ґðóíòіâ, ùî ðîçâèâàєòüñÿ çàâäÿêè îñóøåííþ ÷è íàäìіðíîìó çðîøåííþ. Ïðîöåñ äåãðàäàöії ґðóíòіâ, àáî âòðàòó їõ ðîäþ÷îñòі, ôàõіâöі íàçèâàþòü «òèõîþ êðèçîþ ïëàíåòè». Àäæå ґðóíò ñïðàâåäëèâî íàçèâàþòü
ãîëîâíèì áàãàòñòâîì äåðæàâè òà ïëàíåòè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 ґрунт – це верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільною дією
сонячного світла і тепла, повітря, води та організмів;
 ґрунтовий покрив змінюється із широтою, що залежить від кліматичних умов;
 переважання тих чи інших зональних типів ґрунтів визначають і зональну
спеціалізацію сільського господарства;
 родючість ґрунтів залежить від природних чинників і від людини.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ç 2002 ðîêó 5 ãðóäíÿ ùîðі÷íî ó ñâіòі ñâÿòêóþòü Âñåñâіòíіé äåíü ґðóíòó.
Äåíü ґðóíòó ïîâèíåí îá’єäíóâàòè ëþäåé ó ñâіòі äëÿ çàãàëüíîї ñïðàâè – çàõèñòó íàøèõ ґðóíòіâ âіä âèñíàæåííÿ, ðóéíàöії, äåãðàäàöії, à òàêîæ äëÿ
âіäòâîðåííÿ їõ ðîäþ÷îñòі.
Поясніть, чи варто, з огляду на сьогоднішні численні виклики в нашому суспільстві, приділяти серйозну увагу цьому святу. Чи не є це спробою відволікти людей
від поточних нагальних проблем? Якщо ж ви згодні з таким святом, то запропонуйте до Дня ґрунту заходи, які були б, на вашу думку, доречними та ефективними.
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ÏÐÎÑÒІÐ





пояснювати роль географічного простору у формуванні світосистеми;
аналізувати функціонально-компонентний склад світосистеми;
визначати основні аспекти глобальної єдності в системі «суспільство – природа»;
володіти прийомами географічного дослідження.

§ 19.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÏÐÎÑÒІÐ І ÑÂІÒÎÑÈÑÒÅÌÀ

 Що таке географічна оболонка? Які її складові?

 Що таке географічний простір? Ó÷åíі-ãåîãðàôè ñòâåðäæóþòü, ùî ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà âõîäèòü äî ñêëàäó óíіêàëüíîãî óòâîðåííÿ, ÿêèì є ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð. Ó êëàñè÷íîìó âèãëÿäі ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð іñíóє
çàâäÿêè âçàєìîäії Çåìëі ç Êîñìîñîì і îõîïëþє âåëè÷åçíó çà ïðîòÿæíіñòþ
ñôåðó. Êðіì ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð âêëþ÷àє Áëèæíіé Êîñìîñ, ùî ïіäіéìàєòüñÿ äî âåðõíüîї ìåæі ìàãíіòîñôåðè і îïóñêàєòüñÿ
âіä íèæíüîї ìåæі ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè äî ïîâåðõíі Ìîõîðîâè÷è÷à – ïåðåõіäíîї çîíè ìіæ çåìíîþ êîðîþ і âåðõíüîþ ìàíòієþ (ìàë. 19.1).
Ïðîöåñè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ ó âíóòðіøíіõ øàðàõ Çåìëі і Êîñìîñі, àêòèâíî âïëèâàþòü íà ïðèðîäíèé ñòàí і ôóíêöіîíóâàííÿ âñіõ ñêëàäîâèõ
ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó. Òàê, çàâäÿêè ãðàâіòàöіéíіé åíåðãії, ùî äіє â ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі, ñôîðìóâàëàñÿ ñó÷àñíà ôîðìà Çåìëі, âіäáóâàþòüñÿ
ïðîöåñè âèâіòðþâàííÿ, òå÷óòü ðі÷êè òîùî.
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Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ íàøîї ïëàíåòè ìàє ìàãíіòîñôåðà, îñêіëüêè
âîíà çàõèùàє îðãàíі÷íèé ñâіò âіä
çãóáíèõ óëüòðàôіîëåòîâèõ òà êîðïóñêóëÿðíèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ.
Ïðè öüîìó çáóðåííÿ ãåîìàãíіòíîãî
ïîëÿ âïëèâàþòü íà êëіìàò і ðі÷êîâèé ñòіê. Ìàãíіòîñôåðà ñòàëà ïåâíîþ
«àðåíîþ» æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè,
áî â íіé ïðîëÿãàþòü îðáіòè øòó÷íèõ ñóïóòíèêіâ Çåìëі, êîñìі÷íèõ
êîðàáëіâ, ëіíії çâ’ÿçêó.
Ïðîöåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі, ñòàëè íåîáõіäíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàðîäæåííÿ
і ðîçâèòêó æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі;
ó íüîìó òàêîæ íàáóâàє ðîçâèòêó
ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî, ôîðìóþòüñÿ
åêîíîìі÷íèé, ïîëіòè÷íèé, іíôîðìàöіéíèé і ñîöіîêóëüòóðíèé ïðîñòîðè,
ñâіòîñèñòåìà.
 Що розуміють під світосистемою?
Ñâіòîñèñòåìà – öå íèçêà ñóâåðåííèõ äåðæàâ, іíøèõ òåðèòîðіé òà
àêâàòîðіé Çåìëі, à òàêîæ ðіçíîМал. 19.1. Географічна оболонка
ìàíіòíèõ íåäåðæàâíèõ óòâîðåíü:
ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé, ñâіòîâèõ ìіñò
òîùî, ÿêі áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â åêîíîìі÷íîìó, ïîëіòè÷íîìó, êóëüòóðíîìó æèòòі ñó÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà.
Íàóêîâöі ñòâåðäæóþòü, ùî ñâіòîñèñòåìà є áåççàïåðå÷íèì íàñëіäêîì
ãëîáàëіçàöії, і âèçíà÷àþòü її îäíî÷àñíî ðåçóëüòàòîì і ïðîöåñîì ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîї єäíîñòі â ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі. Òàê, ñâіòîñèñòåìíèé ïіäõіä óâàæàєòüñÿ ñòðèæíåì ïіçíàííÿ ñó÷àñíîãî ñâіòó.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Поняття «світосистема» належить американському вченому І. Валерстайну. На його думку, світосистема – це соціальна система, яка має власні
межі, структуру, правила визнання та характеризується самодостатністю
існування. У своєму дослідженні «Аналіз світових систем» (2001 р.) він зазначив, що найближчі 25–50 років світ еволюціонує до нового світового порядку. Крім того, світосистема визначається вченим як утворення з єдиним
поділом праці та множинністю культурних систем. Зародилася сучасна світосистема в період переходу людства до індустріального суспільства.

Äî îñíîâíèõ âëàñòèâîñòåé ñâіòîñèñòåìè íàëåæàòü: öіëіñíіñòü, ñêëàäíà
ôóíêöіîíàëüíî-êîìïîíåíòíà ñòðóêòóðà, äèíàìі÷íіñòü, ãåîãðàôі÷íà äèôåðåíöіàöіÿ (ðіçíà ùіëüíіñòü, ïðîíèêíіñòü іíòåãðàöіéíèõ óòâîðåíü, âіäìіííîñòі â ðіâíÿõ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí і ðåãіîíіâ òîùî).
 Із чого складається світосистема? Ñâіòîñèñòåìà ñòðóêòóðîâàíà íà êіëüêà
ïіäñèñòåì, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó òіñíîìó âçàєìîçâ’ÿçêó. Ñåðåä íèõ: äåìîãðàôî-åêîëîãі÷íà, åêîíîìі÷íî-ãîñïîäàðñüêà, іíôîðìàöіéíî-òåõíîëîãі÷íà, ñîöіàëüíî-êóëüòóðíà, ïîëіòè÷íà ïіäñèñòåìè (ìàë. 19.2).
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Мал. 19.2. Складові світосистеми

 Які чинники впливають на розвиток світосистеми? Ñâіòîñèñòåìà ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó ðîçâèòêó çàâäÿêè ðîçâèòêó її ïіäñèñòåì. Öüîìó ñïðèÿþòü
ðіçíîìàíіòíі ÷èííèêè: åêîíîìі÷íèé, іíôîðìàöіéíèé, ïîëіòèêî-ïðàâîâèé,
íàóêîâî-òåõíîëîãі÷íèé, ñîöіîëîãі÷íèé, åêîëîãі÷íèé (òàáë. 19.1).
Òàáëèöÿ 19.1. ×èííèêè ðîçâèòêó ñâіòîñèñòåìè
Íàçâà
÷èííèêіâ

Îñîáëèâîñòі âèÿâó і âïëèâó

Åêîíîìі÷íèé

êîíöåíòðàöіÿ і äåêîíöåíòðàöіÿ êàïіòàëó, ôîðìóâàííÿ єäèíîãî
ðèíêîâîãî ïðîñòîðó

Іíôîðìàöіéíèé

ðàäèêàëüíі çìіíè â äіëîâîìó ñïіëêóâàííі, îáìіíі іíôîðìàöієþ,
ùî ñòâîðþþòü ìîæëèâîñòі îïåðàòèâíîãî é åôåêòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ åêîíîìі÷íèõ, âèðîáíè÷èõ, êîìåðöіéíèõ ïðîáëåì

Ïîëіòèêîïðàâîâèé

âèÿâëÿєòüñÿ â ïîñëàáëåííі äåðæàâíèõ êîðäîíіâ, ñâîáîäі ïåðåìіùåííÿ ãðîìàäÿí, òîâàðіâ, ïîñëóã, êàïіòàëó, ðåãóëþâàííі ðîçïîäіëó ðåñóðñіâ ìіæ äåðæàâàìè

Íàóêîâîòåõíîëîãі÷íèé

âèçíà÷àєòüñÿ åêîíîìі÷íèìè âèãîäàìè âèêîðèñòàííÿ íàóêîâîòåõíі÷íîãî і êâàëіôіêàöіéíîãî ðіâíіâ ó ðіçíèõ ñôåðàõ åêîíîìіêè,
ñïðèÿє ïіäâèùåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі íàóêîâî-òåõíі÷íèõ
ðîçðîáîê, çìåíøóє çàëåæíіñòü åêîíîìіêè âіä ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ

Ñîöіîëîãі÷íèé

ñïðèÿє ïîäîëàííþ íàöіîíàëüíîї îáìåæåíîñòі, ïіäâèùåííþ ìîáіëüíîñòі ëþäåé, ìіæíàðîäíіé ìіãðàöії, ïіäâèùóє ãåîãðàôі÷íі
(òåðèòîðіàëüíі), äóõîâíі, ïñèõîëîãі÷íі çâ’ÿçêè ìіæ ëþäüìè

Åêîëîãі÷íèé

ñïðèÿє îá’єäíàííþ çóñèëü ñâіòîâîãî òîâàðèñòâà â ðîçâ’ÿçàííі
ïðîáëåì âçàєìîäії ëþäèíè ç ïðèðîäîþ, çóìîâëþє êîíñîëіäàöіþ
ðåñóðñіâ, ñòàëèé ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè
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 Чому дослідження світосистеми є актуальним? Àíàëіçóþ÷è ñó÷àñíèé
ñòàí ñâіòîñèñòåìè, ó÷åíі âèçíàþòü ïîñèëåííÿ â íіé âçàєìîäії ëþäèíè ç
ïðèðîäîþ. Íàñëіäêîì öüîãî є çðîñòàííÿ åôåêòіâ і ìàñøòàáіâ àêòèâíîñòі
ñóñïіëüñòâà âіäíîñíî ïðèðîäè. Ó öèõ óìîâàõ íàãàëüíîþ âèìîãîþ ñòàâ çáàëàíñîâàíèé (ñòàëèé) ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè. Òàê, ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè ðåàëіçàöії Êîíöåïöії ñòàëîãî ðîçâèòêó â ìåæàõ ñâіòîñèñòåìè
ãåîãðàôè ââàæàþòü:
• îöіíêó ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó ñâіòó, îêðåìèõ ðåãіîíіâ і êðàїí òà
îáґðóíòóâàííÿ ìîæëèâèõ ðіâíіâ їõ âèêîðèñòàííÿ, çáåðåæåííÿ é âіäíîâëåííÿ;
• àíàëіç åêîëîãі÷íîї áåçïåêè ñâіòó;
• îáґðóíòóâàííÿ íàïðÿìêіâ і ïðіîðèòåòіâ ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñіâ;
• îöіíêà ðіâíіâ òåõíîãåííèõ íàâàíòàæåíü і ïåðåõîäó íà íîâі òåõíîëîãії;
• àíàëіç äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ і ñèòóàöіé;
• îöіíêà ñèñòåì ðîçñåëåííÿ çà ðіâíÿìè àíòðîïîãåííî-òåõíîãåííèõ íàâàíòàæåíü, ÿêі їì âëàñòèâі;
• ñòâîðåííÿ ãåîіíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó
òîùî.
Íà äóìêó âіò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ, ñâіòîñèñòåìà ìîæå ñòàòè îá’єêòîì ãåîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåíü âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè íà ãëîáàëüíîìó
ðіâíі. Îñü ÷îìó її ґðóíòîâíå і âñåáі÷íå äîñëіäæåííÿ íà ñüîãîäíі є äîâîëі
àêòóàëüíèì.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 географічний простір – це глобальна сфера Землі, яка охоплює географічну
оболонку, Ближній Космос і підстилаючу кору до поверхні Мохоровичича;
 географічний простір поступово трансформується в результаті різних природних і суспільних процесів;
 світосистема – це процес і результат формування глобального людського
суспільства в межах географічного простору;
 функціонально-компонентна структура світосистеми складна і включає
кілька важливих підсистем;
 взаємодія людини і природи є однією з найактуальніших проблем сучасного
розвитку світосистеми.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Перегляньте новини і спробуйте визначити, яка інформація стосується розвитку світосистеми на сучасному етапі. За яких умов світосистема функціонує
ефективно?
2. Що ви вважаєте найбільшим досягненням людства за останні роки? Чи є вони
наслідком формування і розвитку світоситеми?
3. Знайдіть на офіційному сайті Інституту географії АН України інформацію, яка
стосується розвитку світосистеми на сучасному етапі. Які проекти підготовлені і реалізовані відділами Інституту із цього питання? Які їхні результати?
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 установлювати причини демографічних явищ, просторові відмінності демографічних процесів; вплив конфесійної, етнічної, соціальної структури населення на
процеси відтворення і міграції;
 розпізнавати за статево-віковими пірамідами країни різних типів відтворення
населення;
 аналізувати текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою порівняння
процесів відтворення населення;
 висловлювати судження щодо ефективності економічних, адміністративно-правових та виховних заходів демографічної політики;
 оперувати поняттями «відтворення населення», «природний рух населення»,
«механічний рух населення», «демографічний перехід», «демографічне старіння», «міграції», «демографічна політика»;
 застосовувати у практичній діяльності навички роботи з картами населення, обчислення демографічних показників.

§ 20.

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÂІÒÓ: ×ÈÑÅËÜÍІÑÒÜ, ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ
ÐÓÕ ÍÀÑÅËÅÍÍß, ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÏÅÐÅÕІÄ,
ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÏÎËІÒÈÊÀ

 Які основні показники характеризують населення тієї чи іншої території?
 Що впливає на чисельність населення світу?
 Що таке демографічна політика?

 Які зміни чисельності населення світу? ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó íà
êіíåöü 2018 ð. ñòàíîâèëà ïîíàä 7,6 ìëðä îñіá. Çàãàëîì íàñåëåííÿ ñâіòó
çáіëüøóєòüñÿ, ïðîòå òåìïè éîãî çðîñòàííÿ íå çàâæäè áóëè îäíàêîâі
(ìàë. 20.1).
Ðі÷íèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ ó
2017 ð. ñòàíîâèâ 1,2 %. Àëå öåé ïîêàçíèê çíà÷íî ìåíøèé, íіæ áóâ,
íàïðèêëàä, ó ÕÕ ñò. Òàê, ó 1927 ð.
íà Çåìëі ïðîæèâàëî 2 ìëðä, à çà
30 ðîêіâ, ó 1960 ð., çàôіêñîâàíî
3 ìëðä. Ïðè öüîìó íà êіíåöü
ÕÕ ñòîëіòòÿ âæå íàðàõîâóâàëîñÿ
ïîíàä 6 ìëðä îñіá.
Ñòðіìêå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ ó ÕÕ ñò. äіñòàëî íàçâó «äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ». Ó 1995 ð. çà
ðіê íà Çåìëі ç’ÿâèëîñÿ 100 ìëí îñіá.
Мал. 20.1. Динаміка кількості населення
Öå íàéáіëüøèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ
Ó ÑÂІÒÎÑÈÑÒÅÌІ
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çà âñþ іñòîðіþ ëþäñòâà. Òðèâàëèé ÷àñ ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çáіëüøóâàëàñÿ ïåðåâàæíî çàâäÿêè êðàїíàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Òàê, äàíі ïåðåïèñіâ íàñåëåííÿ, ïðîâåäåíі â îñòàííі ðîêè, ñâіä÷àòü, ùî ñòðіìêå çðîñòàííÿ
÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ ïîñòóïîâî ïðèïèíèòüñÿ.
 Що таке природний рух населення? ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çìіíþєòüñÿ
íàñàìïåðåä óíàñëіäîê ïðèðîäíîãî ðóõó íàñåëåííÿ – ñóêóïíîñòі ïðîöåñіâ
íàðîäæóâàíîñòі, ñìåðòíîñòі і ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, ùî çàáåçïå÷óþòü áåçïåðåðâíå âіäíîâëåííÿ і çàìіùåííÿ ëþäñüêèõ ïîêîëіíü. Çà äàíèìè ÎÎÍ,
ó öіëîìó íàðîäæóâàíіñòü ó ñâіòі çíèæóєòüñÿ. Óñå áіëüøå êðàїí ìàþòü íàðàçі ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñòі íèæ÷å ðіâíÿ, íåîáõіäíîãî äëÿ ïðèðîäíîãî
âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, ÿêèé ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 2,1 íàðîäæåíü íà îäíó
æіíêó.
Ó ïåðіîä 2010–2016 ðð. ðіâåíü íàðîäæóâàíîñòі áóâ íèæ÷å ðіâíÿ âіäòâîðåííÿ â 63 êðàїíàõ ñâіòó, íà ÿêі ïðèïàäàє 46 % ñâіòîâîãî íàñåëåííÿ. Ó öіé
ãðóïі – 10 êðàїí ñâіòó ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ æèòåëіâ: Êèòàé,
ÑØÀ, Áðàçèëіÿ, Ðîñіÿ, ßïîíіÿ, Â’єòíàì, Íіìå÷÷èíà, Іðàí, Òàїëàíä і Âåëèêà Áðèòàíіÿ.
Ðіçíèöÿ ìіæ êіëüêіñòþ íàðîäæåíèõ æèâèìè і êіëüêіñòþ ïîìåðëèõ íàçèâàєòüñÿ ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì íàñåëåííÿ, ÿêèé çàçâè÷àé ðîçðàõîâóєòüñÿ íà 1 òèñ. íàñåëåííÿ çà ðіê (ó ïðîìіëå ‰).
Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêі ïðîöåñè ïåðåâàæàþòü, âіäáóâàєòüñÿ ïðèðîäíèé
ïðèðіñò àáî ïðèðîäíå çìåíøåííÿ íàñåëåííÿ. Ó÷åíі-äåìîãðàôè ðîçðіçíÿþòü
ðîçøèðåíå (ïåðåâàæàííÿ íàðîäæóâàíîñòі íàä ñìåðòíіñòþ (і â àáñîëþòíèõ
ïîêàçíèêàõ, і â ðîçðàõóíêó íà 1000 îñіá), âіäïîâіäíî äëÿ íüîãî õàðàêòåðíèé äîäàòíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò). Ïðîñòå (ïåðåâàæàííÿ ïîñòіéíîї
êіëüêîñòі íàñåëåííÿ â ðåçóëüòàòі ïðèáëèçíî îäíàêîâîї íàðîäæóâàíîñòі і
ñìåðòíîñòі (âåäå äî çàìіùåííÿ ïîêîëіííÿ ëþäåé)). Çâóæåíå (ïåðåâèùåííÿ
ñìåðòíîñòі íàä íàðîäæóâàíіñòþ, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî âіäáóâàєòüñÿ àáñîëþòíå
çìåíøåííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ (äåïîïóëÿöіÿ) âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ.
Ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñòі і ñìåðòíîñòі â äåðæàâàõ ñâіòó є іíäèêàòîðàìè їõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Òàê, âèñîêà íàðîäæóâàíіñòü і
íèçüêà ñìåðòíіñòü ìîæóòü ñâіä÷èòè ïðî їõíє ñîöіàëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ. Êîðîòêî÷àñíèé ñïàä íàðîäæóâàíîñòі òà çðîñòàííÿ ñìåðòíîñòі – ðåçóëüòàò
åêîíîìі÷íîї і ñîöіàëüíîї êðèçè ó êðàїíàõ. Øâèäêå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ çà
ðàõóíîê òðèâàëîãî çáåðåæåííÿ âèñîêîї íàðîäæóâàíîñòі çàçâè÷àé óíàñëіäîê âіäñòàëîї åêîíîìіêè, íіæ її ïðîöâіòàííÿ. Öå ñòâîðþє äåìîãðàôі÷íó íàïðóãó, ïîðîäæóє íàäìіðíèé òèñê íà ïðèðîäíі ðåñóðñè, âèêëèêàє äåôіöèò
ðîáî÷èõ ìіñöü і â ïîäàëüøîìó – ïîòîêè åìіãðàíòіâ. Íà ïðèðîäíå âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ âïëèâàþòü òàêîæ éîãî êîíôåñіéíà, åòíі÷íà, ñîöіàëüíà
ñòðóêòóðè òà åêîëîãі÷íèé ñòàí òåðèòîðії.
Ó ïðèðîäíîìó ðóñі íàñåëåííÿ ðîçðіçíÿþòü òàêîæ òðàäèöіéíèé (åêñòåíñèâíèé) òà ñó÷àñíèé (іíòåíñèâíèé) òèïè âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Òðàäèöіéíèé òèï âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêîþ íåðåãóëüîâàíîþ
íàðîäæóâàíіñòþ і âèñîêîþ ñìåðòíіñòþ, çàçâè÷àé ç ïðè÷èí íåðîçâèíåíîñòі
ìåäèöèíè, íèçüêîãî ðіâíÿ æèòòÿ, âіéí, åïіäåìіé òîùî. Ó ðåçóëüòàòі âçàєìîäії öèõ ÷èííèêіâ çàãàëüíі òåìïè çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ íåâèñîêі, à ó ñòðóêòóðі ïåðåâàæàє ÷àñòêà ìîëîäèõ ëþäåé. Öåé òèï õàðàêòåðíèé
äëÿ ðàííіõ åòàïіâ ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.
Ñó÷àñíèé òèï âіäòâîðåííÿ çóìîâëåíèé ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì äåðæàâ, çðîñòàííÿì ðіâíÿ і ÿêîñòі æèòòÿ, çàëó÷åííÿì â åêîíîìі÷íó
äіÿëüíіñòü æіíîê òîùî. Ó ðåçóëüòàòі ðіçêî çìåíøóєòüñÿ ðіâåíü íàðîäæóâà80
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

За даними Департаменту з економічних і соціальних питань Секретаріату
ООН, кількість жителів планети, незважаючи на низьку народжуваність,
буде зростати в середньому на 83 млн на рік. Уже до 2030 р. у світі буде на
мільярд більше – 8,6 млрд осіб, зокрема, за рахунок збільшення тривалості
життя. Середня тривалість життя у світі за останні 10 років зросла з 65 до
69 років, а жінок – з 69 до 73 років. Учені прогнозують, що у 2050 році населення планети становитиме 9,8 мільярда, а у 2100 році – 11,2 мільярда
осіб. Наголошується, що найбільш населеними країнами продовжують
залишатися Китай та Індія. Учені стверджують, що найбільш швидкими
темпами зростатиме населення Нігерії і до 2050 року вона виявиться на
третьому місці за кількістю жителів.
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íîñòі, çíèæóєòüñÿ ðіâåíü ñìåðòíîñòі, çíà÷íî çáіëüøóєòüñÿ ñåðåäíÿ
òðèâàëіñòü æèòòÿ і ÷àñòêà ëþäåé
ñòàðøîãî âіêó.
 Що таке демографічний перехід?
Äåìîãðàôі÷íèé ïåðåõіä – öå іñòîðè÷íèé ïåðåõіä âіä òðàäèöіéíîãî
äî ñó÷àñíîãî òèïó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Ñó÷àñíèé äåìîãðàôі÷íèé
ïåðåõіä є øâèäêèì çíèæåííÿì
íàðîäæóâàíîñòі і ñìåðòíîñòі, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ çâåäåíå äî ïðîñòîãî çàìіùåííÿ
ïîêîëіíü ëþäåé. Çàëåæíî âіä åêîМал. 20.2. Фази демографічного переходу
íîìі÷íîї ñèòóàöії óñі êðàїíè ïðîõîäÿòü ÷îòèðè ôàçè (åòàïè) äåìîãðàôі÷íîãî ïåðåõîäó (ìàë. 20.2).
Äëÿ ïåðøîї ôàçè õàðàêòåðíà âèñîêà íàðîäæóâàíіñòü, âèñîêà ñìåðòíіñòü,
íèçüêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ.
Äðóãó ôàçó âèðіçíÿє âèñîêà íàðîäæóâàíіñòü, ïðîòå íàÿâíà òåíäåíöіÿ äî
її çìåíøåííÿ, ðіçêîãî çíèæåííÿ ñìåðòíîñòі ó çâ’ÿçêó ç óñïіõàìè ìåäèöèíè, ïðèñóòíіé òàêîæ âèñîêèé і äóæå âèñîêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò. Â îêðåìèõ ðåãіîíàõ і êðàїíàõ ñâіòó íàÿâíà òåíäåíöіÿ äî òîãî, ùî êîåôіöієíò
íàðîäæóâàíîñòі çíèæóєòüñÿ øâèäøå êîåôіöієíòà ñìåðòíîñòі, óíàñëіäîê
÷îãî âіäáóâàєòüñÿ óïîâіëüíåííÿ ïðèðîñòó і ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ.
Òðåòþ ôàçó çíàìåíóþòü ïîêàçíèêè ñìåðòíîñòі çà ðàõóíîê «ñòàðіííÿ
íàñåëåííÿ» ïðè ïîâіëüíîìó çíèæåíі íàðîäæóâàíîñòі. ßê íàñëіäîê, íàÿâíèé ïåðåõіä äî íåçíà÷íîãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, ïіçíіøå – äî éîãî çìåíøåííÿ.
Íà ÷åòâåðòіé ôàçі ïîêàçíèêè ñìåðòíîñòі і íàðîäæóâàíîñòі çðіâíþþòüñÿ, à ðіñò íàñåëåííÿ ïðèïèíÿєòüñÿ.
Íà ñüîãîäíі êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïåðåáóâàþòü íà äðóãîìó-òðåòüîìó åòàïàõ, ðîçâèíåíі êðàїíè – íà ÷åòâåðòîìó åòàïі, ïðè öüîìó â áàãàòüîõ
ç íèõ ñìåðòíіñòü ïåðåâèùèëà íàðîäæóâàíіñòü і ñïîñòåðіãàєòüñÿ ÿâèùå äåïîïóëÿöії íàñåëåííÿ.
Åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè âæå çàâåðøèëè äåìîãðàôі÷íèé ïåðåõіä, à
òі, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çàêіí÷óþòü äðóãó і âñòóïàþòü ó òðåòþ ôàçó, òîáòî
âèõîäÿòü іç ñòàíó äåìîãðàôі÷íîãî âèáóõó і íàáëèæàþòüñÿ äî çàâåðøåííÿ
äåìîãðàôі÷íîãî ïåðåõîäó.
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 Чим відрізняється демографічна політика у країнах з різним типом відтворення населення? Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì äåðæàâè ðîçðîáëÿþòü і âòіëþþòü ó æèòòÿ âëàñíó äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó. Òðàäèöіéíî
äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó ñïðèéìàþòü ÿê ïåâíó äіÿëüíіñòü äåðæàâè, ìåòîþ
ÿêîї є çìіíà äåìîãðàôі÷íèõ ïîêàçíèêіâ ðîçâèòêó íàñåëåííÿ òà ðåæèìó
éîãî âіäòâîðåííÿ. Ó øèðøîìó ðîçóìіííі äåìîãðàôі÷íà ïîëіòèêà âïëèâàє і
íà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè íàñåëåííÿ, çîêðåìà: ñòàí çäîðîâ’ÿ, åêîíîìі÷íó
àêòèâíіñòü òîùî.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè ó êðàїíàõ, äå ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ çìåíøóєòüñÿ, є ïîäîëàííÿ öієї íåãàòèâíîї òåíäåíöії òà çàáåçïå÷åííÿ ðîçøèðåíîãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Òàê, çàãðîçà äåïîïóëÿöії çìóøóє óðÿäè ðîçâèíóòèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí (íàïðèêëàä, ÔÐÍ, Íіäåðëàíäіâ,
Øâåöії) áіëüøå óâàãè ïðèäіëÿòè ïðîöåñó íàðîäæóâàíîñòі ÿê îñíîâíîìó
÷èííèêó, ùî âèçíà÷àє ðåæèì âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Ñåðåä ïðîãðàì äåìîãðàôі÷íîї ñïðÿìîâàíîñòі â òàêèõ êðàїíàõ çíà÷íó ðîëü âіäіãðàþòü äåðæàâíі
äîïîìîãè ñіì’ÿì ç äіòüìè, ãðîøîâі ñóáñèäії, ôîðìè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó
æіíîê, ñòèìóëþâàííÿ їõ äî íàðîäæåííÿ äіòåé. ßê ïîêàçóє äîñâіä Ôðàíöії,
çàïðîâàäæåííÿ òàêèõ ïðîãðàì ñïðèÿє óòðèìàííþ íàðîäæóâàíîñòі íà íàëåæíîìó ðіâíі.
Іíøà ïðîáëåìà, ÿêó íèíі âèðіøóþòü ðîçâèíóòі êðàїíè ñâіòó, – ñòàðіííÿ
íàñåëåííÿ. Іç öієþ ìåòîþ äåìîãðàôі÷íó äåðæàâíó ïîëіòèêó ñïðÿìîâóþòü íà
âèêîðèñòàííÿ âíóòðіøíіõ ðåçåðâіâ íàñåëåííÿ, ïîëіïøåííÿ éîãî ÿêîñòі: іíòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíöіàëó, ïðîäîâæåííÿ çäîðîâîãî é àêòèâíîãî æèòòÿ і çà
ðàõóíîê öüîãî çàáåçïå÷åííÿ òðèâàëіøîї åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі ëþäåé ïîõèëîãî âіêó. Öå ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè õîðîøèõ ïîêàçíèêіâ їõíüîãî çäîðîâ’ÿ
і ïðàöåçäàòíîñòі. Ïðèêëàäîì òàêîãî ïіäõîäó äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ є ßïîíіÿ, ó ÿêіé áóëî ïðèéíÿòî ñïåöіàëüíèé çàêîí ïðî ïîëіòèêó â ñòàðіþ÷îìó ñóñïіëüñòâі. Öåé çàêîí ðåãóëþє ïèòàííÿ çàéíÿòîñòі і äîõîäіâ
ç òèì, ùîá óñі ÷ëåíè і ÷ëåíêèíі ñóñïіëüñòâà ìîãëè ðåàëіçóâàòè і çà áàæàííÿ
ìàòè ìîæëèâіñòü ïðàöþâàòè íàâіòü ó ïîõèëîìó âіöі.
Ó êðàїíàõ çі çíà÷íîþ ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ і ñòðіìêèì éîãî çðîñòàííÿì
(Іíäіÿ, Êèòàé, êðàїíè Àôðèêè, Áëèçüêîãî Ñõîäó) äåìîãðàôі÷íà ïîëіòèêà,
íàâïàêè, ñïðÿìîâàíà íà ñòðèìóâàííÿ òåìïіâ çðîñòàííÿ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó. Ó öèõ êðàїíàõ äіþòü ðіçíîìàíіòíі äåðæàâíі ïðîãðàìè çìåíøåííÿ êіëüêîñòі äіòåé ó ñіì’ÿõ, ÿêі âìîòèâîâàíі ïіäâèùåííÿì áåçðîáіòòÿ, íåñòà÷åþ
ðåñóðñіâ і ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, çàãîñòðåííÿì іíøèõ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 загалом населення світу збільшується, проте темпи його зростання уповільнюються;
 природний рух населення – це сукупність процесів народжуваності, смертності і природного приросту;
 природний приріст населення – це різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих;
 розрізняють розширене, просте і звужене природне відтворення населення,
традиційне і сучасне;
 демографічний перехід – це перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення, що проходить чотири фази;
 демографічна політика розвинутих країн спрямована на стимулювання народжуваності, а країн, що розвиваються, – навпаки, на її стримування.
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Чим би ви пояснили цей факт? Чому в наведеному переліку відсутні європейські країни? Чи можуть імовірні зміни в демографічній політиці зазначених
держав вплинути на зроблені прогнози?

§ 21.

до 15 років

ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÍÀÑÅËÅÍÍß.
15–70 років
ÌІÃÐÀÖІЇ ÍÀÑÅËÅÍÍß,
ЇÕ
ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ
понад 70 років
ÒÀ ÍÀÑËІÄÊÈ
15%

 Від чого залежить середній вік жителів
19%країни?
66%
 Кого у світі більше: чоловіків чи жінок?
 Що таке міграції?
 Які причини міграцій?
до 15 років
років населення? Які її особливості? Äåìîãðàôі÷ Чим є демографічна15–70
структура
íà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ
ñâіòó
âêëþ÷àє âіêîâèé і ñòàòåâèé ñêëàä íàñåëåííÿ,
понад
70 років
ñіìåéíèé ñêëàä íàñåëåííÿ, à òàêîæ ðіâåíü øëþáíîñòі òà ðîçëó÷åíü. Âіêîâèé ñêëàä íàñåëåííÿ çàëåæèòü âіä ïîêàçíèêіâ íàðîäæóâàíîñòі, ñìåðòíîñòі
15%Òîìó îñíîâíі òèïè âіêîâîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ çàі ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó.
ãàëîì âіäïîâіäàþòü òèïàì éîãî âіäòâîðåííÿ.
Ó âіêîâіé ñòðóêòóðі âèäіëÿþòü
35%
òðè ãðóïè íàñåëåííÿ:
ðîêіâ, 16–70 ðîêіâ, ïîíàä 70 ðîêіâ.
19%0–1566%
Âіêîâèé ñêëàä íàñåëåííÿ íåîäíàêîâèé ó60%
ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó: òàê, ÷àñòêà äіòåé і ïіäëіòêіâ (âіêîì äî 15 ðîêіâ)
5% ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñòàíîâèòü ïîíàä 30 % (â îêðåìèõ êðàїíàõ íàâіòü áіëüøå ïîëîâèíè ÷èñåëüíîñòі
до 15 років
íàñåëåííÿ),
à ÷àñòêà ëіòíіõ ëþäåé ó çàãàëüíіé êіëüêîñòі íàñåëåííÿ ñòàíîроків 10 %, òîäі ÿê ó áіëüøîñòі ðîçâèíóòèõ êðàїí ÷àñòêà ëþäåé
âèòü15–70
áëèçüêî
ïîõèëîãî
– ïîíàä 22 %, à ëþäåé äî 15 ðîêіâ – ëèøå 14–15 % (ìàë. 21.1).
понад âіêó
70 років
15%
19%

65%

35%
66%

15%

60%
20%

5%

до 15 років
15–70 років
понад 70 років
15%
Мал. 21.1. Віковий склад
населення Німеччини, Індії,
19% %,66%
України,
2019 р.

65%

15%
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Êîðèñòóþ÷èñü ñâіòîâîþ ñòàòèñòèêîþ â ðåàëüíîìó ÷àñі, âèçíà÷òå ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó, êіëüêіñòü íàðîäæåíèõ, ïîìåðëèõ, à òàêîæ ïðèðîäíèé ïðèðіñò íà öåé ìîìåíò.
2. Çà êàðòîþ àòëàñó «×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó» âèçíà÷òå ðåãіîíè, ó ÿêèõ
çîñåðåäæåíà íàéáіëüøà êіëüêіñòü êðàїí ç âåëèêîþ ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ.
3. Çà äàíèìè ÎÎÍ, ó íàéáëèæ÷і äåñÿòèëіòòÿ ïîëîâèíà âñüîãî ñâіòîâîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ïðèïàäàòèìå íà 9 êðàїí ñâіòó: Іíäіþ, Íіãåðіþ, Äåìîêðàòè÷íó Ðåñïóáëіêó Êîíãî, Ïàêèñòàí, Åôіîïіþ, Òàíçàíіþ, ÑØÀ, Óãàíäó
òà Іíäîíåçіþ. Îòæå, ñâîєðіäíèìè åïіöåíòðàìè ñâіòîâîãî äåìîãðàôі÷íîãî
«âèáóõó» ñüîãîäíі є Àôðèêà òà Àçіÿ.

РОЗДІЛ 3

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ.

Населення економічно розвинених країн стрімко старіє, що становить серйозну загрозу економічному розвитку. Проблема старіння набуває дедалі
глобальнішого характеру. Більшість країн Європи, Північної Америки, а також Японія стоять на порозі вікової кризи. Так, за прогнозами ООН, до
2050 року кількість людей похилого віку подвоїться і сягне 2,1 мільярда
осіб. Сьогодні у світі налічується 962 мільйона людей похилого віку. У Європі вони вже становлять 25 % населення, а через 33 роки їх буде 35 %. У глобальному масштабі, за даними вчених, до 2050 року число людей понад
80 років потроїться – зі 137 мільйонів у 2017 році до 425 мільйонів у
2050 році. Таким чином, у 2100 році людей понад 80 років буде в сім разів
більше, ніж сьогодні.

Ñïіââіäíîøåííÿ ÷îëîâіêіâ і æіíîê âіäáèâàє ñòàòåâó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ. Çàãàëîì ó ñâіòі ÷îëîâіêіâ áіëüøå, íіæ æіíîê (ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê
êðàїí Àçії). Ïðèáëèçíî â ïîëîâèíі êðàїí ñâіòó æіíêè êіëüêіñíî ïåðåâàæàþòü íàä ÷îëîâіêàìè. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ
æіíîê íà ï’ÿòü-âіñіì ðîêіâ áіëüøà, íіæ ó ÷îëîâіêіâ. Ó äåÿêèõ êðàїíàõ ïåðåâàæàííÿ æіíîê є ðåçóëüòàòîì âіéí òà ñó÷àñíèõ âîєííèõ êîíôëіêòіâ, îäíàê
ç ïîÿâîþ íîâèõ ïîêîëіíü ðîçðèâ ó ñïіââіäíîøåííі ÷îëîâіêіâ і æіíîê ïîñòóïîâî ñêîðî÷óєòüñÿ. Êіëüêіñíå ïåðåâàæàííÿ ÷îëîâіêіâ íàä æіíêàìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó êðàїíàõ, äå ñòàíîâèùå æіíîê áóëî âàæêèì (ðàííі øëþáè,
÷èñëåííі é ðàííі íàðîäæåííÿ äіòåé), à òàêîæ ó òèõ êðàїíàõ, äå âåëèêèé
ïðèïëèâ ÷îëîâі÷îї ðîáî÷îї ñèëè. Íàéáіëüøå êіëüêіñíå ïåðåâàæàííÿ ÷îëîâіêіâ õàðàêòåðíî äëÿ Іíäії òà Êèòàþ.
Íàî÷íî ñòàòåâî-âіêîâó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ ïîêàçóþòü ñòàòåâî-âіêîâі,
àáî äåìîãðàôі÷íі ïіðàìіäè (ìàë. 21.2). Äëÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, õàðàêòåðíà ïіðàìіäà ç âèñîêèì êîåôіöієíòîì íàðîäæóâàíîñòі, âåëèêîþ ÷àñòêîþ
ìîëîäèõ ëþäåé, íèçüêîþ – ëіòíіõ, à òàêîæ ç êîðîòêîþ òðèâàëіñòþ æèòòÿ.
Äëÿ ðîçâèíóòèõ êðàїí õàðàêòåðíà ïіðàìіäà, íà ÿêіé ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ
íèçüêіé ðіâåíü íàðîäæóâàíîñòі, íèçüêèé âіäñîòîê ìîëîäèõ, âåëèêà ÷àñòêà
äîðîñëèõ і ëіòíіõ ëþäåé, âèñîêà î÷іêóâàíà òðèâàëіñòü æèòòÿ, Ó öіëîìó æ
êіëüêіñòü íàñåëåííÿ çàëèøàєòüñÿ ñòàáіëüíîþ àáî çíèæóєòüñÿ.

Мал. 21.2. Статево-вікові піраміди
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РОЗДІЛ 3

Äåìîãðàôі÷íó ñіìåéíî-øëþáíó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ ñêëàäàє ñіì’ÿ,
ôóíêöіîíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ÿêîї âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ і íàñòóïíіñòü ñіìåéíèõ ïîêîëіíü. Ðîçðіçíÿþòü ñіì’ї, äå äіòè âèõîâóþòüñÿ îáîìà áàòüêàìè
÷è îäíèì ç áàòüêіâ, ïðîñòі і ñêëàäíі (ðîçøèðåíі), áàãàòîäіòíі, ñåðåäíüîäіòíі òà ìàëîäіòíі. Ñó÷àñíèé ñòàí ðîçâèòêó ñіì’ї õàðàêòåðèçóєòüñÿ áіëüøèì ïîøèðåííÿì ïðîñòîї ñіì’ї, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç áàòüêіâ і äіòåé. Öå
çóìîâëåíî íàìàãàííÿì ìîëîäèõ ñіìåé âіäîêðåìèòèñÿ âіä áàòüêіâñüêèõ.
Äëÿ åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїí, êðіì âіäîêðåìëåííÿ âіä áàòüêіâ îäðóæåíèõ äіòåé, õàðàêòåðíèé âèõіä ç áàòüêіâñüêèõ ñіìåé і íåîäðóæåíèõ äîðîñëèõ äіòåé (âіä’їçä їõ íà íàâ÷àííÿ, íà ðîáîòó, ÷àñòî íàâіòü â іíøó êðàїíó).
Çà ðîçðàõóíêàìè â÷åíèõ, äëÿ òîãî, àáè ïîïåðåäíі ïîêîëіííÿ çàìіùàëèñÿ
íàñòóïíèìè, ðîçïîäіë ñіìåé çà êіëüêіñòþ äіòåé ïîâèíåí áóòè òàêèì: áåçäіòíèõ ñіìåé – 4 %, ìàëîäіòíèõ – 11 %, ñåðåäíüîäіòíèõ – 34 %, áàãàòîäіòíèõ
ñіìåé – 51 %, àáî, іíàêøå, ùîá êîæíà ñіì’ÿ ìàëà â ñåðåäíüîìó ïðèáëèçíî
2,6 äèòèíè. Ïðè öüîìó äëÿ ðîçøèðåíîãî âіäòâîðåííÿ ÷àñòêà áàãàòîäіòíèõ
ñіìåé ïîâèííà áóòè ïîíàä 60 %.
 Що таке механічний рух населення? Ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñåëåííÿ – öå ïåðåìіùåííÿ (ìіãðàöії) ëþäåé ïî òåðèòîðії, çóìîâëåíå çìіíîþ ïîñòіéíîãî
ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ïîøóêîì ðîáîòè. Ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê ìіãðàöіéíèõ ïðîöåñіâ, ÿêі âïëèâàþòü íà ðіçíі ñòîðîíè
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ ëþäñòâà. Îñíîâíèìè ïîíÿòòÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ïåðåìіùåííÿì ëþäåé, є: ìіãðàíòè (îñîáè, ÿêі çäіéñíþþòü ìіãðàöіþ), åìіãðàíòè (îñîáè, ÿêі ïåðåñåëèëèñÿ çà ìåæі êðàїíè) òà іììіãðàíòè
(îñîáè, ÿêі ïåðåñåëèëèñÿ ó êðàїíó). Îêðіì òîãî, іñíóє ïîíÿòòÿ ñàëüäî ìіãðàöії – ðіçíèöÿ ìіæ êіëüêіñòþ îñіá, ÿêі ïðèáóëè íà áóäü-ÿêó òåðèòîðіþ,
і êіëüêіñòþ îñіá, ÿêі âèáóëè çâіäòè çà îäèí і òîé ñàìèé ïðîìіæîê ÷àñó.
Öåé ïîêàçíèê ìîæå áóòè äîäàòíèì àáî âіä’єìíèì, îñêіëüêè áåçïîñåðåäíüî
âïëèâàє íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ êðàїíè.
Ìіãðàöії ìîæóòü ðіçíèòèñÿ çà áàãàòüìà îçíàêàìè: òàê, çà íàïðÿìêîì
ïîòîêіâ áóâàþòü âíóòðіøíі é çîâíіøíі ìіãðàöії; çà òðèâàëіñòþ – ïîñòіéíі,
òèì÷àñîâі, ñåçîííі, ìàÿòíèêîâі; çà ôîðìîþ îðãàíіçàöії – îðãàíіçîâàíі (êåðîâàíі) і íåîðãàíіçîâàíі, äîáðîâіëüíі і ïðèìóñîâі, ëåãàëüíі òà íåëåãàëüíі.
Ñàëüäî çîâíіøíіõ ìіãðàöіé áåçïîñåðåäíüî âïëèâàє íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
êðàїíè. Âíóòðіøíÿ ìіãðàöіÿ íå âïëèâàє íà çàãàëüíó êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
êðàїíè. Ìàñîâà çîâíіøíÿ àáî ìіæíàðîäíà ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ ñòàëà îäíèì
ç õàðàêòåðíèõ ÿâèù äëÿ ñóñïіëüñòâà äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò., îñêіëüêè âîíà
іñíóє â áàãàòüîõ ôîðìàõ: òðóäîâà, ñіìåéíà, ðåêðåàöіéíà, òóðèñòè÷íà òîùî.
Ïðè÷èíè, ÿêі çìóøóþòü ëþäåé ïåðåìіùóâàòèñÿ â ìåæàõ ñâîєї êðàїíè
÷è çà її ìåæàìè, – åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі і ñòèõіéíі. Ãîëîâíèìè â ïåðåâàæíіé áіëüøîñòі ìіãðàöіé âèñòóïàþòü åêîíîìі÷íі ïðè÷èíè: ïîøóê ëþäüìè êðàùèõ óìîâ æèòòÿ, âèїçä ç ìåòîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îñâîєííÿ íîâèõ
çåìåëü òà íàóêîâà äіÿëüíіñòü òîùî. ßê íàñëіäîê, ó ñâіòі íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä
70 ìëí îôіöіéíèõ òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ. Ïîëіòè÷íі ìіãðàöії çàçâè÷àé ïîâ’ÿçàíі ç âіéíàìè, ç äèñêðèìіíàöієþ ïåâíèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ,
óòèñêîì ðåëіãіéíèõ ãðóï, çі çìіíîþ äåðæàâíèõ êîðäîíіâ. Ñòèõіéíі ïåðåìіùåííÿ ëþäåé âіäáóâàþòüñÿ âíàñëіäîê íåãàòèâíîї äії ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ
і ÿâèù – âóëêàíіâ, çåìëåòðóñіâ, ïîâåíåé, óðàãàíіâ òîùî. Òåìïè çîâíіøíіõ
ìіãðàöіé íèíі ñóòòєâî çðîñòàþòü, çðîñòàє é êіëüêіñòü ìіãðàíòіâ.
 Які наслідки зовнішніх міграцій? Çîâíіøíі ìіãðàöії ìàþòü íàñëіäêè íå
òіëüêè äëÿ ïðèéìàþ÷èõ êðàїí, àëå é äëÿ òèõ, ÿêі ïîñòà÷àþòü ìіãðàíòіâ,
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íàéáіëüø âіä÷óòíèìè ç íèõ є ñîöіàëüíі íàñëіäêè. Åìіãðàöіÿ, ç îäíîãî
áîêó, çìåíøóє ïðîïîçèöіþ íà ðèíêó ïðàöі, äàþ÷è øàíñ íà îòðèìàííÿ
áàæàíîї ðîáîòè òà çàðîáіòíîї ïëàòíі òèì, õòî çàëèøàєòüñÿ, ùî, çâè÷àéíî,
є ïîçèòèâíèì ïðè âèñîêîìó ðіâíі áåçðîáіòòÿ òà åìіãðàöії íèçüêîêâàëіôіêîâàíèõ ïðàöіâíèêіâ. Îäíàê çà óìîâ åìіãðàöії âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ
ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ïîñëàáëåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ âíàñëіäîê ñïîâіëüíåííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè. Êðіì òîãî, â
îñòàííüîìó âèïàäêó äåðæàâà âòðà÷àє ìîæëèâіñòü êîìïåíñóâàòè ñâîї âèòðàòè íà íàâ÷àííÿ òà çäîáóòòÿ êâàëіôіêàöії åìіãðàíòіâ.
 Які просторові тенденції зовнішніх міграційних процесів? Îñíîâíі ïîòîêè
ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії íàïðàâëåíі ç êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, â åêîíîìі÷íî
ðîçâèíóòі êðàїíè (ìàë. 21.3).
Ó ÕÕІ ñò. ãåîãðàôіÿ ðåãіîíіâ, ùî ïðèéìàþòü ìіãðàíòіâ (êðàїíè-ðåöèïієíòè), є òðèïîëþñíîþ: Єâðîïà, Ïіâíі÷íà Àìåðèêà (ÑØÀ і Êàíàäà) òà Àçіÿ.
Ïðîòå íàéáіëüøà çàëåæíіñòü âіä ìіæíàðîäíîї òðóäîâîї ìіãðàöії ÿê äæåðåëà ðîáî÷îї ñèëè ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó êðàїíàõ Îêåàíії (16,8 %), Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè (14,2 %) òà Єâðîïè (9,5 %), à òàêîæ êðàїíàõ Àçії – åêñïîðòåðіâ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ (Êàòàð, ÎÀÅ, Êóâåéò), äå ÷àñòêà òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ
ïåðåâèùóє 50 % êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
Îñíîâíèìè ðåãіîíàìè, ç ÿêèõ ïðèáóâàþòü òðóäîâі ìіãðàíòè (êðàїíè-äîíîðè), є êðàїíè Єâðîïè (äëÿ öüîãî ðåãіîíó õàðàêòåðíèé âèñîêèé ðіâåíü
ïåðåìіùåííÿ ðîáî÷îї ñèëè ìіæ êðàїíàìè), Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè (íàñàìïåðåä çà ðàõóíîê Ìåêñèêè), Àçії (çà ðàõóíîê âíóòðіøíüîðåãіîíàëüíîãî ïåðåìіùåííÿ òà ìіæðåãіîíàëüíîї ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії), à òàêîæ Àôðèêè (çà
ðàõóíîê òàê çâàíîї ìіæðåãіîíàëüíîї «äàëåêîї» ìіãðàöії). Ñåðåä êðàїí íàéáіëüøèì ïîñòà÷àëüíèêîì ðîáî÷îї ñèëè є Ìåêñèêà, ùî çóìîâëåíî її áëèçüêіñòþ äî ÑØÀ. Ñåðåä іíøèõ ëіäåðіâ åìіãðàöії òàêîæ Ðîñіÿ, Іíäіÿ òà Êèòàé.
Óêðàїíà ÿê ïîñòà÷àëüíèê ìіæíàðîäíèõ òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ ïîñіäàє ï’ÿòó
ñõîäèíêó ñâіòîâîãî ðåéòèíãó.

Умовні позначення:

Мал. 21.3. Основні напрямки зовнішніх міграцій у світі
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 демографічна структура населення світу включає віковий, статевий і сімейний склад населення;
 віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності і природного приросту;
 співвідношення чоловіків і жінок відбиває статеву структуру населення;
 підґрунтям механічного руху населення є міграційні процеси;
 темпи зовнішніх міграцій нині суттєво зростають, зростає й кількість мігрантів;
 основні потоки зовнішньої міграції направлені з країн, що розвиваються, в
економічно розвинуті країни.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Спрогнозуйте зміни чисельності населення, статевої та вікової структури на
основі аналізу статевовікових пірамід (мал. 21.2). З’ясуйте, у якому віці спостерігається найбільше перевищення жінок над чоловіками. Поясніть чому.
Статево-вікову структуру яких країн, на вашу думку, відображають ці піраміди.
2. Використавши текст параграфа і додаткові джерела інформації, виявіть переваги і недоліки міжнародної трудової міграції для країн, які приймають мігрантів, і тих країн, з яких виїжджає населення в пошуках роботи.
3. На думку експертів, у найближчій перспективі приплив біженців і мігрантів
компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить
загальному скороченню населення. Чи можна вважати цей прогноз реальним? Свою відповідь обґрунтуйте.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
7. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)
1. Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.
2. Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.
3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.
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 Чи впливає механічний рух населення на його відтворення і перерозподіл
у світі? Ìіãðàöіéíі ïðîöåñè і ìіãðàöіéíà ïîëіòèêà íå є ñóòî äåìîãðàôі÷íèìè ïèòàííÿìè, îñêіëüêè ÷èííèêàìè ìіãðàöії є íàñàìïåðåä åêîíîìі÷íèé
ðîçâèòîê òà ñòàíîâèùå íà ðèíêó ïðàöі. Îäíàê ìіãðàöіéíèé ðóõ âïëèâàє íà
çìіíè äåìîãðàôі÷íîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ і êðàїí-äîíîðіâ, і êðàїí-ðåöèïієíòіâ, ñàìå òîìó ìіãðàöіéíó ïîëіòèêó ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê іíñòðóìåíò äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè. Êðàїíàìè-ðåöèïієíòàìè çàçâè÷àé є êðàїíè ç âèùèì
ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêі âіä÷óâàþòü ïåâíèé äåôіöèò ðîáî÷îї
ñèëè. Òåîðåòè÷íî ìіãðàöіéíèé ðóõ є òèì çàñîáîì, ÿêèé ìіã áè ñïðèÿòè
âèðіâíþâàííþ ñèòóàöії ìіæ êðàїíàìè äâîõ òèïіâ äåìîãðàôі÷íîãî ðîçâèòêó. Îäíàê íà ïðàêòèöі ìàñîâі ìіãðàöії ïðèçâîäÿòü äî âèíèêíåííÿ ãîñòðèõ
ïðîáëåì ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìіæåòíі÷íèìè, ìіæðåëіãіéíèìè, ìіæêóëüòóðíèìè âіäíîñèíàìè.
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ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎÌІÊÀ

узагальнити зміст понять: «глобальна економіка» та «ланцюги доданої вартості»;
знаходити інформацію про сучасний стан окремих секторів економіки;
робити висновки про зміни світових ринків у період глобалізації;
характеризувати особливості ланцюгів доданої вартості в різних галузях економіки;
оцінювати перспективи включення національних виробників у глобальні ланцюги
доданої вартості;
 застосовувати поняття «глобальна економіка» та «ланцюги доданої вартості».






§ 22.

ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎÌІÊÀ

 Що таке економіка країни?
 У чому особливість секторальної моделі економіки?

 Що таке «глобальна економіка»? Ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – öå ãëîáàëüíà,
ñêëàäíà і öіëіñíà ñèñòåìà, ùî âêëþ÷àє â ñåáå íàöіîíàëüíі ãîñïîäàðñòâà
êðàїí òà ðåãіîíіâ. Ó íàø ÷àñ ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî íàáóâàє íîâîї ÿêîñòі –
âàæëèâîї ôîðìè і îäíî÷àñíî éîãî íîâèì åòàïîì ðîçâèòêó ñòàє ãëîáàëіçàöіÿ. Ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ ðîêіâ ÕÕ ñòîëіòòÿ âіäáóâàєòüñÿ ïåðåõіä âіä òèïó
åêîíîìіêè, ó ÿêіé ïåðåâàæàëè íàöіîíàëüíі åêîíîìі÷íі іíòåðåñè, äî íàñòóïíîãî òèïó – ãëîáàëüíîї (íàäíàöіîíàëüíîї) åêîíîìіêè. Äëÿ íåї õàðàêòåðíèé âèñîêèé ðіâåíü âçàєìîçâ’ÿçêіâ òà âçàєìîçàëåæíîñòі íàöіîíàëüíèõ
åêîíîìіê, ïåðåïëåòåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ, ôіíàíñîâèõ òà ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ.
Ìîâèòüñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ єäèíîї ïëàíåòàðíîї åêîíîìіêè, â îñíîâі ÿêîї
ëåæàòü ïîòóæíі іíòåãðàöіéíі ïðîöåñè.
Çà âèçíà÷åííÿì åêñïåðòіâ Ìіæíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó, ôåíîìåí
ãëîáàëіçàöії є çðîñòàþ÷îþ åêîíîìі÷íîþ âçàєìîçàëåæíіñòþ êðàїí óñüîãî
ñâіòó. Âіí є ðåçóëüòàòîì çðîñòàþ÷îãî îáñÿãó і ðіçíîìàíіòòÿ ìіæíàðîäíîãî
ïåðåìіùåííÿ òîâàðіâ, ïîñëóã і ñâіòîâèõ ïîòîêіâ êàïіòàëó, à òàêîæ çàâäÿêè
âñå áіëüø øâèäêîìó ïîøèðåííþ òåõíîëîãіé. Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ïðîöåñó ãëîáàëіçàöії åêîíîìіêè є ïîãëèáëåííÿ ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі òà
ðîçâèòîê іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ïðè öüîìó çðîñòàє
âіäêðèòіñòü òà âçàєìîçàëåæíіñòü íàöіîíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ. Çàãàëüíîñâіòîâі åêîíîìі÷íі ïðîöåñè ñòàþòü ïåðåâàæàþ÷èìè, à іííîâàöіéíà ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü âèõîäèòü íà íàäíàöіîíàëüíèé ðіâåíü. Ñó÷àñíі ñâіòîâі
åêîíîìі÷íі âçàєìîâіäíîñèíè âèÿâëÿþòüñÿ â ïåðåõîäі âèðîáíèöòâà ÷åðåç
íàöіîíàëüíі êîðäîíè òà іíòåãðàöії, ïðèçâîäÿ÷è äî ïîñèëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó
îêðåìèõ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê, ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîї åêîíîìіêè.
 Яка роль міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва у
глобальній економіці? Âàæëèâó ðîëü ó ãëîáàëüíіé åêîíîìіöі âіäіãðàþòü
ìіæíàðîäíà ñïåöіàëіçàöіÿ òà êîîïåðóâàííÿ âèðîáíèöòâà. Ìіæíàðîäíà
ñïåöіàëіçàöіÿ і êîîïåðóâàííÿ âèðîáíèöòâà – ôîðìè ìіæíàðîäíîãî ðîçïîäіëó ïðàöі, âçàєìîïîâ’ÿçàíèé ïðîöåñ ñïåöіàëіçàöії êðàїí, ôіðì, ïіäïðè88
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єìñòâ ó âèðîáíèöòâі îêðåìèõ ïðîäóêòіâ àáî їõ ÷àñòèí ç êîîïåðóâàííÿì
âèðîáíèêіâ äëÿ ñïіëüíîãî âèïóñêó êіíöåâîї ïðîäóêöії. Ïіä ìіæíàðîäíîþ
ñïåöіàëіçàöієþ âèðîáíèöòâà ðîçóìіþòü êîíöåíòðàöіþ âèðîáíèöòâà îäíîðіäíîї ïðîäóêöії â îäíіé àáî êіëüêîõ êðàїíàõ ç ìåòîþ ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі, çíèæåííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà і ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі ïðîäóêöії.
Óñêëàäíåííÿ òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà ïðèçâåëî äî çðîñòàííÿ ÷èñëà äåòàëåé і âóçëіâ, ùî âèêîðèñòîâóþòü ó ãîòîâіé ïðîäóêöії. Іç öèì ïîâ’ÿçàíà
ñïåöіàëіçàöіÿ ïіäïðèєìñòâ ðіçíèõ êðàїí ñâіòó íà ñòâîðåííі ÷àñòêîâèõ ïðîäóêòіâ, îñêіëüêè âèãîòîâëÿòè âñі åëåìåíòè íà îäíîìó ïіäïðèєìñòâі і íàâіòü
â îäíіé êðàїíі íå çàâæäè åêîíîìі÷íî äîöіëüíî. ×àñòî çàñòîñîâóþòü òåõíîëîãі÷íó ñïåöіàëіçàöіþ, ùî îçíà÷àє çîñåðåäæåííÿ çóñèëü êðàїí íà âèêîíàííі
îêðåìèõ îïåðàöіé ç âèãîòîâëåííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Òàêà ñïåöіàëіçàöіÿ
äîçâîëÿє ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè óìîâè âèðîáíèöòâà, ÿêèìè âîëîäіє òà ÷è іíøà êðàїíà â ìåæàõ ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі. À ìіæíàðîäíå
êîîïåðóâàííÿ âèðîáíèöòâà ÿê ôîðìà ïîäіëó ïðàöі ñòâîðþє âèðîáíè÷і
çâ’ÿçêè ìіæ ïіäïðèєìñòâàìè ðіçíèõ êðàїí. Ñüîãîäíі êîîïåðóâàííÿ äîçâîëÿє ñêîðîòèòè âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî і ðåàëіçàöіþ ïðîäóêöії, à îòæå, і її
öіíó, ïіäâèùèòè åôåêòèâíіñòü і êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü.
 Як формується світовий ринок технологій? Ïðèñêîðåííÿ åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó ïðèâåëî äî óòâîðåííÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі XX ñò. íîâîãî ñâіòîâîãî
ðèíêó – ðèíêó òåõíîëîãіé, ùî ôîðìóєòüñÿ ïîðÿä çі ñâіòîâèìè ðèíêàìè
òîâàðіâ, ïðàöі é êàïіòàëó. Îñíîâîþ âèíèêíåííÿ і ôóíêöіîíóâàííÿ öüîãî
ðèíêó є òåõíîëîãії, ùî ðîçãëÿäàþòü ÿê âàãîìèé ñêëàäíèê âèðîáíèöòâà,
à ñàìå ïîíÿòòÿ «òåõíîëîãіÿ» ðîçóìіþòü ÿê ñóêóïíіñòü íàóêîâî-òåõíі÷íèõ
çíàíü, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ïðîöåñі âèðîáíèöòâà òîâàðіâ òà ïîñëóã.
Ôàêòè÷íî, ñâіòîâèé ðèíîê òåõíîëîãіé – öå ñèñòåìà åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí ó ñôåðі îáìіíó íàóêîâî-òåõíі÷íèìè çíàííÿìè. Íà öüîìó ðèíêó
ïðåäñòàâëåíі äåðæàâíі óñòàíîâè, íàóêîâî-äîñëіäíèöüêі òà îñâіòíі çàêëàäè,
ïðîìèñëîâі êîìïàíії, іííîâàöіéíі ôіðìè, ó÷åíі òà ñïåöіàëіñòè. Íà íüîìó
ïðîïîíóþòüñÿ ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї äіÿëüíîñòі, ïðåäñòàâëåíі ó âèãëÿäі іíôîðìàöії, äîêóìåíòàöії, çíàíü, îáëàäíàííÿ, іíñòðóìåíòіâ, òåõíîëîãі÷íèõ ëіíіé, ãîòîâèõ âèðîáіâ àáî їõíіõ ÷àñòèí. Ðèíîê òåõíîëîãіé ñêëàäàєòüñÿ
ç îêðåìèõ ñåãìåíòіâ (ìàë. 22.1).
Îñíîâíîþ ôîðìîþ îáìіíó íàóêîâîòåõíі÷íèìè äîñÿãíåííÿìè ìіæ êðàїíàìè є ëіöåíçіéíà òîðãіâëÿ. Ëіöåíçіÿ – öå
äîçâіë ïðîäàâöÿ íà âèêîðèñòàííÿ іíøîþ
îñîáîþ âèíàõîäó, òåõíîëîãіé, âèðîáíè÷îãî äîñâіäó, îñîáëèâîñòåé âèðîáíèöòâà,
òîðãîâèõ ìàðîê äëÿ âèðîáíèöòâà ïåâíîї
ïðîäóêöії ó âèçíà÷åíèé ïåðіîä çà âèíàãîðîäó. Îêðåìî âèäіëÿþòü ïàòåíòíі
ëіöåíçії – ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ çàïàòåíòîâàíèõ âèíàõîäіâ. Ïàòåíò – öå
äîêóìåíò, ùî çàñâіä÷óє ïðàâî âèíàõіäíèêà íà àâòîðñòâî òà âèêëþ÷íå ïðàâî
âèêîðèñòàííÿ âèíàõîäó. Ïàòåíòóâàííÿ
ñïðèÿє çàõèñòó âіä «ïіðàòñòâà» òà íåäîáðîñîâіñíîї êîíêóðåíöії, ùî îñîáëèâî
Мал. 22.1. Структура ринку
технологій
àêòóàëüíî äëÿ ðèíêіâ ïðîãðàìíîãî çà-
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áåçïå÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ôіðìîâèõ íàçâ òà òîðãîâåëüíèõ çíàêіâ. Ïðîâіäíі ãàëóçі âèðîáíèöòâà ðèíêó òåõíîëîãіé – öå åëåêòðîíіêà òà åëåêòðîòåõíіêà,
õіìі÷íà òà íàôòîõіìі÷íà ãàëóçі, òðàíñïîðòíå ìàøèíîáóäóâàííÿ, ëåãêà і
õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. Òîìó áëèçüêî 90 % ñâіòîâîãî ðèíêó òåõíîëîãіé ïðèïàäàє íà åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòі êðàїíè. Òàê, íà ÑØÀ, ßïîíіþ, Âåëèêó Áðèòàíіþ, Íіìå÷÷èíó і Ôðàíöіþ ïðèïàäàþòü ïîíàä 60 % öüîãî ðèíêó.
 Яка роль ТНК та вільних економічних зон у формуванні глобальної економіки? Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ÒÍÊ ñòàëè íà ñó÷àñíîìó åòàïі îñíîâíîþ ðóøіéíîþ ñèëîþ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîї åêîíîìіêè. Öå îçíà÷àє, ùî
ïàíóâàííÿ äåêіëüêîõ ñîòåíü íàéáіëüøèõ ÒÍÊ âèçíà÷àє îñíîâíі ïðîïîðöії
ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà і çáóòó. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ÒÍÊ є: çíà÷íі
ìàñøòàáè äіÿëüíîñòі, ó ÿêó çàäіÿíі ïðàêòè÷íî âñі êðàїíè ñâіòó; âåëè÷åçíèé ìàòåðіàëüíèé і ôіíàíñîâèé ïîòåíöіàë; ìіöíі ïîçèöії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі; òåðèòîðіàëüíà і ãàëóçåâà ðіçíîìàíіòíіñòü äіÿëüíîñòі. ÒÍÊ âіäіãðàþòü
âàæëèâó ðîëü ó ðîçïîäіëі ñâіòîâîãî âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó. Âіäçíà÷àєòüñÿ їõ çíà÷íèõ âïëèâ і íà ìіæíàðîäíó òîðãіâëþ. Íà ñüîãîäíі ÒÍÊ çäіéñíþþòü áëèçüêî ïîëîâèíè ñâіòîâîãî çîâíіøíüîòîðãîâåëüíîãî îáîðîòó: íà їõíþ
÷àñòêó ïðèïàäàє ïîíàä 80 % òîðãіâëі âèñîêèìè òåõíîëîãіÿìè. Óòâîðþþ÷è
єäèíó ìåðåæó, òðàíñíàöіîíàëüíèé êàïіòàë âîëîäіє îäíієþ òðåòèíîþ âñіõ
âèðîáíè÷èõ ôîíäіâ і âèðîáëÿє ìàéæå ïîëîâèíó ñâіòîâîї ïðîäóêöії.
Çàãàëüíîñâіòîâà ïîòðåáà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ãåîãðàôі÷íèõ òà іíøèõ ïåðåâàã ïåâíèõ òåðèòîðіé ïðèçâåëà äî ñòâîðåííÿ â áàãàòüîõ êðàїíàõ
âіëüíèõ åêîíîìі÷íèõ çîí. Öå òåðèòîðії, ùî ìàþòü îñîáëèâèé, áіëüø ïіëüãîâèé, ïîðіâíÿíî іç çàãàëüíîïðèéíÿòèì äëÿ êîíêðåòíîї êðàїíè, ðåæèì
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Ç ôîðìóâàííÿì ÂÅÇ (âіëüíèõ åêîíîìі÷íèõ çîí)
âіäáóâàєòüñÿ çðîñòàííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà òà éîãî îíîâëåííÿ, ùî äàє
ìîæëèâіñòü âèãîòîâëåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîї ïðîäóêöії íå òіëüêè äëÿ
âíóòðіøíіõ ðèíêіâ, àëå é íà åêñïîðò. Òàêîæ çáіëüøóþòüñÿ îáñÿãè âèðîáíèöòâà, ùî ñïðèÿє âèãîòîâëåííþ òîâàðіâ, ÿêі ðàíіøå іìïîðòóâàëèñü, çðîñòàє é ÂÂÏ (âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò), à òàêîæ ñòâîðþþòüñÿ íîâі
ðîáî÷і ìіñöÿ і çáіëüøóєòüñÿ çàéíÿòіñòü, ðåçóëüòàòîì ÷îãî є çðîñòàííÿ äîõîäіâ íàñåëåííÿ òà íàäõîäæåííÿ ïîäàòêіâ äî áþäæåòó. Óñå öå ïðèñêîðþє
òåìïè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 для глобальної економіки характерний високий рівень взаємозв’язків та взаємозалежності національних економік, переплетення господарських, фінансових та людських ресурсів;
 важливу роль у глобальній економіці відіграють міжнародна спеціалізація та
кооперування виробництва – форми міжнародного розподілу праці,
взаємопов’язаний процес спеціалізації країн, фірм, підприємств у виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників для спільного випуску продукції;
 ТНК є основною рушійною силою процесу формування глобальної економіки.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. На сайті Українського інституту інтелектуальної власності знайдіть інформацію:
• що таке винахід;
• які права має власник патенту на винахід;
• як отримати патент України на винахід.
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§ 23.

ÌІÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÐÈÍÎÊ ÒÎÂÀÐІÂ

 Які ознаки ринкової економіки?
 Що таке міжнародний географічний поділ праці?

 Як формуються глобальні ланцюги доданої вартості? Äîäàíà âàðòіñòü –
öå âàðòіñòü, ñòâîðåíà â ïðîöåñі âèðîáíèöòâà êîíêðåòíîãî ïðîäóêòó íà ïåâíîìó ïіäïðèєìñòâі. Âîíà âêëþ÷àє ó ñåáå ðåàëüíèé âíåñîê ó ñòâîðåííÿ
âàðòîñòі ïðîäóêöії: ïðèáóòîê, çàðîáіòíó ïëàòó òà àìîðòèçàöіþ. Óñі іíøі
ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñі âèðîáíèöòâà і ó ñòâîðåííі ÿêèõ
ïіäïðèєìñòâî íå áðàëî ó÷àñòі (ñèðîâèíà, äîäàòêîâі ìàòåðіàëè), ó äîäàíó
âàðòіñòü âèðîáëåíîãî ïðîäóêòó íå âõîäÿòü.
Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî êîíöåíòðóєòüñÿ íàâêîëî ãëîáàëüíèõ ëàíöþãіâ
äîäàíîї âàðòîñòі. Íà ñüîãîäíі âîíè ñòàëè âàæëèâèì åëåìåíòîì ñâіòîâîї
åêîíîìіêè і є ÿñêðàâèì âèÿâîì ãëîáàëіçàöії. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â
êîíòåêñòі ïîêàçíèêіâ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ òà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє íàâіòü íå ñòâîðåííÿ êіíöåâîãî ïðîäóêòó, à ðåçóëüòàòè äіÿëüíîñòі êîìïàíіé, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåííі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Теорія ланцюгів доданої вартості була запропонована ще в 1960–1970-х рр.
ХХ століття. Вона намагалася відповісти на питання: чому одним країнам
вдалося забезпечити високі темпи зростання і розвитку за рахунок інновацій і участі у глобальному поділі праці, а іншим – ні. Для цього були проаналізовані ступінь і характер залучення країн і регіонів у процес створення
вартості на всьому технологічному ланцюжку: від моменту виникнення ідеї
створення продукту до його реалізації кінцевому споживачеві на ринку.
Власне, теорія ланцюгів доданої вартості дозволяє пояснити сучасні механізми вибору країною або регіоном спеціалізації.

Ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі ìàþòü âèçíà÷åíó ïîñëіäîâíіñòü ñòàäіé: âіä
ïðîåêòóâàííÿ äî ïðîäàæó ãîòîâîї ïðîäóêöії (ìàë. 23.1). Åëåìåíòè âèðîáíèöòâà «ðîçïîðîøóþòüñÿ» ñåðåä äåäàëі áіëüøîãî ÷èñëà êðàїí, à ñàìі ëàíöþãè ïîâ’ÿçóþòü ãåîãðàôі÷íî âіäîêðåìëåíі ñòàäії â єäèíі ãàëóçі. Òîìó
îêðåìі êðàїíè ñïåöіàëіçîâàíі íà öіëÿõ і ôóíêöіÿõ áіçíåñó áіëüøîþ ìіðîþ,
íіæ íà âèðîáíèöòâі ãîòîâèõ òîâàðіâ. Âîíè òàêîæ êîíêóðóþòü ìіæ ñîáîþ
çà âèãіäíіøå ìіñöå і áіëüø çíà÷èìó ðîëü ó öèõ ëàíöþãàõ.
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2. На сайті Міністерства економічного розвитку України і торгівлі знайдіть брошуру «Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку
торгівлі на 2017–2021». Використовуючи інформацію у ній, розгляньте структуру експорту товарів в Україні у 2017 році. Яке місце у структурі експорту
займають галузі первинного, вторинного та третинного секторів економіки?
Які країни є головними торговельними партнерами нашої країни?
3. Потужний розвиток світосистеми і глобалізаційні процеси на сучасному етапі
зумовлені діяльністю ТНК, на які припадає понад 22 % світових продажів.
Чистий прибуток кожної зі 100 найбільших ТНК можна співвіднести з річним
бюджетом України. Продукція яких ТНК присутня на українському ринку? Чи
користуєтеся ви товарами і послугами ТНК?
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Проектування

Виробництво

Маркетинг

Дистрибуція

Післяпродажне
обслуговування

Мал. 23.1. Послідовність стадій ланцюга доданої вартості

Ó÷àñòü ó ãëîáàëüíèõ ëàíöþãàõ
äîäàíîї âàðòîñòі áåðå ïåðåâàæíà
áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó íåçàëåæíî
âіä ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó,
ïîêàçíèêіâ äîõîäіâ íàñåëåííÿ, ðіâíÿ ðîçâèòêó òåõíîëîãіé òîùî. Ïðîòå ñòóïіíü âêëþ÷åííÿ êðàїíè â öåé
ëàíöþã, êіëüêіñòü ñòàäіé âèðîáíèöòâà â íіé, à îòæå, і îòðèìàííÿ
ìàêñèìàëüíîї åêîíîìі÷íîї âèãîäè –
ðіçíèé (ìàë. 23.2).
Êëþ÷îâèìè ñêëàäîâèìè â öèõ
ëàíöþãàõ є íå êðàїíè â öіëîìó, à
îêðåìі êîìïàíії àáî ïіäïðèєìñòâà,
Мал. 23.2. Ланцюг доданої вартості
îñîáëèâî òðàíñíàöіîíàëüíі, ùî íå
ïîâ’ÿçàíі ãåîãðàôі÷íî ç ÿêîþñü êðàїíîþ. Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííі ãëîáàëüíèõ ëàíöþãіâ âіäіãðàþòü óïîäîáàííÿ ñïîæèâà÷іâ òîâàðіâ і ïîñëóã, ÿêі
òàêîæ ñòàþòü ãëîáàëüíіøèìè. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ãëîáàëüíîãî ëàíöþãà
äîäàíîї âàðòîñòі є, íàïðèêëàä, âèðîáíèöòâî ñìàðòôîíà iPhone, ó ÿêîìó
áåðå ó÷àñòü áàãàòî êðàїí ñâіòó (ìàë. 23.3).
Êðàїíè і êîìïàíії ìîæóòü ðîçòàøîâóâàòèñÿ íà ðіçíèõ (ïî÷àòêîâèõ,
ïðîìіæíèõ àáî êіíöåâèõ) ñòàäіÿõ ó ëàíöþãó äîäàíîї âàðòîñòі çàëåæíî âіä
їõíüîї ñïåöіàëіçàöії. Ïåðøі äîáóâàþòü ïðèðîäíі ðåñóðñè, âèðîáëÿþòü ñèðîâèíó àáî іíòåëåêòóàëüíі àêòèâè (íàóêîâî-äîñëіäíі òà äîñëіäíî-êîíñòðóêòîðñüêі ðîáîòè (ÍÄÄÊÐ), ïðîåêòóâàííÿ, äèçàéí), òîäі ÿê äðóãі çäіéñíþþòü
âèðîáíèöòâî äåòàëåé, êîìïîíåíòіâ і âóçëіâ, à òðåòі – ñïåöіàëіçóþòüñÿ
íà ñêëàäàííі òà äèñòðèáóöії, ìàðêåòèíãó і áðåíäèíãó ïðîäóêöії, à òàêîæ íà ðîáîòі ç êëієíòàìè. Íàéáіëüøà äîäàíà âàðòіñòü çàçâè÷àé ñòâîðþєòüñÿ ïіä ÷àñ âèðîáíèöòâà êëþ÷îâèõ êîìïîíåíòіâ àáî ó ñôåðі ïîñëóã
(ÍÄÄÊÐ, äèçàéí, ìàðêåòèíã, áðåíäèíã, çáóò ïðîäóêöії, îáñëóãîâóâàííÿ
êëієíòіâ).

Мал. 23.3. Виробництво смартфона iPhone
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 Що таке міжнародний ринок товарів? Ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі ñòàëî âèíèêíåííÿ ìіæíàðîäíîãî ðèíêó – ñóêóïíîñòі íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ îêðåìèõ êðàїí, ùî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ìіæíàðîäíèìè
åêîíîìі÷íèìè âіäíîñèíàìè. Âіí ñòàâ ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó âíóòðіøíіõ і
íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ òîâàðіâ, ùî âèéøëè çà ìåæі äåðæàâíèõ êîðäîíіâ іç
øèðîêèì çàëó÷åííÿì êðàїí äî ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ
і ïîñèëåííÿì їõíüîї âçàєìîçàëåæíîñòі.
Ñêëàäíèêîì ìіæíàðîäíîãî ðèíêó є òîâàðíèé ðèíîê, ÿêèé âêëþ÷àє:
ðèíîê ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ, ðèíîê çàñîáіâ âèðîáíèöòâà і ðèíîê ïîñëóã. Íà
öüîìó ðèíêó ñòâîðþþòüñÿ і ðîçïîäіëÿþòüñÿ ïðîäîâîëü÷і é íåïðîäîâîëü÷і
òîâàðè, æèòëîâі ñïîðóäè òà ñïîðóäè âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ
ïîñëóãè (òðàíñïîðòíі, іíæèíіðèíãîâі, ôіíàíñîâі, òóðèñòè÷íі, ðåêëàìíі
òîùî).
Ñâіòîâèé ðèíîê òîâàðіâ âèêîíóє âàæëèâі ôóíêöії äëÿ åôåêòèâíîї äіÿëüíîñòі ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàïðèêëàä, âіí іíôîðìóє âèðîáíèêіâ і
ñïîæèâà÷іâ ïðî íàÿâíіñòü і öіíó òîâàðіâ, à òàêîæ äîçâîëÿє îòðèìàòè îá’єêòèâíó їõíþ îöіíêó ç ïîçèöіé ìіæíàðîäíèõ ñòàíäàðòіâ і êðèòåðіїâ ÿêîñòі
òîâàðó. Ñâіòîâèé ðèíîê äîçâîëÿє ðàöіîíàëüíіøå âèêîðèñòîâóâàòè óìîâè
âèðîáíèöòâà ó ñâіòîâîìó åêîíîìі÷íîìó ïðîñòîðі.
 Які особливості виробництва сільськогосподарської продукції у сучасному світі? Ðèíîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ïîñіäàє îñîáëèâå ìіñöå
íà ñâіòîâîìó òîâàðíîìó ðèíêó. Öå òîìó, ùî íåìàє æîäíîї êðàїíè, ÿêà á
íå áðàëà ó÷àñòі ó ïðîöåñі ìіæíàðîäíîãî îáîðîòó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ïðîäóêòіâ ÿê åêñïîðòåð, іìïîðòåð àáî îäåðæóâà÷ ïðîäîâîëü÷îї äîïîìîãè.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî – íàéäàâíіøèé âèä ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Òîìó ïðàêòè÷íî â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó іñíóє àãðîïðîìèñëîâèé
ñåêòîð, ùî âèðîáëÿє ïåâíó ïðîäóêöіþ. Òàêîæ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ (ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ñèðîâèíà) – íàéäàâíіøі òîâàðè â іñòîðії ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі.
Çàãàëüíîñâіòîâîþ òåíäåíöієþ є çðîñòàííÿ ïîïèòó íà ïðîäîâîëüñòâî, ùî
є íàñëіäêîì çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ, åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ òà
óðáàíіçàöії, îñîáëèâî ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ó÷åíі ââàæàþòü: ÿêùî
ñó÷àñíі òåíäåíöії çáåðåæóòüñÿ і äî 2050 ðîêó, òî çàãàëüíèé ïîïèò íà ïðîäîâîëüñòâî çðîñòå íà 70 %.
Çìіíþєòüñÿ і ìîäåëü òîðãіâëі ñіëüãîñïïðîäóêòàìè. Çà îñòàííє äåñÿòèëіòòÿ
ó òîðãіâëі ïðîäóêòàìè ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âіäáóëîñÿ çíà÷íå çáіëüøåííÿ
îáñÿãіâ òîâàðîîáіãó. Çàãàëüíèé îáñÿã ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî åêñïîðòó çà
îñòàííі 60 ðîêіâ çðіñ ó 30 ðàçіâ (ïîíàä 110 ìëðä äîë. ÑØÀ ó 2015 ðîöі).
Âіäáóëèñÿ çìіíè і â íàïðÿìêàõ òîðãîâåëüíèõ ïîòîêіâ íèçêè íàéâàæëèâіøèõ ñèðîâèííèõ ñіëüãîñïïðîäóêòіâ: áіäíіøі êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,
ïåðåòâîðèëèñÿ íà âåëèêèõ іìïîðòåðіâ, à êðàїíè ç åêîíîìіêîþ, ùî ôîðìóєòüñÿ (Ëàòèíñüêà Àìåðèêà, Ñõіäíà Єâðîïà òà Àçіÿ òîùî) çàÿâèëè ïðî
ñåáå ÿê ïðî âåëèêèõ åêñïîðòåðіâ, îñîáëèâî â ñåêòîðі çåðíîâèõ і îëіéíèõ
êóëüòóð.
Îñíîâíèì äæåðåëîì ïіäâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïîñòóïîâî ñòàþòü íàóêà і òåõíîëîãії. Íàéáіëüøі äîñÿãíåííÿ â öіé ãàëóçі íàëåæàòü âåëèêèì òðàíñíàöіîíàëüíèì êîðïîðàöіÿì, çîêðåìà «Äàó»,
«Äþïîí», «Íîâàðòèñ», «Ìîíñàíòî».
Âàãîìîþ ïåðåâàãîþ êðàїíè ÿê âèðîáíèêà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè є íèæ÷і âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії. Òàê, âèòðàòè íà âèðîùóâàííÿ îçèìîї ïøåíèöі ñòàíîâëÿòü ïåðåñі÷íî â Àâñòðàëії – 205 äîë. ÑØÀ/ò,
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Мал. 23.4. Витрати на вирощування пшениці (озимої), (дол. США/т)

Âåëèêіé Áðèòàíії òà Êàíàäі – áëèçüêî 180, Áðàçèëії – 155, Ðîñії – 120, â
Óêðàїíі – 80 (ìàë. 23.4).
Ñó÷àñíі ëàíêè âèðîáíèöòâà òà ïåðåðîáêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ïåðåâàæíî âèáóäîâóþòüñÿ íàâêîëî ëàíöþãіâ, ÿêі êîîðäèíóþòüñÿ õàð÷îâèìè êîìïàíіÿìè òà ðîçäðіáíîþ òîðãіâëåþ.
Ç ìàëþíêà 23.5 âèäíî, ùî â àãðîáіçíåñі ñêëàëèñÿ äîñèòü ïðîòÿæíі ãëîáàëüíі ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі. Íà ïî÷àòêîâèõ ñòàäіÿõ – ðîçâåäåííÿ òâàðèí і âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, äàëі – ïîäàëüøà
îáðîáêà і äîâãі òîðãîâі ëàíöþæêè, êîëè ïðîäóêòè äîñòàâëÿþòü, íàïðèêëàä,
ó ìàãàçèíè, ðåñòîðàíè і ãîòåëі.
 Як працюють глобальні ринки паливних мінеральних ресурсів? Ñó÷àñíèé
åòàï ðîçâèòêó ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèðіçíÿþòü çðîñòàþ÷і ìàñøòàáè ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ òà ðіçêå óñêëàäíåííÿ ïðîöåñó âçàєìîäії ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà. Ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü є îäíієþ ç ïðîâіäíèõ
ãàëóçåé ãëîáàëüíîї åêîíîìіêè. Çà äàíèìè áðèòàíñüêîї ãàçåòè «Financial
Times», öÿ ãàëóçü çàéìàëà 5-òå ìіñöå ó ñâіòі çà ðіâíåì êàïіòàëіçàöії íàéáіëüøèõ êîìïàíіé ñëіäîì çà áàíêіâñüêèì ñåêòîðîì, íàôòîãàçîâîþ, ôàðìàöåâòè÷íîþ ïðîìèñëîâіñòþ òà âèðîáíèöòâîì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
Ñâіòîâèé ðèíîê íàôòè. Îäíієþ ç íàéâіäîìіøèõ і íàéâïëèâîâіøèõ îðãàíіçàöіé íà íàôòîâîìó ðèíêó ñâіòó є Îðãàíіçàöіÿ êðàїí – åêñïîðòåðіâ íàôòè (ÎÏÅÊ), äî ÿêîї âõîäÿòü: Іðàí, Іðàê, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Âåíåñóåëà,
Êóâåéò, Іíäîíåçіÿ, Ëіâіÿ, Àíãîëà, Íіãåðіÿ, Àëæèð, Êàòàð і ÎÀÅ.
Íàéáіëüøå íàôòè âèäîáóâàþòü ó ÑØÀ, Ñàóäіâñüêіé Àðàâії òà Ðîñії.
Äàëі éäóòü òàêі êðàїíè, ÿê Êèòàé, Êàíàäà òà Іðàí. Ùîäî ñïîæèâàííÿ íàôòè, òî òóò ëіäèðóþòü ÑØÀ, ÿêі àêòóàëіçóþòü áëèçüêî 1/5 âñüîãî ñïîæè-

Мал. 23.5. Глобальний ланцюг доданої вартості у виробництві продуктів харчування
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 сучасне виробництво концентрується навколо глобальних ланцюгів доданої
вартості, що складаються з послідовних стадій від проектування до продажу
готової продукції;
 світовий ринок товарів виконує важливі функції для ефективної діяльності
світового господарства: інформування виробників і споживачів, об’єктивного
оцінювання з позицій міжнародних стандартів і критеріїв якості товару тощо;
 у глобальному агробізнесі склалися протяжні глобальні ланцюги доданої
вартості;
 сучасний етап розвитку світового господарства вирізняють зростаючі масштаби споживання природних ресурсів та різке ускладнення процесу взаємодії природи і суспільства.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Проаналізуйте мал. 23.3, на якому умовно представлено ланцюг створення
доданої вартості Apple iPhone. Укажіть:
• де, власне, гаджет виробляють і чому додана вартість, створювана в цій
країні, набагато нижча, ніж виробництво деталей в інших країнах;
• чому внесок інших країн в кінцеву додану вартість також значно вищий, ніж
у Китаю;
• хто отримує найбільший прибуток із цього ланцюга.
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âàííÿ íàôòè ó ñâіòі. Äðóãå ìіñöå â öüîìó ðåéòèíãó çàéìàє Êèòàé (1/10).
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñâіòîâèõ ëіäåðіâ ç íàôòîâèäîáóòêó, òî Ñàóäіâñüêà
Àðàâіÿ ñïîæèâàє ëèøå 3,2 % ñâіòîâîї íàôòè. Ñâіòîâèì ëіäåðîì â îáëàñòі
ïåðåðîáêè íàôòîïðîäóêòіâ є ÑØÀ. Ó öіé êðàїíі âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàéñó÷àñíіøі òåõíîëîãії íàôòîïåðåðîáêè. Àìåðèêàíñüêі íàôòîïåðåðîáíі ïіäïðèєìñòâà îòðèìóþòü ç îäíієї òîííè íàôòè-ñèðöþ âіä 450 äî 500 ëіòðіâ
áåíçèíó.
Ñâіòîâèé ðèíîê ïðèðîäíîãî ãàçó. Ùå äîíåäàâíà ïðèðîäíèé ãàç çàëèøàâñÿ ðåñóðñîì, òîðãіâëÿ ÿêèì áóëà îáìåæåíà ñêëàäíîùàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç éîãî çáåðіãàííÿì і òðàíñïîðòóâàííÿì. Îäíàê âèäîáóòèé ãàç ñëіä
äîñòàâèòè ñïîæèâà÷åâі, òîìó íàéáіëüø äåøåâèì і íàäіéíèì є òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò, ùî ïðîäóêóє ðîçãëÿä ãàçîïðîâîäіâ òà ãàçîñõîâèù ÿê ñòðàòåãі÷íі іíâåñòèöії.
Ðîçâèòîê òåõíîëîãіé âèðîáíèöòâà і òðàíñïîðòóâàííÿ çðіäæåíîãî ãàçó (LNG)
äîçâîëèâ ðîçøèðèòè ðèíêè, âêëþ÷èâøè ó ñâіòîâó òîðãіâëþ ãàçîì îñòðіâíі
äåðæàâè (ÿê âèðîáíèêіâ, òàê і ñïîæèâà÷іâ). Çðіäæåíèé ãàç çàçâè÷àé є äîðîæ÷èì, íіæ òðóáîïðîâіäíèé, ÿêùî їõ ïîñòàâëÿþòü íà îäíі é òі ñàìі ðèíêè. Îäíàê äëÿ çíèæåííÿ çàëåæíîñòі âіä ãàçîâèõ ìîíîïîëіñòіâ áàãàòî êðàїí
áóäóþòü LNG-òåðìіíàëè. Íàïðèêëàä, òàê ðîáèòü Òóðå÷÷èíà, ÿêà îñíîâíèé
îáñÿã ãàçó îòðèìóє ç Ðîñії, Іðàíó òà Àçåðáàéäæàíó, îäíàê àêòèâíî åêñïëóàòóє ñâîї òåðìіíàëè äëÿ çðіäæåíîãî ãàçó ç Àëæèðó, Íіãåðії òà Êàòàðó.
Òåðìіíàëè äëÿ îòðèìàííÿ çðіäæåíîãî ãàçó ñïîðóäæóþòü Ïîëüùà òà іíøі
êðàїíè.
Ñâіòîâèé ðèíîê çðіäæåíîãî ãàçó çðîñòàє äîñèòü øâèäêèìè òåìïàìè: íà
ñüîãîäíі ó ñâіòі áëèçüêî 20 êðàїí âèðîáëÿþòü çðіäæåíèé ãàç, і ñåðåä îñíîâíèõ – Àâñòðàëіÿ, Ìàëàéçіÿ, Êàòàð, Ðîñіÿ òà Іíäîíåçіÿ. Çîâñіì íåäàâíî â
÷èñëî åêñïîðòåðіâ óâіéøëè ÑØÀ. Ïðèáëèçíî âäâі÷і áіëüøå ÷èñëî êðàїí є
ïîêóïöÿìè çðіäæåíîãî ãàçó. Òóò ñåðåä ëіäåðіâ Êèòàé, ßïîíіÿ, Ïіâäåííà
Êîðåÿ, Òàéâàíü, Іíäіÿ, Ïàêèñòàí і Âåëèêà Áðèòàíіÿ.
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2. Порівняйте ціну певної моделі смартфона iPhone, що пропонується на офіційному сайті компанії, із ціною в українських інтернет-магазинах. Чому вона різна? Що впливає на ціну імпортного товару?
3. Розгляньте мал. 23.5. Користуючись додатковими джерелами, з’ясуйте, що
впливає на вартість виробництва продуктів харчування?
4. Критерієм залучення економіки країни в глобальні ланцюги доданої вартості є
показник Total GVC Participation, який розраховується як сума показників частки вартості імпортних компонентів (іноземної доданої вартості) та частки
вартості національних компонентів (національної доданої вартості), що використовують для виробництва експортної продукції. Підберіть приклади участі
українських підприємств у цих ланцюгах.

§ 24.

ÃËÎÁÀËÜÍІ ËÀÍÖÞÃÈ ÄÎÄÀÍÎЇ ÂÀÐÒÎÑÒІ

 Що таке господарська спеціалізація?
 Яка галузева структура вторинного сектору економіки?

 Які особливості глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві металів? Îñíîâíі òåíäåíöії ðèíêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії:
• áàçîâèì âèðîáíèöòâîì є âèïëàâêà ñòàëі (ó öüîìó ðèíêó çàäіÿíî ïîíàä
100 êðàїí);
• óïåðøå ãîëîâíèìè åêîíîìі÷íèìè ñóá’єêòàìè âèðîáíèöòâà ñòàëè ïðèâàòíі ÒÍÊ;
• ñåðåäíі òåìïè ðі÷íîãî ïðèðîñòó âèðîáíèöòâà ñòàëі ó ÕÕІ ñò. çðîñëè
ìàéæå ó 2 ðàçè ó ïîðіâíÿííі ç äðóãîþ ïîëîâèíîþ ÕÕ ñò.;
• çðîñòàííÿ ïîïèòó íà ñòàëü çóìîâëåíî çíà÷íèì ðîçøèðåííÿì âíóòðіøíіõ ðèíêіâ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ;
• ïіäâèùåííÿ ïîïèòó ïîæâàâèëî ðîçìіùåííÿ íîâèõ ïіäïðèєìñòâ (íàéáіëüøå òàêèõ âèðîáíèöòâ áóäóþòü ó Êèòàї, Áðàçèëії, Ðåñïóáëіöі Êîðåÿ,
Â’єòíàìі, ÑØÀ, Ìåêñèöі, Àðãåíòèíі, Єãèïòі, Àëæèðі, ÎÀÅ, Ñàóäіâñüêіé
Àðàâії);
• çáіëüøåííÿ ðîëі ó âèðîáíèöòâі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ;
• êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâ íàâêîëî çíà÷íèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ (íàéáіëüøі: Ðåéí-Ðóð, Òîêіî, Øàíõàé, Òàíøàíü; çíà÷íі ðåãіîíè ÷îðíîї
ìåòàëóðãії: Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, î. Òàéâàíü, ÑØÀ òà Êàíàäà (Ïðèîçåð’ÿ),
Óêðàїíà, Ðîñіÿ) òà ôîðìóâàííÿ íîâèõ ìåòàëóðãіéíèõ öåíòðіâ íà ñõîäі
Іíäії òà ïіâäåííîìó ñõîäі Áðàçèëії.
Áëèçüêî 25 % ìåòàëóðãіéíèõ êîìïàíіé ìàþòü âëàñíó ñèðîâèííó áàçó і
ìîæóòü êîíòðîëþâàòè ëàíöþã äîäàíîї âàðòîñòі â ãàëóçі. Òàêîæ çìіíþþòüñÿ ÷èííèêè ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі: òàê, ðîçâèòîê åëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîї òåõíîëîãії ñïðèÿâ ôîðìóâàííþ íîâèõ öåíòðіâ іç çíà÷íèìè
ðåñóðñàìè ìåòàëîáðóõòó. Ïðè öüîìó éîãî íàÿâíіñòü ñòàëà êëþ÷îâèì ñêëàäíèêîì ðîçìіùåííÿ ñó÷àñíèõ ïіäïðèєìñòâ (ìàë. 24.1).
Ðîçâèòîê òåõíîëîãії ïðÿìîãî âіäíîâëåííÿ çàëіçà ïðèçâіâ äî ðîçìіùåííÿ
ìåòàëóðãії ó ðàéîíàõ âèäîáóòêó ïðèðîäíîãî ãàçó (Áëèçüêèé Ñõіä, Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ, Êàðèáñüêèé áàñåéí) òà àíòðàöèòîâîãî âóãіëëÿ (Іíäіÿ,
ÏÀÐ). Òàêèì ÷èíîì, ó íàø ÷àñ ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі âèçíà÷à96
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Внесок людського
капіталу (напр.
школи, коледжі,
університети)

Внесок сфери
послуг (напр.
бухгалтерія,
консалтинг,
лізинг, транспорт,
будівництво)

Роздрібна
торгівля

Маркетинг

Сировина

Основні дії
компаній-лідерів:
Стратегія продукту
Концепція продукту
Дизайн продукту
Концептуальний
дизайн
Візуальний дизайн
Деталізований
дизайн

Матеріали

Компоненти
Купівля/
продаж
Складальний
вузол

Критичні ресурси

Кінцеве
споживання

Внесок
інфраструктури
(напр. дороги,
порти, комунікації,
енергія, водні
ресурси)

Післяпродажне
обслуговування

Фінальне
складання

Утилізація
переробка

Внесок
капітального
обладнання
(напр.
комп´ютери,
устаткування,
транспортні
засоби,
нерухомість)

Мал. 24.1. Промисловість

þòü çìіíàìè ïðîñòîðîâîї îðãàíіçàöії ÒÍÊ. Ãîëîâíèì ÷èííèêîì ðîçìіùåííÿ
íîâèõ ïіäïðèєìñòâ є êîìáіíóâàííÿ âàðòîñòі çàëіçîâìіñíîї ñèðîâèíè òà öіíè
íà ñòàëü ó êðàїíàõ і ðåãіîíàõ ñâіòó òà ñîáіâàðòіñòü âèðîáíèöòâà (òàáë. 24.1).
Êëþ÷îâèì ÷èííèêîì, ùî âèçíà÷àòèìå ñïîðóäæåííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ
ïіäïðèєìñòâ ñòàíå ïðèáóòêîâіñòü âèðîáíèöòâà ñòàëі.
Òàáë. 24.1. Âàðòіñòü ñèðîâèíè òà âèòðàòè
íà âèðîáíèöòâî ñòàëі
Íèçüêі
Іíäіÿ
Іðàí
Êàçàõñòàí
Ðîñіÿ
Áðàçèëіÿ
Âåíåñóåëà

Ñåðåäíі
Àâñòðàëіÿ
ÏÀÐ
Àðãåíòèíà
Ìåêñèêà
Óêðàїíà
Êèòàé
Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè òà
Ïіâäåííî-Çàõіäíîї Àçії

Âèñîêі
ÑØÀ
Êàíàäà
ЄÑ
ßïîíіÿ
Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ
Êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії

Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ íà ñüîãîäíі çàáåçïå÷óє іíøі âèðîáíèöòâà óíіêàëüíèìè ìàòåðіàëàìè, âіä ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ і ïîñóäó äî êîñìі÷íîї òåõíіêè òà íàéñó÷àñíіøèõ êîìï’þòåðіâ. Âàæëèâèì ÷èííèêîì, ùî âïëèíóâ íà
ðèíîê êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, є Êèòàé, ÿêèé ñòàâ âàæëèâèì âèðîáíèêîì
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, âèéøîâøè íà ïåðøі ìіñöÿ ç âèðîáíèöòâà. Íà ðèíîê
òàêîæ âïëèâàþòü êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Âèðîáíèöòâî àëþìіíіþ îõîïëþє ïіäâèðîáíèöòâà: âèðîáíèöòâî áîêñèòіâ, ãëèíîçåìó òà âèïëàâêà àëþìіíіþ. Ãëîáàëüíà òåíäåíöіÿ ó êîëüîðîâіé
ìåòàëóðãії – її ïåðåîðієíòóâàííÿ íà êðàїíè ç äåøåâîþ åëåêòðîåíåðãієþ. Öå
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Критичні ресурси
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Ìîçàìáіê, Êèòàé, Іíäіÿ, ÎÀÅ, Іñëàíäіÿ, Áàõðåéí. À â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ
(ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ) ñïîñòåðіãàєìî çíèæåííÿ êіëüêîñòі âèïëàâëåíîãî ìåòàëó.
Ãåîãðàôіÿ âèðîáíèöòâà:
Áîêñèòè: ëіäåðñòâî óòðèìóþòü Àâñòðàëіÿ òà Îêåàíіÿ, Êèòàé, Áðàçèëіÿ,
ßìàéêà, Ñóðèíàì, Ãâіíåÿ.
Ãëèíîçåì: Êèòàé, Àâñòðàëіÿ, Áðàçèëіÿ, ßìàéêà, Ñóðèíàì.
Àëþìіíіé: Êèòàé, Ðîñіÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, Àâñòðàëіÿ, Áðàçèëіÿ, Íîðâåãіÿ,
Іíäіÿ.
Ìіäü: Ëàòèíñüêà Àìåðèêà – 48 % ìåòàëó; Àçіÿ – 15 %; Ïіâíі÷íà Àìåðèêà – 11 %; іíøі ðåãіîíè – 26 %.
 Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки. Ó
òðàíñïîðòíîìó ìàøèíîáóäóâàííі ðіçêî çðîñëà ðîëü àâòî- і àâіàáóäóâàííÿ.
Äëÿ âèðîáíèöòâà àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ õàðàêòåðíèì є ïðîöåñ ðîçäіëó âèðîáíèöòâà íà îêðåìі ñòàäії, øèðîêå âèêîðèñòàííÿ àóòñîðñèíãó òà îôøîðèíãó, ÿêå ñïðèÿє çíà÷íîìó ðîçøèðåííþ ãåîãðàôії âèðîáíèöòâà
àâòîìîáіëіâ. Ïðè öüîìó ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі âèðîáíèöòâà âêëþ÷àþòü
ÿê âåëèêі àâòîêîìïàíії-âèðîáíèêè, òàê і ìåíøі ôіðìè – âèðîáíèêè êîìïëåêòóþ÷èõ äåòàëåé òà íàäàâà÷і ïîñëóã. Çâàæàþ÷è íà çíà÷íі òðàíñïîðòíі
âèòðàòè òà ïîäàòêîâі ìèòíі âіäðàõóâàííÿ, ïðîâіäíі àâòîêîðïîðàöії íàìàãàþòüñÿ ðîçìіùóâàòè ñâîї âèðîáíèöòâà íàáëèæåíî äî ðèíêіâ çáóòó ïðîäóêöії.
Ñàìå òîìó àâòîïіäïðèєìòâà Íіìå÷÷èíè, Ôðàíöії, Іòàëії îòðèìóþòü ïåðåâàæíó áіëüøіñòü äåòàëåé і ìåõàíіçìіâ ç іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Òàêà
ñèòóàöіÿ õàðàêòåðíà äëÿ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè òà Àçії. Ó âèðîáíèöòâі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ðåãіîíàëüíà åêîíîìі÷íà іíòåãðàöіÿ. Ãëîáàëüíі ëàíöþãè äîäàíîї
âàðòîñòі ìàþòü â àâòîìîáіëåáóäóâàííі âåëèêå çíà÷åííÿ, і їõíÿ ïðîòÿæíіñòü
є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ó ñó÷àñíіé åêîíîìіöі. Öå є íàñëіäêîì íàÿâíîñòі
ðіçíèõ çâ’ÿçêіâ àâòîïðîìèñëîâîñòі ç іíøèìè âèðîáíèöòâàìè. Íàéäîâøі àâòîìîáіëåáóäіâíі ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі â Êèòàї, Ïіâäåííіé Êîðåї, ßïîíії,
Íіìå÷÷èíі, Ôðàíöії òà ÑØÀ.
Âèðîáíèöòâî åëåêòðîíіêè є îäíèì ç íàéáіëüø íàóêîєìíèõ ó ìàøèíîáóäóâàííі, äå ãëîáàëüíі ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі íàéáіëüøå ïîøèðåíі. Öå
ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії, à ñàìå – її ìîäóëüíèì
õàðàêòåðîì òà ïîðіâíÿíî íèçüêèìè òðàíñïîðòíèìè âèòðàòàìè. Óñå öå äàє
çìîãó ðîçìіùóâàòè ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà åëåêòðîíіêè íà çíà÷íèõ
âіäñòàíÿõ. Ìîæëèâîñòі ìåðåæі Іíòåðíåò äîçâîëÿþòü êîîðäèíóâàòè âèðîáíè÷і ïðîöåñè â ðіçíèõ êðàїíàõ.
ßêùî ðîçãëÿäàòè ëàíöþã äîäàíîї âàðòîñòі ó âèðîáíèöòâі åëåêòðîíіêè
â öіëîìó, òî ÷àñòêà çàêîðäîííèõ ñòàäіé і îïåðàöіé ñêëàäàє â íüîìó ïîíàä
50 %. Ó ñâіòîâіé åëåêòðîíіöі ïðåäñòàâëåíî ÿê âåëèêі ÒÍÊ, òàê і äðіáíі âèðîáíèöòâà. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîâіäíèõ êîìïàíіé âèðîáíèöòâà ñêîíöåíòðîâàíà â Êèòàї, ÑØÀ, ßïîíії, Ïіâäåííіé Êîðåї, Íіìå÷÷èíі. Іíøі êðàїíè, òàêі
ÿê Ìåêñèêà, Ñèíãàïóð, Ìàëàéçіÿ, Êàíàäà, Ôіëіïïіíè, Â’єòíàì, Òàїëàíä, є
êîíòðàêòíèìè âèðîáíèêàìè і ïðàöþþòü çà àóòñîðñèíãîì. Ïîðіâíÿíî âèñîêó ÷àñòêó â ëàíöþãàõ äîäàíîї âàðòîñòі ìàþòü òàêі êðàїíè, ÿê Óãîðùèíà,
×åõіÿ, Ñëîâà÷÷èíà òà іíøі, ùî âіäáóâàєòüñÿ çà ðàõóíîê âåëèêèõ îáñÿãіâ
іìïîðòó ïðîìіæíèõ òîâàðіâ ç âèñîêîþ äîäàíîþ âàðòіñòþ äëÿ âèðîáíèöòâà
ãîòîâèõ âèðîáіâ.
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МАЄТЕ ЗНАТИ:

 глобалізація та розвиток технологій змінюють чинники розміщення та географію підприємств металургійної промисловості світу;
 глобальні ланцюги доданої вартості визначають особливості розвитку та
географію машинобудування, особливо виробництва автомобілів і продукції
електроніки.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Укажіть основні тенденції розвитку світової металургійної промисловості в
умовах глобалізації.
2. Складіть схему технологічного ланцюга виробництва сталі, алюмінію та міді,
користуючись додатковими джерелами інформації.
3. Розгляньте матеріали сайту «Фармацевтична енциклопедія». Підготуйте повідомлення про чинники формування фармацевтичного світового ринку, його
головні об’єкти та особливості функціонування.
4. Розгляньте схему ланцюга доданої вартості виробництва одягу. Підберіть інформацію про сучасну просторову організацію, чинники розміщення та приклади міжнародної спеціалізації країн у виробництві одягу.
Постачання сировини
(штучні та натуральні
волокна)

Текстильне
виробництво
(тканини, пряжа)

Виробництво одягу
(дизайн, пошив,
підготовка до продажу)

Доставка
та продаж

§ 25. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂ

ÒÐÅÒÈÍÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÓ ÑÂІÒÎÂÎЇ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

 Що утворює третинний сектор господарства економіки?
 Що таке інформаційно-комунікаційні технології?

 Яку роль відіграють сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі в глобальній економіці? Âàæëèâèìè ñêëàäîâèìè
ñó÷àñíîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè є òðàíñïîðòíî-ëîãіñòè÷íі ñèñòåìè. Âîíè є
ñóêóïíіñòþ îá’єêòіâ, ùî âèêîíóþòü ôóíêöії òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåðіãàííÿ,
ðîçïîäіëó òîâàðіâ, à òàêîæ ñóïðîâîäó òîâàðíèõ ïîòîêіâ. Öі ñèñòåìè òàêîæ
øâèäêî çìіíþþòüñÿ ïіä äієþ ãëîáàëіçàöіéíèõ ïðîöåñіâ. Òàê, òåíäåíöієþ
ñó÷àñíîї ãëîáàëіçîâàíîї åêîíîìіêè є íàáëèæåííÿ âèðîáíèöòâà äî ñïîæèâà÷à. Ñüîãîäíі äåäàëі ÷àñòіøå ñïîñòåðіãàєìî ïåðåíåñåííÿ âèðîáíèöòâà єâðîïåéñüêèõ êîìïàíіé ç êðàїí Àçії ó êðàїíè Ñõіäíîї Єâðîïè, ùî ïîâ’ÿçàíî
іç çäåøåâëåííÿì ðîáî÷îї ñèëè â öèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ òà çíèæåííÿì
âèòðàò íà òðàíñïîðòóâàííÿ ïðîäóêöії êіíöåâèì ñïîæèâà÷àì.
Íà òðàíñïîðòóâàííÿ òîâàðіâ äåäàëі áіëüøå âïëèâàє çðîñòàííÿ åëåêòðîííîї êîìåðöії. Òàê, ïîêóïöі çäіéñíþþòü ïîêóïêè çà äîïîìîãîþ ìåðåæі Іíòåðíåò, íå êîðèñòóþ÷èñü ïîñëóãàìè ðîçäðіáíèõ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ. Òîìó
ðîñòå ðîëü ñëóæá äîñòàâêè âàíòàæіâ êіíöåâîìó ñïîæèâà÷åâі. Öå äîâîëі
íîâèé òèï ëîãіñòè÷íîї ìåðåæі, і òðàíñïîðòíі êîìïàíії çìіíþþòü ñâîþ
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ëîãіñòèêó âіäïîâіäíî äî ïîòðåá ñó÷àñíîãî ðèíêó. Ç ðîçâèòêîì ñâіòîâèõ
åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñіâ ñòàþòü ñêëàäíіøèìè і òðàíñïîðòíі ïåðåâåçåííÿ.
Âëàñíå, ñàì òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ ñòàє äèíàìі÷íіøèì. Óñі ïðîöåñè ó
ãëîáàëüíèõ âèðîáíè÷èõ і òðàíñïîðòíèõ ëàíöþãàõ âіäáóâàþòüñÿ äîñèòü
øâèäêî, ùî ñïîíóêàє òðàíñïîðòíі êîìïàíії âïðîâàäæóâàòè іíñòðóìåíòè
ІÒ, ÿêі ìîæóòü çàáåçïå÷èòè íàäіéíіñòü, ïðîçîðіñòü òà øâèäêіñòü âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü.
Òàêîæ ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі ñïîñòåðіãàєòüñÿ òåíäåíöіÿ ùîäî âðàõóâàííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó òðàíñïîðòó òà éîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå. Çíà÷íà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ äîòðèìàííþ åêîëîãі÷íèõ íîðì íà
òðàíñïîðòі â öіëîìó і ïіä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ òîâàðіâ çîêðåìà.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Усі учасники транспортно-логістичного ланцюга віддають перевагу постачальникам послуг, які пропонують не тільки швидкі та надійні, але й безпечні з точки зору екологічного впливу, рішення. Останнім часом можна
помітити низку великих об’єднань у транспортно-логістичному комплексі,
що позначається на характері світової логістики в цілому. Найяскравіше це
помітно на прикладі країн Азії і Північної Америки. Станом на 2018 рік шість
перших місць серед логістичних компаній світу займають: DHL, Kuehne &
Nagel, DB Schenker, C. H. Robinson, DSV і XPO Logistics.

 Які глобальні чинники розвитку сучасної транспортно-логістичної інфраструктури? Îäíèì ç îñíîâíèõ ÷èííèêіâ є åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ íîâèõ ðåãіîíіâ. Òàê, êðіì êðàїí Àçії, î÷іêóþòü, ùî Àôðèêà ñòàíå íàñòóïíèì
âåëèêèì òîðãîâèì öåíòðîì, ùî ñòâîðèòü íîâèé âèêëèê ðîçâèòêó òðàíñïîðòíîãî âèðîáíèöòâà. Ïðè öüîìó íåðîçâèíåíіñòü іíôðàñòðóêòóðè і òðàíñïîðòíèõ êîìóíіêàöіé, íåçàäîâіëüíèé ñòàí äîðіã – öå òі ïðîáëåìè, ç ÿêèìè
ìàþòü óïîðàòèñÿ âèùåçàçíà÷åíі êîìïàíії ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ ó íîâèõ åêîíîìі÷íèõ ðåãіîíàõ ñâіòó. Âåëèêó ðîëü ó ñó÷àñíîìó ãëîáàëіçîâàíîìó æèòòі
ñóñïіëüñòâà âіäіãðàє ñòðіìêèé ðîçâèòîê і ïîøèðåííÿ íîâèõ іíôîðìàöіéíîêîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Їõíіé ðåâîëþöіéíèé âïëèâ ñòîñóєòüñÿ âñіõ
ñôåð ñóñïіëüíîãî æèòòÿ: äåðæàâíèõ ñòðóêòóð òà іíñòèòóòіâ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, åêîíîìіêè òà ñîöіàëüíîї ñôåðè, íàóêè, îñâіòè, êóëüòóðè і
ñïîñîáó æèòòÿ ëþäåé.
Ñüîãîäíі ìîæíà ç óïåâíåíіñòþ ãîâîðèòè ïðî òå, ùî çíàííÿ òà іíôîðìàöіÿ ñòàþòü îäíèì іç ñòðàòåãі÷íèõ ðåñóðñіâ, ðåñóðñîì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî, òåõíîëîãі÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó. Ìàñøòàáè âèêîðèñòàííÿ
öüîãî ðåñóðñó ïîðіâíþþòü ç âèêîðèñòàííÿì òðàäèöіéíèõ ðåñóðñіâ. Іíôîðìàöіéíі ïîòîêè âèõîäÿòü çà ìåæі íàöіîíàëüíèõ êîðäîíіâ òà іíòåãðóþòüñÿ
ó ñâіòîâèé іíôîðìàöіéíèé ïðîñòіð, öüîìó çíà÷íîþ ìіðîþ ñïðèÿє ñòâîðåííÿ
íîâіòíіõ êîìóíіêàöіéíèõ ñèñòåì і ñïîñîáіâ âèêîðèñòàííÿ êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó äëÿ ïåðåäàâàííÿ іíôîðìàöії.
 Що таке світовий ринок інвестицій і фінансів? Іíâåñòèöіéíèé ðèíîê ó
ñó÷àñíіé ðèíêîâіé åêîíîìіöі є îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ ñêëàäîâèõ çàãàëüíîãî ðèíêó. Âіí ïîєäíóє âåëèêó êіëüêіñòü âèðîáíè÷èõ, êîìåðöіéíèõ, ôіíàíñîâèõ òà іíôîðìàöіéíèõ ñòðóêòóð, ùî âçàєìîäіþòü â іíâåñòèöіéíіé
ñôåðі.
Іíâåñòèöіéíèé ðèíîê – öå ñóêóïíіñòü åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí, ÿêі âñòàíîâëåíî ìіæ ïðîäàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè іíâåñòèöіéíèõ òîâàðіâ òà ïîñëóã
é îá’єêòàìè іíâåñòóâàííÿ â óñіõ éîãî ôîðìàõ. Ðèíîê іíâåñòèöіé (îáìіí іí100
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âåñòèöіÿìè) õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïðîïîçèöієþ іíâåñòèöіé (àáî ïðîïîçèöієþ
іíâåñòèöіéíîãî êàïіòàëó) ç áîêó іíâåñòîðіâ, ùî âèñòóïàþòü ó öüîìó âèïàäêó ÿê ïðîäàâöі, òà ïîïèòîì íà іíâåñòèöії ç áîêó ïîòåíöіéíèõ ó÷àñíèêіâ
іíâåñòèöіéíîї äіÿëüíîñòі, ÿêі âèñòóïàþòü ó ðîëі ïîêóïöіâ іíâåñòèöіé (іíâåñòèöіéíîãî êàïіòàëó).
Îäíî÷àñíî ç ðîçâèòêîì ðèíêîâèõ âіäíîñèí âіäáóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ
і ôіíàíñîâèõ âіäíîñèí. Íà ñüîãîäíі ôіíàíñîâі ïîñëóãè – öå îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ñåêòîðіâ ãëîáàëüíîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè, ÿêèé ðîçâèâàєòüñÿ
øâèäêèìè òåìïàìè. Òàêîæ ôіíàíñîâі ïîñëóãè ïîâ’ÿçàíі ç ïîòðåáîþ îáñëóãîâóâàííÿ äåðæàâîþ åêîíîìі÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ ãðîìàäÿí,
óòðèìàííÿì àðìії, îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ, îñâіòîþ, ïåíñіéíèì çàáåçïå÷åííÿì,
óïðàâëіíñüêèì àïàðàòîì òîùî. Ôіíàíñè – öå ðóõ ãðîøîâèõ äîõîäіâ, ó
ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ їõíüîãî іñíóâàííÿ є ãðîøі.
Ôіíàíñîâі ïîñëóãè – öå âіäíîñíî ìîëîäèé íàïðÿìîê ñâіòîâèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí. Ìіæíàðîäíèé ðèíîê ôіíàíñîâèõ ïîñëóã îõîïëþє áàíêіâñüêó,
ñòðàõîâó ñôåðó òà îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè (àêöії, îáëіãàöії òîùî).
Ó ðîçâèíóòîìó ñóñïіëüñòâі ôіíàíñîâі ïîñëóãè âіäіãðàþòü íå ìåíøó ðîëü,
íіæ âèðîáíèöòâî, îñêіëüêè çàáåçïå÷óþòü éîãî ôіíàíñîâî-êðåäèòíèì, ñòðàõîâèì, іíôîðìàöіéíèì òà áóõãàëòåðñüêèì îáñëóãîâóâàííÿì. Ñóá’єêòàìè
ôіíàíñîâèõ âіäíîñèí âèñòóïàþòü äåðæàâà, ïіäïðèєìñòâà, îðãàíіçàöії òà ïðàöіâíèêè ïіäïðèєìñòâ, ãðîìàäÿíè. Îðãàíіçàöії, ùî íàäàþòü ôіíàíñîâі ïîñëóãè, – öå áàíêè, ñòðàõîâі, ëіçèíãîâі, áðîêåðñüêі òà іíøі êîìïàíії (ìàë. 25.1).
Çà îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ ñòðóêòóðà ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã çàçíàëà
çíà÷íèõ òåõíîëîãі÷íèõ і ñòðóêòóðíèõ çìіí. Öå çíà÷íîþ ìіðîþ ïîâ’ÿçàíî ç
ïðîöåñàìè ãëîáàëіçàöії, êîëè êîðäîíè äåðæàâ óæå íå ìàþòü êëþ÷îâîãî
çíà÷åííÿ äëÿ ðóõó ôіíàíñіâ. Ôіíàíñîâèé êàïіòàë ìîæå áåç îáìåæåíü ïåðåìіùóâàòèñÿ ç íàöіîíàëüíîãî íà ñâіòîâèé ôіíàíñîâèé ðèíîê, і íàâïàêè.
Âëàñíå, ïðîöåñ ãëîáàëіçàöії ðèíêó ôіíàíñîâèõ ïîñëóã ïî÷àâñÿ ùå ó 80-òі ðð.
ÕÕ ñò. Öå ïðèçâåëî äî ïîñèëåííÿ ôіíàíñîâîї іíòåãðàöії, çáіëüøåííÿ ÷èñëà
îá’єäíàíü і ïîãëèíàíü ôіíàíñîâèõ óñòàíîâ, çìåíøåííÿ ðîëі íàöіîíàëüíèõ
áàð’єðіâ. Óñå öå ïðèçâåëî äî çðîñòàííÿ êîíêóðåíöії íà ðèíêó ôіíàíñîâèõ
ïîñëóã, ñïðèÿëî їõíüîìó ðîçâèòêó, ðîçøèðåííþ àñîðòèìåíòó, çíèæåííþ
âàðòîñòі, ïіäâèùåííþ òåìïіâ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ êðàїí.
Òàêèì ÷èíîì, âіäáóâàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íà çìіíà ôіíàíñîâèõ ïîòîêіâ ìіæ
ðåãіîíàìè òà êðàїíàìè ñâіòó. Ïðè öüîìó ôіíàíñîâі óñòàíîâè âіäêðèâàþòü
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ñâîї ôіëії ó âåëèêèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðàõ, ó ÿêèõ çîñåðåäæåíі áàíêè é
іíøі ôіíàíñîâі îðãàíіçàöії, ùî çäіéñíþþòü ìіæíàðîäíі âàëþòíі, êðåäèòíі
òà ôіíàíñîâі äії, îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè, äîðîãîöіííèìè ìåòàëàìè
òîùî.
Ñâіòîâі ôіíàíñîâі öåíòðè – öå çàçâè÷àé âåëèêі ìіñòà çîñåðåäæåííÿ
áàíêіâñüêèõ îðãàíіçàöії òà іíøèõ ôіíàíñîâèõ іíñòèòóöіé. Ôіíàíñîâі öåíòðè ìàþòü çíà÷íèé âïëèâ íà êîòèðóâàííÿ âàëþò òà ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ
öіí, îñêіëüêè є íàéáіëüøèìè ìіæíàðîäíèìè òîðãîâèìè ìàéäàí÷èêàìè.
Îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ є äіÿëüíіñòü âåëèêèõ
áàíêіâ, ùî çîñåðåäæåíі ó âåëèêèõ ìåãàïîëіñàõ. Ó ðåéòèíãó ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ The Global Financial Centres Index ó 2018 ð. íà ïåðøå
ìіñöå âèéøîâ Íüþ-Éîðê, ÿêèé îáіãíàâ Ëîíäîí (ìèíóëîðі÷íîãî ëіäåðà) òà
Ãîíêîíã, ùî ðîçìіñòèëèñÿ âіäïîâіäíî íà äðóãîìó і òðåòüîìó ìіñöі. Ó ï’ÿòіðêó ëіäåðіâ óâіéøëè òàêîæ Ñèíãàïóð òà êèòàéñüêèé Øàíõàé. Ó òîï-10 ìіñò
ç íàéіíòåíñèâíіøèì îáåðòàííÿì êàïіòàëó óâіéøëè òàêîæ Òîêіî, Ñіäíåé,
Ïåêіí, øâåéöàðñüêèé Öþðèõ і íіìåöüêèé Ôðàíêôóðò.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 важливими складовими сучасної світової економіки є транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні технології;
 інвестиційний ринок – це сукупність економічних відносин, які складаються
між продавцями та споживачами інвестиційних товарів і послуг, та об’єктів
інвестування в усіх його формах;
 за останні десятиліття структура світових фінансових послуг зазнала значних технологічних і структурних змін, що пов’язано з процесами глобалізації.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Ïîÿñíіòü, äëÿ ÷îãî Óêðàїíі ïîòðіáíî çàëó÷àòè іíîçåìíèé êàïіòàë.
2. Êðèòåðіÿìè, çà ÿêèìè îöіíþþòüñÿ ìіñòà â ðåéòèíãó ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ,
є áіçíåñ-ñåðåäîâèùå: ïîëіòè÷íà ñòàáіëüíіñòü і âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ìàêðîåêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè, ïîäàòêîâèé êëіìàò, ëþäñüêèé êàïіòàë, іíôðàñòðóêòóðà, ðîçâèòîê ôіíàíñîâîãî ñåêòîðó, ðåïóòàöіÿ ìіñòà (áðåíä, ðіâåíü
іííîâàöіé, ïðèâàáëèâіñòü òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê, «ðîäçèíêà», ÿêà âіäðіçíÿє âіä іíøèõ ìіñò).
Як ви думаєте, чому у 2018 р. Лондон поступився першим місцем Нью-Йорку?
Столиці яких сусідніх держав України відповідають цим критеріям? Що потрібно змінити в столиці України, щоб увійти в 100 найбільших фінансових центрів
світу?
3. Ðîçðîáіòü ïðîåêò «Òóðèñòè÷íèé ðåãіîí ñâіòó: ðåàëії ñüîãîäåííÿ і ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó» (ðåãіîí îáèðàéòå çà âëàñíèì âèáîðîì).

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
8. Позначте на контурній карті (знаками руху) глобальні ланцюги доданої
вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему –
виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)
1. Світовий ринок патентів: лідери та аутсайдери.
2. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні.
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 застосовувати поняття «політична географія» та «геополітика»;
 розрізняти зовнішню і внутрішню політику, територіально-політичні системи
національного і наддержавного рівнів;
 наводити приклади світових геополітичних центрів сили;
 визначати місце України в сучасних геополітичних процесах;
 оцінювати взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави.

§ 26.

ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÃÅÎÃÐÀÔІß

 Що таке політична карта світу?
 Як класифікують країни за формою правління та адміністративно-територіальним поділом?
 Які існують найбільші міжнародні суспільно-політичні організації?

 Що вивчає політична географія? Географічні та політичні складники цієї
науки. Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ àòðèáóòіâ ñó÷àñíîї äåðæàâè є її òåðèòîðіÿ,
ÿêà ìîæå ìàòè ðіçíі ðîçìіðè, ðіçíå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, ïðîñòîðîâó
êîíôіãóðàöіþ, ðіçíèé ñòóïіíü îñâîєííÿ. Ñàìå íà òåðèòîðії äåðæàâè âіäáóâàþòüñÿ âñі ñóñïіëüíі ïðîöåñè, ùî ôîðìóþòü îñîáëèâîñòі ãåîãðàôі÷íîãî
óñòðîþ ïîëіòè÷íîї ñôåðè äåðæàâè. Âîíè є îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ îêðåìîї
äèñöèïëіíè, ùî ñôîðìóâàëàñÿ â ìåæàõ ñóñïіëüíîї ãåîãðàôії, – ïîëіòè÷íîї
ãåîãðàôії. Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ – öå ñêëàäîâà ñóñïіëüíîї ãåîãðàôії, ùî
âèâ÷àє ïðîñòîðîâó (òåðèòîðіàëüíó) îðãàíіçàöіþ ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Çîêðåìà, òèï ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè äåðæàâè, її êîðäîíè, àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé òà ïîëіòè÷íèé ëàä, ñòðóêòóðó âëàäè òà
її îðãàíіâ, òåðèòîðіàëüíå ðîçìіùåííÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë ñóñïіëüñòâà.
Політична географія
Òàêîæ öå íàóêà ïðî ïðîñòîðîâó
âïîðÿäêîâàíіñòü äåðæàâ і ìіæäåðæàâíèõ îá’єäíàíü, ðîçìіùåííÿ òà
Формування політичної картини світу
âçàєìîâіäíîñèíè ïîëіòè÷íèõ ñèë,
та його окремих територій
òåðèòîðіàëüíі îñîáëèâîñòі ïîëіòè÷Зміни в політичних кордонах
íèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù (ìàë. 26.1).
Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ ïîєäíóє
Особливості державного ладу
çíàííÿ ãåîãðàôі÷íîї, åêîíîìі÷íîї
òà ïîëіòè÷íîї íàóê, ñàìå òîìó ìіæПолітичні партії, угрупування, блоки
ïðåäìåòíà òà іíòåãðîâàíà ñêëàäîâà
ÿñêðàâî âèðàæåíі â її ñòðóêòóðі: ó
Територіальні аспекти виборчих кампаній
ñèñòåìі ãåîãðàôі÷íèõ íàóê âîíà є
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñóñïіëüíî-åêîМал. 26.1. Політична географія
íîìі÷íîї ãåîãðàôії; ñåðåä ïîëіòè÷103
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íèõ íàóê âîíà ìàє òіñíі çâ’ÿçêè ç ïîëіòîëîãієþ, ìіæíàðîäíèì ïðàâîì,
äèïëîìàòієþ, àäìіíіñòðàòèâíèì ïðàâîì; ñåðåä іíøèõ íàóê âîíà ïîâ’ÿçàíà
ç іñòîðієþ, åêîíîìіêîþ, åòíîãðàôієþ, ñîöіîëîãієþ, ðåëіãієçíàâñòâîì òîùî.
Öÿ íàóêà äîçâîëÿє êðàùå çðîçóìіòè ÷èííèêè, ìåõàíіçìè òà òåíäåíöії
óñòðîþ ïîëіòè÷íîãî ïðîñòîðó: âèâ÷àòè ñó÷àñíі ïîëіòè÷íі ïðîöåñè íà ðіçíèõ ðіâíÿõ (ãëîáàëüíîìó (ñâіòîâîìó), äåðæàâíîìó (êðàїíîçíàâ÷îìó) òà ìіñöåâîìó (ðåãіîíàëüíîìó)).
Ãåîãðàôі÷íó ñóòíіñòü öієї íàóêè âèçíà÷àþòü ÷åðåç ôåíîìåí äåðæàâè,
ÿêèé ïîєäíóє â ñîáі: òåðèòîðіþ, íàñåëåííÿ і ïîëіòè÷íó âëàäó. Îñêіëüêè
îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè äåðæàâè є òåðèòîðіÿ, íàñåëåííÿ і ïîëіòè÷íå êåðіâíèöòâî, òî ìîæíà ââàæàòè, ùî ñàìà äåðæàâà – öå іñòîðè÷íèé ñïîñіá ãåîãðàôі÷íîãî ïîäіëó ïîëіòè÷íîї âëàäè. Óñå öå і âèçíà÷àє çíà÷åííÿ ãåîãðàôії
ó ïðîöåñàõ äåðæàâîòâîðåííÿ òà ó ôóíêöіîíóâàííі äåðæàâè. Ãåîãðàôі÷íèìè ñêëàäîâèìè ïîëіòè÷íîї ãåîãðàôії є:
– ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, ðîçìіðè òà êîíôіãóðàöіÿ òåðèòîðії;
– ïðèðîäíî-ãåîãðàôі÷íі óìîâè òà ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë;
– іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íі ÷èííèêè;
– òåðèòîðіàëüíі îñîáëèâîñòі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîї ñôåðè.
Ïîòåíöіàë äåðæàâè, її ìіñöå і ðîëü çàâæäè çàëåæàëè âіä їõíüîãî ðîçìіùåííÿ ó ñèñòåìі ñâіòîâèõ òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèí. Ðîçìіðè
äåðæàâíîї òåðèòîðії âïëèâàþòü і íà ãåîãðàôіþ äåðæàâíèõ іíñòèòóöіé (çîêðåìà, íà îñîáëèâîñòі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ, ÿêі çàâæäè áóëè âàæëèâèì ÷èííèêîì ó ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ). Äëÿ êîæíîї
äåðæàâè âàæëèâèì є ðîçìіùåííÿ òà âіäíîñèíè ç іíøèìè äåðæàâàìè, ìіæäåðæàâíèìè îá’єäíàííÿìè і ïîëіòè÷íèìè, êóëüòóðíèìè öåíòðàìè. Òàê,
ñüîãîäíі ó ñâіòі ïðîâіäíó ðîëü ïðîäîâæóþòü âіäіãðàâàòè âåëèêі äåðæàâè.
Îòæå, âіääàëåíå ÷è îêðàїííå ðîçìіùåííÿ òåðèòîðії ùîäî òàêèõ öåíòðіâ,
íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü ïðèðîäíèõ áàð’єðіâ íà êîðäîíàõ ñóòòєâî âïëèâàþòü íà ïðîöåñè äåðæàâîòâîðåííÿ.
Òàêîæ îäíèì ç îñíîâíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ ó ôîðìóâàííі òà ðîçâèòêó äåðæàâè є ðіâåíü і òåðèòîðіàëüíà ñòðóêòóðà ñóñïіëüñòâà òà ðåçóëüòàòè
éîãî äіÿëüíîñòі. Ãóñòîòà, ðîçìіùåííÿ, ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ, ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíіâ âèçíà÷àþòü ïîëіòè÷íó âàãó äåðæàâè òà âïëèâàþòü
і íà ïîëіòè÷íі ïðîöåñè. Ïðîòå, ïîïðè âàæëèâіñòü ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ,
ó ïîëіòè÷íіé ãåîãðàôії іñíóþòü é іíøі ñêëàäîâі: ïîëіòè÷íі, іäåîëîãі÷íі, ìîðàëüíî-åòè÷íі, êóëüòóðíі òà іíøі. Äî ïîëіòè÷íèõ ñêëàäîâèõ ïîëіòè÷íîї ãåîãðàôії íàëåæàòü íå ëèøå åëåìåíòè ïîëіòè÷íîї ñôåðè (äåðæàâíі ñòðóêòóðè,
òåðèòîðіÿ, îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íі îðãàíіçàöії і ðóõè), à é òàêі ñóñïіëüíі ÿâèùà, ÿê íàöіÿ, ðåëіãіÿ, ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íà ñâіäîìіñòü íàñåëåííÿ.
 Що таке територіально-політичні системи? Ãîëîâíèì îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ
ïîëіòè÷íîї ãåîãðàôії є òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íі ñèñòåìè (ÒÏÑ). Òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íі ñèñòåìè – öå ñóêóïíіñòü âçàєìîçàëåæíèõ åëåìåíòіâ ïîëіòè÷íîї ñôåðè (àäìіíіñòðàòèâíèõ êîðäîíіâ, öåíòðіâ óïðàâëіííÿ,
îðãàíіâ âëàäè, ïàðòіé, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé òà ñóñïіëüíèõ ðóõіâ, àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü, âèáîð÷èõ îêðóãіâ òîùî), ÿêі є íà
ïåâíіé òåðèòîðії. Âàæëèâèì ó ôîðìóâàííі òà ðîçâèòêó òàêèõ ñèñòåì є
ïðèíöèï òåðèòîðіàëüíîñòі, ùî є âàæëèâèì äëÿ âñієї ãåîãðàôі÷íîї íàóêè.
Âіí ïåðåäáà÷àє, ùî êîæíà êîíêðåòíà òåðèòîðіÿ âèñòóïàє ÿê àðåíà æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ó òîìó ÷èñëі і її ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі.
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Геополітика – це наука, яка вивчає у єдності багатоманітні і
взаємопов’язані чинники (географічні, економічні, політичні, культурні
тощо), які здійснюють вплив на потенціал держави та її можливість
участі в політичних процесах в регіоні та світі в цілому.
Об’єкт

Предмет

Методи

геополітична
структура світу

система
взаємозв’язків,
яка визначає
наявний
світовий лад й
динаміку його
розвитку

системний;
порівняльний;
математичної
формалізації;
функціональний;
нормативно-ціннісний;
антропологічний;
інституційний та інші

Категорії й
поняття
просторовотериторіальний чинник;
геополітичний процес;
суб’єкти політики;
країна; кордон;
національний інтерес;
національна безпека;
світовий лад та інші

Функції
пізнавальна;
світоглядна;
інформаційноаналітична;
прогностична;
прикладна

Мал. 26.2. Геополітика як наука

Îäíà ÒÏÑ ìîæå âіäðіçíÿòèñÿ âіä іíøîї ìàñøòàáîì. Òîìó âèäіëÿþòü òàêі
ðіâíі òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ ñèñòåì:
– íàääåðæàâíèé (ãëîáàëüíèé): ñâіò òà âåëèêі ðåãіîíè;
– íàöіîíàëüíèé (ðåãіîíàëüíèé): îêðåìі êðàїíè;
– ñïåöèôі÷íі â ïîëіòè÷íîìó ñåíñі òåðèòîðії (àíêëàâè, àðåàëè åòíі÷íèõ
ìåíøèí òà іí.).
Ó ïîëіòè÷íіé ãåîãðàôії ïåðåâàæíî àíàëіçóþòü äâà ðіâíі: íàöіîíàëüíèé
òà íàääåðæàâíèé. Íàöіîíàëüíèé ðіâåíü ÒÏÑ – öå ÒÏÑ, ùî ôîðìóþòüñÿ â
ìåæàõ ïåâíîї äåðæàâè. ÒÏÑ íà íàääåðæàâíîìó ðіâíі – öå ÒÏÑ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ íà ãëîáàëüíîìó ðіâíі і їõíі ìåæі çàëåæàòü âіä çìіíè ãåîïîëіòè÷íèõ ñèë ó ñâіòі. Íàïðèêëàä, íà ãëîáàëüíîìó ðіâíі äîñëіäæóєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë ìіæ íàéáіëüøèìè çà åêîíîìі÷íèì òà âіéñüêîâèì
ïîòåíöіàëîì êðàїíàìè – îñíîâíèìè ñóá’єêòàìè ñâіòîñèñòåìè, âèâ÷àþòüñÿ
ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íі çàêîíîìіðíîñòі ãåîãðàôії ìіæãàëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ, âïëèâ
ïîëіòè÷íèõ ïîäіé íà ãåîãðàôіþ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Íà ðåãіîíàëüíîìó
(íàöіîíàëüíîìó) ðіâíі äîñëіäæóþòüñÿ êðàїíè ç áîêó їõíüîї öіëіñíîñòі – ÿê
îäèíèöі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ñèñòåì. Äåðæàâà є íàéñèëüíіøèì ñóá’єêòîì
ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі, ùî âèçíà÷àє âçàєìîäіþ ãëîáàëüíèõ òåðèòîðіàëüíîïîëіòè÷íèõ ñèñòåì. Òîìó óñâіäîìëåíà іäåíòèôіêàöіÿ çі ñâîєþ êðàїíîþ – öå
îäèí іç ñèëüíèõ êîìïîíåíòіâ ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè і êðàїíè.
 Що вивчає геополітика? Ãåîïîëіòèêà – öå íàóêà ïðî äåðæàâó, ïðî ãåîãðàôі÷íó îñíîâó ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ. Âëàñíå ïîєäíàííÿ ñëіâ «ãåî»
òà «ïîëіòèêà» і äåìîíñòðóє çâ’ÿçîê ìіæ ãåîãðàôі÷íèì ïðîñòîðîì òà ìèñòåöòâîì óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ. Íà âіäìіíó âіä ïîëіòè÷íîї ãåîãðàôії, ãåîïîëіòèêà – öå íàóêà, ùî âèâ÷àє ãëîáàëüíó ïîëіòèêó, òîáòî ñòðàòåãі÷íèé íàïðÿì
ñó÷àñíèõ ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèí. Âîíà äîñëіäæóє òà îöіíþє ìіæíàðîäíî-ïîëіòè÷íі ïîçèöії äåðæàâè, її ìіñöå â ñèñòåìі ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí, ó÷àñòü
ó âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ òà іíøèõ îá’єäíàííÿõ. Âèõîäÿ÷è ç íàçâè íàóêè,
ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ó íіé çàëèøàєòüñÿ ãåîãðàôіÿ. Öå äàє ïіäñòàâè âèçíà÷àòè її і ÿê ãåîãðàôі÷íó íàóêó (ìàë. 26.2).
Ãåîïîëіòèêà ïîâ’ÿçóє â îäíå öіëå ïîëіòè÷íі ïðîöåñè і ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð. Ðàíіøå ââàæàëîñÿ, ùî öÿ íàóêà äîñëіäæóє ëèøå ãëîáàëüíèé ðіâåíü,
ïðîòå çàðàç є áàãàòî ïðèêëàäіâ ïîëіòè÷íîї ñòðàòåãії íà ðåãіîíàëüíîìó òà
ìіñöåâîìó ðіâíÿõ (íàïðèêëàä, ðåãіîíàëüíà ãåîïîëіòèêà). Ãåîïîëіòèêà âè105
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â÷àє òàêîæ ìîæëèâîñòі àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó
äåðæàâ â іíòåðåñàõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîї, êóëüòóðíîї, іíôîðìàöіéíîї, åêîíîìі÷íîї òà åêîëîãі÷íîї áåçïåêè â ñó÷àñíîìó ñâіòі.
Ãîëîâíèìè ñóá’єêòàìè ãåîïîëіòèêè є äåðæàâè. Ç íèìè ïîâ’ÿçàíі òàêі
êëþ÷îâі ïîíÿòòÿ ãåîïîëіòèêè, ÿê ãåîñòðàòåãі÷íі ãðàâöі òà ãåîïîëіòè÷íі
îñі. Äåðæàâè ìîæóòü âèñòóïàòè іíіöіàòîðàìè ñòâîðåííÿ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, íà ÿêі òàêîæ ïîøèðþєòüñÿ ãåîïîëіòèêà. Ïðîòå íà ìåæі XX–
ÕXI ñò. ïîðÿä ç äåðæàâàìè íîâèìè ñóá’єêòàìè ãåîïîëіòè÷íîї ñòðóêòóðè
ñâіòó ñòàëè òðàíñíàöіîíàëüíі êîìïàíії. Âîíè äåäàëі áіëüøå âèçíà÷àþòü
ñïіââіäíîøåííÿ ñèë íà ðåãіîíàëüíîìó òà ãëîáàëüíîìó ðіâíÿõ. Ñó÷àñíà ãåîïîëіòèêà äåäàëі áіëüøå ðåàãóє íà іíòåðåñè íåäåðæàâíèõ ñóá’єêòіâ: ðіçíîìàíіòíèõ îá’єäíàíü ãðîìàäÿí (ïîëіòè÷íі ðóõè é îðãàíіçàöії, àíòèãëîáàëіñòñüêі
ðóõè) òà îêðåìèõ ëіäåðіâ.
Ãåîïîëіòèêà ïîäіëÿєòüñÿ íà çîâíіøíþ ãåîïîëіòèêó і âíóòðіøíþ ãåîïîëіòèêó.
Â îñíîâі âíóòðіøíüîї ãåîïîëіòèêè ëåæàòü: áåçïåêà òà îïòèìàëüíà îñâîєíіñòü
äåðæàâíîї òåðèòîðії, íåäîòîðêàííіñòü äåðæàâíèõ êîðäîíіâ, îïòèìàëüíî-ïðîñòîðîâà ñòðóêòóðà äåðæàâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ; íàöіîíàëüíà іäåÿ і çàãàëüíîíàöіîíàëüíèé õàðàêòåð âïëèâó ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé. Çàâäàííÿ çîâíіøíüîї
ãåîïîëіòèêè – óñòàíîâëåííÿ òàêèõ çâ’ÿçêіâ äåðæàâè іç çîâíіøíіì ñâіòîì, ÿêі
ñïðèÿëè á її ðіâíîâàçі і ñòàáіëüíîñòі. Ìіæ íèìè ìàє áóòè ïåâíà ãàðìîíіÿ.
Âàæëèâèì ïðåäìåòîì äîñëіäæåííÿ ãåîïîëіòèêè є öåíòðè ñèëè – ïåâíі öåíòðè âïëèâó, íà ÿêі çíà÷íîþ ìіðîþ çâåðíåíі ïîãëÿäè і óâàãà êðàїí â ðіçíèõ
ðåãіîíàõ ñâіòó і ÿêі ìàþòü ìîæëèâіñòü âïëèâàòè íà ñâіòîâі ïðîöåñè.
Îöіíþþ÷è ðåàëії ñó÷àñíîãî ñâіòó, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî äåêіëüêà öåíòðіâ
ñèëè. Öå Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè, Єâðîïåéñüêèé Ñîþç òà àçіéñüêèé
öåíòð ñèëè (Êèòàé, ßïîíіÿ, Іíäіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ).
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

За оцінками фахівців, до середини XXI ст. свої позиції збережуть три основні центри світового господарства: США, ЄС та Східна Азія. Однак у результаті глобалізації Захід поступово втрачатиме своє лідерство, поступаючись
країнам Сходу – Японії, Китаю та Індії. Серед інших держав, які прагнуть
змінити наявне становище у світі й уже сьогодні є вагомими регіональними
лідерами, найчастіше згадують Туреччину, Індонезію, Південну Африку, Нігерію, Єгипет, Бразилію, Республіку Корею. За певних обставин свої претензії на політичне лідерство можуть висунути економічно потужні нині
Велика Британія, Японія, Канада, Австралія. Саме ці держави визначатимуть політичне життя світу в майбутньому, й Україні, щоб не перетворитися
політично на частину «третього світу», потрібно якнайшвидше наповнити
реаліями свій європейський вектор зовнішньополітичної діяльності.

 Який існує взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави? Íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ ãåîïîëіòèêè є ïîíÿòòÿ íàöіîíàëüíі
іíòåðåñè. Ó ñó÷àñíіé ãåîïîëіòèöі ïіä íàöіîíàëüíèìè іíòåðåñàìè ðîçóìіþòü ñòðàòåãі÷íî âàæëèâі öіëі, ÿêі ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ êîæíà äåðæàâà, і
çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà ðîçðàõîâóє їõ äîñÿãòè. Íàïðèêëàä, óêðàїíñüêі íàöіîíàëüíі іíòåðåñè – öå æèòòєâî âàæëèâі ìàòåðіàëüíі, іíòåëåêòóàëüíі é äóõîâíі öіííîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó ÿê íîñіÿ ñóâåðåíіòåòó і
єäèíîãî äæåðåëà âëàäè â Óêðàїíі, âèçíà÷àëüíі ïîòðåáè ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè, ðåàëіçàöіÿ ÿêèõ ãàðàíòóє äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè òà її
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê. Ó öüîìó ðîçóìіííі íàöіîíàëüíі іíòåðåñè є íàéâàæëèâіøèìè çàâäàííÿìè âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè. Ïðіîðèòåòíå
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 політична географія – це складова суспільної географії, що вивчає просторову (територіальну) організацію політичного життя суспільства;
 географічна сутність політичної географії визначається тим, що кожна держава є своєрідним поєднанням території, населення і політичної влади;
 головним об’єктом дослідження політичної географії є територіально-політичні системи;
 геополітика – це наука про державу, про географічну основу різних політичних процесів;
 пріоритетне значення серед національних інтересів має захист державного
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи держави.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За додатковими джерелами інформації підготуйте виступ на тему «Геополітика “сили”». Наведіть приклади різновидів «сили» та застосування «м’якої» і
«жорсткої сили» у світі. Прокоментуйте наслідки таких дій.
2. Геополітична карта Європи характеризується суттєвими змінами у відносинах
європейських держав зі своїм стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки. Суть тенденції, яка дедалі більше набирає сили, полягає в тому,
що епіцентр конструктивності перемістився зі США до Європи. Поясніть причини цього явища. Спрогнозуйте найсуттєвіші зміни в геополітиці Великої
Британії, Німеччини і Франції із США? У чому полягають особливості геополітичних відносин Росії та України зі США?
3. Ознайомтеся із Законом України «Про національну безпеку України» (від 21.06.2018 р.), у якому визначено пріоритетні національні
інтереси нашої держави. Прочитайте ст. 3 про фундаментальні
національні інтереси України та зробіть висновок про їхні основні
положення.
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çíà÷åííÿ ñåðåä íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ ìàє çàõèñò äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі òà íåäîòîðêàííîñòі äåðæàâíèõ êîðäîíіâ, íåäîïóùåííÿ âòðó÷àííÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè äåðæàâè.
Îäíієþ ç îñíîâíèõ êàòåãîðіé â ãåîïîëіòèöі є ãåîïîëіòè÷íèé іíòåðåñ äåðæàâè, ÿêèé âèçíà÷àє çîâíіøíüîïîëіòè÷íèé êóðñ і ïîâåäіíêó äåðæàâè íà
ìіæíàðîäíіé àðåíі. Ãåîïîëіòè÷íі іíòåðåñè êðàїíè – öå ñèñòåìà ïðіîðèòåòіâ
ó äіÿëüíîñòі äåðæàâè çі çìіöíåííÿ åêîíîìі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî òà âіéñüêîâîãî ïîòåíöіàëó ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé éîãî ãåîïîëіòè÷íîãî ïîëîæåííÿ. Ó ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ, ùî ìàþòü âåëèêі òåðèòîðії òà ðіçíîìàíіòíі
ïðèðîäíî-ãåîãðàôі÷íі óìîâè, ðîçðіçíÿþòü çàãàëüíîíàöіîíàëüíі ãåîïîëіòè÷íі іíòåðåñè і âіäïîâіäíі іíòåðåñè ðåãіîíіâ. Çà ñâîєþ ñóòòþ ãåîïîëіòè÷íі
іíòåðåñè є ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ äåðæàâ.
Êîæíà äåðæàâà íàìàãàєòüñÿ ðåàëіçóâàòè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі ñâіé íàöіîíàëüíî-äåðæàâíèé іíòåðåñ. Âíóòðіøíÿ і çîâíіøíÿ ïîëіòèêà äåðæàâè
áàçóєòüñÿ íà öèõ іíòåðåñàõ. Íàïðèêëàä, îñíîâíèì íàöіîíàëüíî-äåðæàâíèì
іíòåðåñîì, ãåîïîëіòè÷íèì ïðіîðèòåòîì і ñòðàòåãі÷íèì çàâäàííÿì çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ є çìіöíåííÿ її ÿê âіëüíîї, ñóâåðåííîї, íåçàëåæíîї äåðæàâè çà óìîâ çáåðåæåííÿ íàöіîíàëüíèõ öіííîñòåé,
çàõèñòó åêîíîìі÷íîãî òà ïîëіòè÷íîãî ñóâåðåíіòåòó, âëàñíîї êóëüòóðíîї
іäåíòè÷íîñòі, ïåðåòâîðåííÿ її íà ïîâíîöіííèé ñóá’єêò ãåîïîëіòèêè, òîáòî
íà ñàìîñòіéíîãî ãðàâöÿ, ÿêèé âèçíà÷àє ñâîї öіëі і äії íà ìіæíàðîäíіé àðåíі.
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ÑÓÑÏІËÜÍÀ
ÃÅÎÃÐÀÔІß
ÓÊÐÀЇÍÈ

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÀ

 характеризувати політико-географічне положення України;
 вирізняти спільні кордони України з політичними та економічними партнерами, з
країнами інших політичних та економічних блоків;
 визначати проблеми адміністративно-територіального устрою України;
 показувати на карті країни-сусіди України;
 висловлювати судження щодо впливу політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі;
 оперувати поняттями «територія держави», «політико-географічне положення»,
«адміністративно-територіальний устрій»;
 застосовувати прийоми дослідження адміністративно-територіального устрою
України.

§ 27.

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÀ І ÒÅÐÈÒÎÐІß
ÄÅÐÆÀÂÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Яка площа території України?
 Що таке географічне положення країни?

 Що вкладають в поняття «українська держава»? Êîæíà ëþäèíà âêëàäàє
â ïîíÿòòÿ «äåðæàâà» ñâîє ðîçóìіííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç òèì ìіñöåì, äå âîíà
íàðîäèëàñÿ, æèâå, ïðàöþє. Íàóêîâå òëóìà÷åííÿ îêðåñëåíîãî ïîíÿòòÿ çíàõîäèìî ó ïðàöÿõ íàóêîâöіâ ðіçíèõ ñôåð: іñòîðè÷íіé, ïîëіòè÷íіé, ïðàâîçíàâ÷іé, ãåîãðàôі÷íіé òà іíøèõ. Îäíàê ñïіëüíèì äëÿ âñіõ âèçíà÷åíü
є ðîçóìіííÿ äåðæàâè ÿê óòâîðåííÿ, ùî ìàє òàêі îçíàêè, ÿê íåçàëåæíіñòü
і ñóâåðåíіòåò, ïåâíó ïðàâîâó ñèñòåìó і ïîëіòè÷íó âëàäó.
Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíà є ñóâåðåííîþ і íåçàëåæíîþ, äåìîêðàòè÷íîþ, ñîöіàëüíîþ, ïðàâîâîþ äåðæàâîþ. Äåìîêðàòè÷íó ñóòü äåðæàâè êîíêðåòèçóє ñò. 5 Êîíñòèòóöії, ïðîãîëîøóþ÷è Óêðàїíó ðåñïóáëіêîþ çà ôîðìîþ
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Поняття «соціальна держава» уведено в науковий обіг у 1859 р. Вітчизняні
вчені вважають, що соціальна держава – це та держава, яка прагне забезпечити кожному громадянину та громадянці гідні умови існування, соціальну захищеність, співучасть в управлінні економікою, створення однакових
умов для самореалізації особистості. Визнано, що держава є багатою за
умови наявності середнього класу, який становить понад 60 % від усього
населення.

 Що включає державна територія України? Ç ïîíÿòòÿì «äåðæàâíà òåðèòîðіÿ» âè âæå îçíàéîìèëèñÿ â êóðñі ãåîãðàôії 8-ãî êëàñó. Îòæå, äåðæàâíà
òåðèòîðіÿ Óêðàїíè – ñóõîäіë, âîäè, íàäðà і ïîâіòðÿíèé ïðîñòіð, íà ÿêі
ïîøèðèâñÿ äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè. Ñòàòóñ äåðæàâíîї òåðèòîðії
âèçíà÷àє Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè. Ñó÷àñíі ìåæі äåðæàâíîї òåðèòîðії Óêðàїíè îêðåñëåíî її êîðäîíàìè іç ñóñіäíіìè äåðæàâàìè. Їõ áóëî âèçíà÷åíî â
ðåçóëüòàòі ïðàâîíàñòóïíèöòâà і ïіäòâåðäæåíî ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè â 1991 ð. äâîñòîðîííіìè óãîäàìè ïðî äåðæàâíèé êîðäîí
ç óñіìà äåðæàâàìè-ñóñіäàìè.
Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè її òåðèòîðіÿ ó ìåæàõ іñíóþ÷îãî êîðäîíó
є öіëіñíîþ і íåäîòîðêàííîþ. Іíøі äåðæàâè çîáîâ’ÿçàíі óòðèìóâàòèñÿ âіä
áóäü-ÿêèõ çàçіõàíü íà òåðèòîðіàëüíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíñüêîї äåðæàâè.
Ó ìåæàõ ñâîїõ òåðèòîðіàëüíèõ êîðäîíіâ äåðæàâà âèñòóïàє єäèíèì îôіöіéíèì ïðåäñòàâíèêîì óñüîãî íàñåëåííÿ. Äåðæàâíà òåðèòîðіÿ Óêðàїíè є ìàòåðіàëüíîþ áàçîþ її іñíóâàííÿ. Ó Êîíñòèòóöії çàêðіïëåíî, ùî çåìëÿ, її íàäðà,
àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ, âîäíі é іíøі ïðèðîäíі ðåñóðñè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ
òåðèòîðії Óêðàїíè, ðåñóðñè її êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôó, âèíÿòêîâîї (ìîðñüêîї) åêîíîìі÷íîї çîíè є îá’єêòàìè ïðàâà âëàñíîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
 Які особливості політико-географічного положення України? Ïîëіòèêîãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè – öå її ðîçòàøóâàííÿ ùîäî іíøèõ êðàїí,
íàñàìïåðåä ñóñіäíіõ, ùîäî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ, îðãàíіçàöіé, ñîþçіâ, ïîëіòè÷íèõ ïîäіé, ÿêі âïëèâàþòü àáî ìîæóòü âïëèâàòè ÿê íà ïîëіòè÷íèé êóðñ ñàìîї êðàїíè, òàê і ïîëіòèêî-åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè â ðåãіîíі,
ñâіòі. Òîìó àíàëіç îñîáëèâîñòåé ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ êðàїíè
є çàâæäè àêòóàëüíèì. Öåé àíàëіç ïîòðåáóє âіäïîâіäі íà òàêі ïèòàííÿ: ÷è
є íåáåçïå÷íèìè êîðäîíè äåðæàâè іç ñóñіäíіìè êðàїíàìè; ÷è іñíóþòü òàê
çâàíі ãàðÿ÷і òî÷êè ó ïðèêîðäîííèõ êðàїíàõ; ÿêèé âіéñüêîâî-ñòðàòåãі÷íèé
ïîòåíöіàë êðàїíè; ÷è áåðå êðàїíà ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàöіÿõ òîùî.
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè çàéìàє ïðîìіæíå ïîëîæåííÿ ìіæ çàõіäíèìè і ñõіäíèìè єâðîïåéñüêèìè íàðîäàìè і êóëüòóðàìè, ïåðåáóâàþ÷è îäíî÷àñíî ó
Ñõіäíіé і Öåíòðàëüíіé Єâðîïі. Ñàìå öÿ îáñòàâèíà â іñòîðії Óêðàїíè іíîäі
âіäіãðàâàëà íåãàòèâíó ðîëü. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó äåðæàâè її ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ âèãіäíå і âîäíî÷àñ ñêëàäíå. Óêðàїíà ìàє
çíà÷íó êіëüêіñòü áåçïîñåðåäíіõ êðàїí-ñóñіäіâ íà çàõîäі, ñåðåä ÿêèõ Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà, Ðóìóíіÿ. Çàõіäíі ñóñіäè Óêðàїíè ïåðåáóâàþòü
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ïðàâëіííÿ, à òàêîæ çàêðіïëþþ÷è â óêðàїíñüêіé äåðæàâі ïðèíöèï íàðîäîâëàääÿ. Íàðîä âèçíàєòüñÿ íîñієì ñóâåðåíіòåòó і єäèíèì äæåðåëîì âëàäè.
Äåìîêðàòèçì ôîðì ïðàâëіííÿ â Óêðàїíі âèçíà÷àєòüñÿ і òèì, ùî äåðæàâíà
âëàäà çäіéñíþєòüñÿ íà çàñàäàõ її ïîäіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó. Âіäïîâіäíі îðãàíè çäіéñíþþòü ñâîї ïîâíîâàæåííÿ ó âñòàíîâëåíèõ
Êîíñòèòóöієþ ìåæàõ і âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ Óêðàїíè.
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ó ñôåðі âïëèâó Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà ÍÀÒÎ. Óêðàїíà, îáðàâøè âåêòîðîì
ñâîєї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè єâðîïåéñüêó іíòåãðàöіþ, àêòèâíî ñïіâðîáіòíè÷àє
ç єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè â ðіçíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.
Íà ïіâíî÷і і ñõîäі Óêðàїíà ìåæóє ç Áіëîðóññþ òà Ðîñієþ. Áëèçüêî 40 %
ïðîòÿæíîñòі äåðæàâíèõ êîðäîíіâ ïðèïàäàє íà Ðîñіþ. Âèáіð єâðîïåéñüêîãî
âåêòîðà ðîçâèòêó íåçàëåæíîї Óêðàїíè ñòâîðèâ áàãàòî ïðîáëåì ó ñòîñóíêàõ
ç Ðîñієþ. Íà ïî÷àòêó 2014 ð. ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ íàøîї äåðæàâè áóëî óñêëàäíåíå âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ íîðì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà
ñóñіäíüîþ Ðîñієþ. Ó ðåçóëüòàòі íàøèì ñõіäíèì ñóñіäîì áóëî îêóïîâàíî
ÀÐ Êðèì і Ñåâàñòîïîëü, ñòâîðåíî ñåðéîçíèé êîíôëіêò íà Äîíáàñі. ×àñòèíà
Äîíåöüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé îïèíèëàñÿ ó ñêëàäі ñàìîïðîãîëîøåíèõ
ðåñïóáëіê, íåïіäêîíòðîëüíèõ Óêðàїíі, àëå ïîâíіñòþ ïіäòðèìàíèõ Ðîñієþ.
Íåãàòèâíîþ ðèñîþ ñóñіäñüêîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè є ðîçòàøóâàííÿ â áåçïîñåðåäíіé áëèçüêîñòі âіä êîðäîíіâ ñàìîïðîãîëîøåíîї Ïðèäíіñòðîâñüêîї
ðåñïóáëіêè íà òåðèòîðії Ìîëäîâè.
Ìîðñüêі êîðäîíè Óêðàїíè â ×îðíîìó òà Àçîâñüêîìó ìîðÿõ ñòàíîâëÿòü
ñóêóïíî áëèçüêî 2000 êì. Óêðàїíà, ÿê і її ìîðñüêі ñóñіäè Áîëãàðіÿ, Ãðóçіÿ,
Ðîñіÿ, Ðóìóíіÿ òà Òóðå÷÷èíà, є ó÷àñíèêîì Îðãàíіçàöії ×îðíîìîðñüêîãî
åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà. Їõíÿ äіÿëüíіñòü ñêîíöåíòðîâàíà öіëêîì і
ïîâíіñòþ íà åêîíîìі÷íîìó àñïåêòі іíòåãðàöії. Ïðîòå íà ìîðñüêèõ êîðäîíàõ
Óêðàїíè òàêîæ іñíóє ñåðéîçíà ïðîáëåìà, ñïðîâîêîâàíà Ðîñієþ, ÿêà òðèâàëèé ÷àñ, óïðîäîâæ 2018 ð., áëîêóє ïðîõіä óêðàїíñüêèõ і ìіæíàðîäíèõ ñóäåí ÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó. Íèíі Óêðàїíà є ïîñòіéíèì і äîâîëі âïëèâîâèì
÷ëåíîì ïîíàä 20 ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. Ç æîâòíÿ 2015 ð. íàøà äåðæàâà
â÷åòâåðòå ñòàëà íåïîñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ). Ó öіëîìó ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè äàє
ìîæëèâіñòü іíòåãðóâàòèñÿ äî ìіæíàðîäíèõ ñèñòåì êîëåêòèâíîї ñèñòåìè
áåçïåêè â Єâðîïі, ÿêі çàñâіä÷èëè ñâîþ ìèðîëþáíіñòü òà åôåêòèâíіñòü. Âõîäæåííÿ äî òàêèõ ñèñòåì çíà÷íî ïîëіïøèëî á ñòàíîâèùå Óêðàїíè ÿê íåçàëåæíîї äåðæàâè.
 Які особливості адміністративно-територіального устрою України та його
реформування? Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé – öå ïîäіë
òåðèòîðії äåðæàâè íà ïåâíі ÷àñòèíè äëÿ îðãàíіçàöії óïðàâëіííÿ íà ìіñòàõ.
Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè ïðîéøîâ äîâãèé øëÿõ
ðîçâèòêó. Îñîáëèâîþ ïîäієþ â éîãî ñòàíîâëåííі ñòàëî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè â 1991 ðîöі. Âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè ñêëàäàþòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà
Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñòà, ðàéîíè â ìіñòàõ, ñåëèùà і ñåëà.
Âåðõíіé ðіâåíü àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ – îáëàñòü, їõ â
Óêðàїíі 24. Àäìіíіñòðàòèâíà îáëàñòü – öå âåëèêà ÷àñòèíà òåðèòîðії
Óêðàїíè, ÿêà ìàє ÷іòêî âèçíà÷åíі êîðäîíè é ñèñòåìó ìіñöåâèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñåðåäíÿ ïëîùà îáëàñòі â Óêðàїíі ñêëàäàє 24 òèñ. êì2. Íàéáіëüøі çà ïëîùåþ – Îäåñüêà
(33,3 òèñ. êì2), Äíіïðîïåòðîâñüêà і ×åðíіãіâñüêà (ïî 31,9 òèñ. êì2). Ìîæíà
âіäçíà÷èòè, ùî âåëèêèìè çà ïëîùåþ é íàñåëåííÿì є ñõіäíі îáëàñòі, à ìåíøèìè – çàõіäíі (òàêà ñèòóàöіÿ ñêëàëàñÿ іñòîðè÷íî).
Äîíåäàâíà â Óêðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ ïîíàä 11,5 òèñÿ÷і ìіñüêèõ, ñіëüñüêèõ
і ñåëèùíèõ ãðîìàä, ç ÿêèõ ìàéæå ïîëîâèíà íàðàõîâóє ìåíøå ÿê 1000 æèòåëіâ. Їõíіé ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé òà ëþäñüêèé ïîòåíöіàë íåçíà÷íèé,
âîíè íåñïðîìîæíі çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ÿêіñíèõ ïóáëі÷íèõ ïîñëóã. Âіäòàê
î÷åâèäíèì є òîé ôàêò, ùî ðåàëіçàöіÿ îñíîâíèõ çàâäàíü äåöåíòðàëіçàöії
110
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою
державою;
 територія України в межах чинного кордону є цілісною і недоторканною;
 поняттям «територія України» охоплюються суша, води, надра і повітряний
простір, на які поширено державний суверенітет України;
 політико-географічне положення України в цілому сприятливе для політичного та економічного розвитку держави;
 з точки зору адміністративно-територіального устрою територією України є
сукупність територій усіх її адміністративно-територіальних одиниць верхнього рівня.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Позначте на контурній карті державні кордони України і сусідні держави.
2. Користуючись офіційним сайтом Міністерства закордонних справ України,
охарактеризуйте участь України в міжнародних організаціях.
3. Користуючись додатковими джерелами інформації, зберіть докази того, що
Українська держава є соціально орієнтованою.
4. Користуючись даними про об’єднані територіальні громади, заповніть таблицю. Зробіть висновки про реалізацію адміністративнотериторіальної реформи в Україні.
Регіони
України

Кількість громад, затверджених
Кабінетом Міністрів України

Кількість реально
створених громад

5. Ознайомтеся з Гельсінською угодою (Заключний акт Наради з безпеки та
співробітництва в Європі) – програмою дій для будівництва єдиної, мирної,
демократичної Європи. З’ясуйте, які міждержавні домовленості існують в міжнародно-правовій, військово-політичній, економічній та гуманітарній сферах.
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âëàäè ìîæëèâà ëèøå â ðàçі ðåôîðìóâàííÿ ÷èííîãî àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ êðàїíè. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè
ñòàëè Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä»
òà «Ìåòîäèêà ôîðìóâàííÿ ñïðîìîæíèõ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä».
Íàðàçі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà ðåôîðìà, ÿêà ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі ñàìîäîñòàòíіõ îá’єäíàíèõ òåðèòîðіàëüíèé ãðîìàä (ÎÒÃ), òðèâàє. Öåé
ïðîöåñ ïðîõîäèòü äîñèòü ñêëàäíî, îñêіëüêè: ïî-ïåðøå, çà÷іïàє іíòåðåñè
ïåâíîãî ïðîøàðêó íàñåëåííÿ; ïî-äðóãå, іñíóє öіëà íèçêà ïèòàíü, ÿêі ïîòðåáóþòü óðåãóëþâàííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі; ïî-òðåòє, ó éîãî ðåàëіçàöії
çàöіêàâëåíі íå âñі ðåãіîíàëüíі îðãàíè âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñòàíîì íà ïî÷àòîê ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ñòâîðåíî 865 îá’єäíàíèõ
òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä. Äî ñêëàäó öèõ ÎÒÃ óâіéøëè 3981 êîëèøíіõ ìіñöåâèõ ðàä. Áіëüøå ÿê 8,4 ìëí ëþäåé ïðîæèâàþòü â ÎÒÃ. Ðîçðîáëåíî ìåõàíіçì âèðіøåííÿ ñïіëüíèõ ïðîáëåì ãðîìàä: óòèëіçàöіÿ òà ïåðåðîáêà ñìіòòÿ,
ðîçâèòîê ñïіëüíîї іíôðàñòðóêòóðè òîùî. Ðåàëіçóєòüñÿ âæå 274 äîãîâîðè
ïðî ñïіâðîáіòíèöòâî, öèì ìåõàíіçìîì ñêîðèñòàëèñÿ 1096 ãðîìàä.

РОЗДІЛ 4

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ
 характеризувати природний і механічний рух населення, його статево-вікову
структуру;
 добирати, аналізувати статистичні й картографічні матеріали про населення України;
 визначати просторові закономірності демографічних процесів і розселення населення в Україні;
 пояснювати особливості демографічної ситуації і урбанізаційних процесів у країні;
 оперувати поняттями «природний і механічний рух населення України», «статево-вікова структура населення України», «урбанізація в Україні», «субурбанізація», «джентрифікація», «якість життя» «зайнятість населення»;
 володіти прийомами аналізу картограм народжуваності, смертності, природного
приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.

§ 28.

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ: ÄÈÍÀÌІÊÀ
×ÈÑÅËÜÍÎÑÒІ, ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ, ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÉ
ÐÓÕ І ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ,
ÑÈÑÒÅÌÈ ÐÎÇÑÅËÅÍÍß

 Що впливає на кількість населення країни?
 Які є демографічні показники?
 Що таке демографічна політика держави?

 Яка кількість населення України та його динаміка? Çà äàíèìè Äåðæàâíîї
ñëóæáè ñòàòèñòèêè, íà 1 æîâòíÿ 2018 ð. êіëüêіñòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ
Óêðàїíè ñòàíîâèòü 42 ìëí 220 òèñ. 824 îñîáè, à êіëüêіñòü íàÿâíîãî íàñåëåííÿ – 42 ìëí 51 òèñ. 187 îñіá (áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї
òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, ì. Ñåâàñòîïîëÿ òà íåïіäêîíòðîëüíèõ òåðèòîðіé Äîíåöüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé (ìàë. 28.1)).

Мал. 28.1. Динаміка чисельності населення України
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Невтішний прогноз щодо кількості населення України дає ООН, наголошуючи, що до 2050 р. населення України скоротиться на 17 % і складатиме
36,4 млн громадян, а ще через 50 років нас стане на 7,2 млн осіб менше.
Україна входить у десятку країн, у яких до 2050 р. очікується найбільш
стрімке скорочення населення. Основною критичною причиною стрімкого
зменшення кількості населення в Україні є не тільки низька народжуваність,
а й висока смертність. Так, за підсумками 2017 р., у країні на 100 померлих
було всього 64 народжених, стверджують вітчизняні демографи. За статистичними даними, чоловіча смертність в Україні приблизно втричі більша,
ніж жіноча. Причини високої смертності полягають у способі життя чоловіків
і в умовах праці.

Îòæå, îñíîâíà ïðè÷èíà ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ – öå âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò. ßê íàñëіäîê, íàñåëåííÿ Óêðàїíè çíà÷íî ïîñòàðіøàëî, àëå
òðèâàëіñòü æèòòÿ íå çáіëüøèëàñÿ. Íåñïðèÿòëèâà äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ â
Óêðàїíі, і íàñàìïåðåä çìåíøåííÿ íàðîäæóâàíîñòі, ïîâ’ÿçàíà òàêîæ іç çàãîñòðåííÿì ïðîáëåì ôóíêöіîíóâàííÿ ñіì’ї ÿê îñåðåäêó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Ïîøèðèëèñÿ òàêі ÿâèùà, ÿê âіäêëàäàííÿ øëþáіâ і íàðîäæåííÿ
äіòåé, áåçøëþáíå ìàòåðèíñòâî, ñîöіàëüíå ñèðіòñòâî, çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі
ðîçëó÷åíü. Ðіâåíü ïðèðîäíîãî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі
(7,4 %) óäâі÷і ïåðåâèùóє ðіâåíü ïðèðîäíîãî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ â ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ (3,8 %).
 Як і чому відбувається в Україні механічний рух населення? Çà äàíèìè
Äåðæñòàòó, â Óêðàїíі ïîñèëèëèñÿ ïðîöåñè åìіãðàöії íàñåëåííÿ (òàáë. 28.1).
ßê íàñëіäîê, âіä’єìíå ìіãðàöіéíå ñàëüäî і ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ â áàãàòüîõ
îáëàñòÿõ êðàїíè.
Òàáëèöÿ 28.1. Ìіãðàöіéíі ïðîöåñè â Óêðàїíі*, 2017 ð.
Êіëüêіñòü
ïðèáóëèõ

Êіëüêіñòü
âèáóëèõ

Ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò,
ñêîðî÷åííÿ (–)

442 287

430 290

11 997

Âіííèöüêà

7036

11 661

–4625

Âîëèíñüêà

8673

9496

–823

51 190

27 059

24 131

7842

31 710

–23 868

Óêðàїíà

Äíіïðîïåòðîâñüêà
Äîíåöüêà

* Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì,
ì. Ñåâàñòîïîëÿ òà íåïіäêîíòðîëüíèõ òåðèòîðіé Äîíåöüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé.
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Ïðîòÿãîì îñòàííіõ äåñÿòèëіòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïîñòіéíå çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ÿê âíàñëіäîê ïðèðîäíîãî ñêîðî÷åííÿ, òàê і â
ðåçóëüòàòі ìåõàíі÷íîãî ðóõó íàñåëåííÿ. Îñíîâíі äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè
Óêðàїíè, êðіì íèçüêîї íàðîäæóâàíîñòі, ïîâ’ÿçàíі òàêîæ ç âèñîêîþ ïåðåä÷àñíîþ ñìåðòíіñòþ і íåãàòèâíèì ñàëüäî ìіãðàöії. Òàê, íàðàçі íàðîäæóâàíіñòü â Óêðàїíі çíàõîäèòüñÿ íà ðіâíі єâðîïåéñüêèõ êðàїí і ñêëàäàє
1,4 äèòèíè íà æіíêó. Ó òîé æå ÷àñ іç òèõ ÷îëîâіêіâ, ÿêі äîæèâàþòü äî
16 ðîêіâ, òðåòèíà íå äîæèâàє äî 60. Òàêà âèñîêà ñìåðòíіñòü є îñíîâíîþ
ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
Êіëüêіñòü
ïðèáóëèõ

Êіëüêіñòü
âèáóëèõ

Ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò,
ñêîðî÷åííÿ (–)

Æèòîìèðñüêà

14 212

15 100

–888

Çàêàðïàòñüêà

6013

6110

–97

Çàïîðіçüêà

7731

10 445

–2714

Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà

15 180

13 719

1461

Êèїâñüêà

54 935

24 258

30 677

Êðîïèâíèöüêà

10 952

12 609

–1657

Ëóãàíñüêà

2715

21 862

–19 147

Ëüâіâñüêà

29 097

26 431

2666

8205

10 095

–1890

Îäåñüêà

25 150

20 425

4725

Ïîëòàâñüêà

19 972

20 627

–655

Ðіâíåíñüêà

15 214

17 041

–1827

Ñóìñüêà

16 399

17 130

–731

7403

8758

–1355

Õàðêіâñüêà

55 076

43 007

12 069

Õåðñîíñüêà

4927

7674

–2747

Õìåëüíèöüêà

7760

10 542

–2782

16 034

16 484

–450

×åðíіâåöüêà

5833

5469

364

×åðíіãіâñüêà

8581

10 632

–2051

36 157

31 946

4211

Ìèêîëàїâñüêà

Òåðíîïіëüñüêà

×åðêàñüêà

ì. Êèїâ

Íàéïîøèðåíіøîþ ôîðìîþ çìіíè ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðàїíè
є âíóòðіøíі ìіãðàöії. Òàê, çà äàíèìè Äåðæñòàòó, âíóòðіøíі ïåðåìіùåííÿ
ïðèáëèçíî â 10 ðàçіâ ïåðåâàæàþòü çà îáñÿãîì çàðåєñòðîâàíі âèïàäêè çîâíіøíüîї ìіãðàöії. Áіëüøå ïîëîâèíè âñіõ ïåðåїçäіâ çäіéñíþþòü óñåðåäèíі
ðåãіîíіâ (ìіæ ìіñòîì і ñåëîì) і ëèøå áëèçüêî òðåòèíè – ìіæ ðåãіîíàìè
äåðæàâè. Ó ìіæðåãіîíàëüíèõ ìіãðàöіÿõ îñíîâíèìè ïðèéìà÷àìè є ì. Êèїâ
òà Êèїâñüêà îáëàñòü. Âіäñóòíіñòü íàëåæíèõ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ñåëі
ðàçîì ç òðàäèöіéíîþ äëÿ ñіëüñüêîї ìîëîäі íàâ÷àëüíîþ ìіãðàöієþ ñïðè÷èíèëè çíà÷íі âòðàòè ìîëîäîãî íàñåëåííÿ ñіë, іíòåíñèâíіñòü âèáóòòÿ ÿêîãî ó
3–4 ðàçè âèùà, íіæ ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàãàëîì. Ó çâ’ÿçêó ç âèáóòòÿì
ìîëîäі ïðèñêîðþєòüñÿ ñòàðіííÿ ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ïîãіðøóþòüñÿ ïîêàçíèêè éîãî ïðèðîäíîãî âіäòâîðåííÿ.
Óíàñëіäîê àíåêñії Ðîñієþ ÀÐ Êðèì òà âòðàòè Óêðàїíîþ êîíòðîëþ íàä
÷àñòèíîþ òåðèòîðії Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé ç’ÿâèëèñÿ âåëèêі
ïîòîêè ëþäåé, ÿêі áóëè çìóøåíі çàëèøèòè ìіñöÿ ñâîãî ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ і ïåðåñåëèòèñÿ äî іíøèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè (ó çàñîáàõ ìàñîâîї
іíôîðìàöії їõ âèçíà÷àþòü ÿê «âèìóøåíі ïåðåñåëåíöі», â îôіöіéíèõ äîêó114
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ìåíòàõ – ÿê «âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíі îñîáè» (äàëі – ÂÏÎ). Áіëüøіñòü ÂÏÎ
ïåðåáóâàþòü ó íàéáëèæ÷èõ äî ìіñöü ïîïåðåäíüîãî ïðîæèâàííÿ ðåãіîíàõ,
ùî ñâіä÷èòü ïðî íàìіð ïîâåðíóòèñÿ äî ïîêèíóòèõ äîìіâîê. Âîäíî÷àñ, çà
äàíèìè ñîöіîëîãіâ, áëèçüêî òðåòèíè ÂÏÎ îðієíòóєòüñÿ íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ â іíøèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè.
Ïіñëÿ çàïðîâàäæåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñâîáîä, çîêðåìà é ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ, à òàêîæ ðåàëіçàöії óãîäè ïðî áåçâіçîâèé ðåæèì ç êðàїíàìè Єâðîïè, ñòðіìêî çðîñòàє çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ Óêðàїíè (çîêðåìà, çà
ðàõóíîê ïåðåòèíó çàõіäíîãî êîðäîíó). Ïîñòіéíî çðîñòàє ÷èñåëüíіñòü óêðàїíöіâ і óêðàїíîê, ÿêі ïðîæèâàþòü íà òåðèòîðії Єâðîñîþçó, íèíі їõ – ïîíàä
1 ìëí îñіá, ùî ñòàíîâèòü ïîíàä 7 % іíîçåìöіâ іç òðåòіõ êðàїí íà òåðèòîðії
ЄÑ. Íàéáіëüøå óêðàїíöіâ і óêðàїíîê ïðîæèâàє â Іòàëії, Ïîëüùі, Íіìå÷÷èíі, ×åõії òà Іñïàíії.
Çíà÷íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè (ïîíàä 1 ìëí îñіá) ïåðåáóâàє çà
êîðäîíîì äëÿ çäіéñíåííÿ òðóäîâîї äіÿëüíîñòі. Ó òðóäîâіé ìіãðàöії ïåðåâàæàþòü ÷îëîâіêè, íàé÷èñëåííіøèìè ñåðåä ÿêèõ є îñîáè 30–44 ðîêіâ (ïîíàä
40 %). Áіëüøіñòü òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ ïîõîäèòü іç çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè,
41 % ìàє ñåðåäíþ àáî ñåðåäíþ ñïåöіàëüíó îñâіòó, 36 % – âèùó îñâіòó, ùî
ñâіä÷èòü ïðî çíà÷íèé âіäòіê êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ.
Âèùåçàçíà÷åíå äîçâîëÿє ñòâåðäæóâàòè, ùî ìіãðàíòè ñïðèÿþòü çðîñòàííþ åêîíîìіêè ó ïðèéìàþ÷èõ êðàїíàõ, áåðó÷èñü çà ðîáîòó, ÿêà âèìàãàє
âåëèêîãî âíåñêó ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ і åíåðãії, àëå ââàæàєòüñÿ íåïðåñòèæíîþ â öüîìó ñóñïіëüñòâі. Ïðèéìàþ÷і êðàїíè çàöіêàâëåíі ó ïðèòîöі êâàëіôіêîâàíèõ ôàõіâöіâ ç Óêðàїíè, ÿêі âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó ñòâîðåííі
êîìåðöіéíèõ ïіäïðèєìñòâ і âïðîâàäæåííі іííîâàöіé, îñîáëèâî â îáëàñòÿõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç íàóêîâî-òåõíі÷íèì ïðîãðåñîì.
Â îñòàííі ðîêè îñíîâíèìè êðàїíàìè ïðèçíà÷åííÿ òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ ç
Óêðàїíè є Ïîëüùà, Ðîñіÿ, ×åõіÿ òà Іòàëіÿ. Íà íèõ ïðèïàäàє áëèçüêî 80 %
çàãàëüíèõ ïîòîêіâ êîðîòêîñòðîêîâèõ òà äîâãîñòðîêîâèõ òðóäîâèõ ìіãðàíòіâ
ç Óêðàїíè. Òàê, çà äàíèìè äîñëіäæåííÿ Ìіæíàðîäíîї îðãàíіçàöії ç ìіãðàöії
(ÌÎÌ), ó ñòðóêòóðі òðóäîâîї ìіãðàöії ç Óêðàїíè âіäáóâàþòüñÿ çìіíè, à
ñàìå – çáіëüøèâñÿ îáñÿã äîâãîñòðîêîâîї ìіãðàöії. Êðіì òîãî, äî ìіãðàöії
äåäàëі áіëüøå äîëó÷àþòüñÿ ìîëîäü, æіíêè, ìåøêàíöі ìіñò, âèõіäöі ç Ïіâíі÷íîї, Öåíòðàëüíîї òà Ñõіäíîї Óêðàїíè. Â îñòàííі ðîêè ó êðàїíàõ, êóäè ñïðÿìîâàíі ïîòîêè òðóäîâîї ìіãðàöії, çðîñòàє ÷èñåëüíіñòü óêðàїíñüêèõ ñòóäåíòіâ.
Íàéáіëüøå ç íèõ íàâ÷àєòüñÿ â Ïîëüùі, Íіìå÷÷èíі, Ðîñії, Êàíàäі òà ×åõії.
 Які особливості статево-вікової структури населення України? Çà äàíèìè
Äåðæñòàòó, ñòàòåâèé ñêëàä íàñåëåííÿ Óêðàїíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñóòòєâîþ
ãåíäåðíîþ äèñïðîïîðöієþ. ×èñåëüíà ïåðåâàãà æіíîê íàä ÷îëîâіêàìè ó
ñêëàäі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñïîñòåðіãàєòüñÿ ç 36 ðîêіâ і ç âіêîì çáіëüøóєòüñÿ. Òàê, ÷èñåëüíіñòü ÷îëîâіêіâ íà 1 ñі÷íÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèëà 19558,2 òèñ.
îñіá, à æіíîê – 22658,6 òèñ.
Â Óêðàїíі ñôîðìóâàëàñÿ ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ, äëÿ ÿêîї õàðàêòåðíà âèñîêà
÷àñòêà îñіá ñòàðøîãî âіêó і íèçüêà – ìîëîäøîãî. Íà 1 ñі÷íÿ 2018 ðîêó ÷èñåëüíіñòü îñіá ó âіöі 0–15 ðîêіâ ñòàíîâèëà 16,3 % çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі ïîñòіéíîãî
íàñåëåííÿ, ó âіöі 59 ðîêіâ і ñòàðøå – 22,9 %, ó âіöі 16–59 ðîêіâ – 60,8 %.
Âіêîâà ñòðóêòóðà âèçíà÷àє äåìîãðàôі÷íå íàâàíòàæåííÿ. Ñòàíîì íà
1 ñі÷íÿ 2018 ðîêó íà 1000 îñіá ó âіöі 16–59 ðîêіâ ïðèïàäàëî 269 îñіá ó âіöі
0–15 ðîêіâ òà 378 îñіá ó âіöі 60 ðîêіâ і ñòàðøå. Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі âіäïîâіäíі ïîêàçíèêè çíà÷íî âèùі (302 і 396 îñіá), íіæ ó ìіñòàõ (255 і 370 îñіá).
Ïîðіâíÿíî ç 2017 ðîêîì çàãàëüíèé êîåôіöієíò äåìîãðàôі÷íîãî íàâàíòà-
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æåííÿ íà 1000 îñіá ó âіöі 16–59 ðîêіâ ó öіëîìó ïî Óêðàїíі çðіñ ç 632 äî 647
îñіá. Ñåðåäíіé âіê íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü 41,2 ðîêè (÷îëîâіêіâ – 38,5,
æіíîê – 43,8). Íàéñòàðіøå íàñåëåííÿ ïðîæèâàє ó Ñóìñüêіé òà ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ Óêðàїíè, à íàéìîëîäøå – ó Ðіâíåíñüêіé.
 Які основні положення демографічної та міграційної політики в Україні?
Íàéâàæëèâіøèìè óìîâàìè óñïіøíîñòі äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè є її ñèñòåìíіñòü і ñòàáіëüíіñòü. Ñåðåä ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìêіâ äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè
â Óêðàїíі íàñàìïåðåä âèäіëÿþòü ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі æèòòÿ íàñåëåííÿ.
Íà äóìêó â÷åíèõ, ÿêіñòü æèòòÿ – öå ñòóïіíü ðîçâèòêó òà ïîâíîòà
çàäîâîëåííÿ âñüîãî êîìïëåêñó ïîòðåá òà іíòåðåñіâ ëþäåé, ùî âèÿâëÿþòüñÿ
ÿê ó ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі, òàê і â æèòòі çàãàëîì. Âèäіëÿþòüñÿ ï’ÿòü
îñíîâíèõ іíòåãðàëüíèõ ïîêàçíèêіâ, ÿêі є ñêëàäîâèìè ÿêіñíîї æèòòєäіÿëüíîñòі íàñåëåííÿ. Ñåðåä íèõ: ÿêіñòü íàñåëåííÿ (î÷іêóâàíà òðèâàëіñòü æèòòÿ,
íàðîäæóâàíіñòü, ñìåðòíіñòü, ðіâåíü îñâіòè, êâàëіôіêàöіÿ òîùî); äîáðîáóò
íàñåëåííÿ (ðåàëüíі äîõîäè, ðіâåíü ñïîæèâàííÿ òîâàðіâ і ïîñëóã, ðіâåíü
çàáåçïå÷åííÿ ïîòóæíîñòÿìè іíôðàñòðóêòóðè ñóñïіëüñòâà òîùî); ñîöіàëüíà
áåçïåêà (ðіâåíü óìîâ ïðàöі, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîãî
çäîðîâ’ÿ ñàìîãî ñóñïіëüñòâà òà іí.); ÿêіñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (äàíі
ïðî çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿíîãî ïðîñòîðó, âîäè, ïðî ÿêіñòü ґðóíòó, ðіâåíü áіîðіçíîìàíіòòÿ òîùî); ïðèðîäíî-êëіìàòè÷íі óìîâè (ñêëàä і îáñÿãè ïðèðîäíîñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, êëіìàò).
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì äåìîãðàôі÷íîї êðèçè íàñàìïåðåä ñëіä ðåàëіçóâàòè ïîëîæåííÿ ïðî ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè íàñåëåííÿ òà ãàðìîíіçàöіþ
éîãî âіäòâîðåííÿ. Іç öієþ ìåòîþ äåðæàâà ñïðÿìîâóє ñâîþ äіÿëüíіñòü íà
çàáåçïå÷åííÿ åêîíîìі÷íèõ ïåðåäóìîâ óïîâіëüíåííÿ ïðîöåñіâ äåïîïóëÿöії,
ôîðìóâàííÿ íàñòàíîâ íà çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, íîâîї öіííіñíîї îñíîâè
äåìîãðàôі÷íîї ïîâåäіíêè, ÿêà ґðóíòóâàëàñÿ á íà ïðіîðèòåòàõ ñіì’ї, äіòåé òà
ãåíäåðíîї ðіâíîñòі. Îäíèì ç ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìіâ є çàáåçïå÷åííÿ óìîâ
äëÿ ìîæëèâîñòі ïîєäíàííÿ çàéíÿòîñòі æіíêè і âèêîíàííÿ íåþ ðåïðîäóêòèâíîї ôóíêöії, çîêðåìà, øëÿõîì áіëüøîãî çàëó÷åííÿ ÷îëîâіêіâ äî äîãëÿäó
çà äèòèíîþ ó ðàííüîìó âіöі.
Çàäëÿ ïîëіïøåííÿ äåðæàâíîї ìіãðàöіéíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè ïîòðіáíî
ñïðÿìóâàòè âëàäó íà: çìåíøåííÿ âòðàò íàñåëåííÿ êðàїíè ÷åðåç åìіãðàöіþ
øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíàì і ãðîìàäÿíêàì ãіäíèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ íà Áàòüêіâùèíі; ïðîòèäіþ íåçàêîííіé ìіãðàöії і
òîðãіâëі ëþäüìè; çàõèñò іíòåðåñіâ óêðàїíñüêèõ åìіãðàíòіâ, ðîçâèòîê òіñíèõ
çâ’ÿçêіâ ç іíîçåìíèìè äіàñïîðàìè; ïîâåðíåííÿ ïðàöіâíèêіâ-ìіãðàíòіâ òà
åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ øëÿõîì ñòâîðåííÿ ïðèâàáëèâèõ óìîâ äëÿ âèêîðèñòàííÿ їõíіõ âàëþòíèõ çàîùàäæåíü ó ïіäïðèєìíèöüêіé äіÿëüíîñòі íà òåðèòîðії
Óêðàїíè. Âàæëèâèì ìîìåíòîì є òàêîæ çàïðîâàäæåííÿ ñóêóïíîñòі ìåòîäіâ
ìіãðàöіéíîї ïîëіòèêè â êîíòåêñòі çàãàëüíîї ñòðàòåãії ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Óêðàїíè òà ïіäâèùåííÿ її êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі â çàãàëüíîíàöіîíàëüíîìó, ðåãіîíàëüíîìó òà ãëîáàëüíîìó âèìіðі.
 Які особливості розселення та зайнятості населення в Україні? Ïіä ðîçñåëåííÿì ðîçóìіþòü ïðîöåñ ðîçïîäіëó íàñåëåííÿ ïî òåðèòîðії. Âîíî õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè ïîêàçíèêàìè, ÿê ãóñòîòà íàñåëåííÿ, ñóêóïíіñòü
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òà їõíє ñïіââіäíîøåííÿ â ìåæàõ òåðèòîðії êðàїíè.
Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ Óêðàїíè íà 1 æîâòíÿ 2018 ð. ñòàíîâèëà 75,15 îñіá
íà êì2, ùî áіëüøå, íіæ ïåðåñі÷íèé ñâіòîâèé ïîêàçíèê, àëå ìåíøå, íіæ ó
áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Íàéáіëüøà ñåðåäíÿ éîãî ãóñòîòà â Äîíåöüêіé, Ëüâіâñüêіé, ×åðíіâåöüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòÿõ òà ó ì. Êèєâі.
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Òàáëèöÿ 28.2. Çàéíÿòå íàñåëåííÿ Óêðàїíè
çà âèäàìè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі
Óñüîãî çàéíÿòî

2015

2016

2017

16443,2 16276,9 16156,4

Ñіëüñüêå, ëіñîâå òà ðèáíå ãîñïîäàðñòâî

2870,6

2866,5

2860,7

Ïðîìèñëîâіñòü

2573,9

2494,8

2440,6

Áóäіâíèöòâî

642,1

644,5

644,3

Îïòîâà òà ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ; ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ і ìîòîöèêëіâ

3510,7

3516,2

3525,8

Òðàíñïîðò, ñêëàäñüêå ãîñïîäàðñòâî, ïîøòîâà
òà êóð’єðñüêà äіÿëüíіñòü

998,0

997,2

991,6

Òèì÷àñîâå ðîçìіùóâàííÿ òà îðãàíіçàöіÿ õàð÷óâàííÿ

277,3

276,7

276,3

Іíôîðìàöіÿ òà òåëåêîìóíіêàöії

272,9

275,2

274,1

Ôіíàíñîâà òà ñòðàõîâà äіÿëüíіñòü

243,6

225,6

215,9

Îïåðàöії ç íåðóõîìèì ìàéíîì

268,3

255,5

252,3

Ïðîôåñіéíà, íàóêîâà òà òåõíі÷íà äіÿëüíіñòü

422,9

428,1

415,8
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Íàéíèæ÷ó ãóñòîòó íàñåëåííÿ çàôіêñîâàíî â îáëàñòÿõ ïîëіññÿ і ñòåïîâîї
çîíè Óêðàїíè.
Íà 1 æîâòíÿ 2018 ð. ïîíàä 29 ìëí îñіá ïðîæèâàëî â ìіñòàõ, ïîíàä
13 ìëí – ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Óðáàíіçîâàíèìè є ïåðåâàæíà áіëüøіñòü
îáëàñòåé Óêðàїíè. Áіëüøà ÷àñòèíà їõíіõ ìåøêàíöіâ æèâå â ìіñòàõ. Çàãàëüíà êіëüêіñòü ìіñò íà 1 ñі÷íÿ 2017 ð. ñòàíîâèëà 460, ó òîìó ÷èñëі 189 –
ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó, ðåñïóáëіêàíñüêîãî òà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ.
Ñåëèù ìіñüêîãî òèïó çàðåєñòðîâàíî 885, ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ –
28 377. Íàéáіëüøі ìіñòà íàøîї äåðæàâè – öå Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà, Äíіïðî,
Äîíåöüê, Çàïîðіææÿ. Ôóíêöіîíàëüíèìè òèïàìè ìіñò Óêðàїíè є: ìіñòî –
ñòîëè÷íèé öåíòð; ïîëіôóíêöіîíàëüíі; áàãàòîãàëóçåâі ïðîìèñëîâі, ïðîìèñëîâî-òðàíñïîðòíі, êóðîðòíî-ïðîìèñëîâі, ïåðåâàæíî îäíîãàëóçåâі.
Ïіä âïëèâîì ãëîáàëіçàöії òà ðèíêîâèõ òðàíñôîðìàöіé ó ìіñòàõ îòðèìàëè ðîçâèòîê ïðîöåñè äåіíäóñòðіàëіçàöії (à òàêîæ ðåіíäóñòðіàëіçàöії), ôóíêöіîíàëüíîї ôðàãìåíòàöії, äæåíòðèôіêàöії, ñóáóðáàíіçàöії (äèâ. ñëîâíèê).
Êëþ÷îâèìè ïðîáëåìàìè ñó÷àñíèõ ìіñüêèõ òåðèòîðіé â Óêðàїíі є: óòðàòà
ðåçåðâíèõ òåðèòîðіé äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ìіñò óíàñëіäîê їõ çàáóäîâè;
íåâèðіøåíі («çàìîðîæåíі») ïðîáëåìè æèòëîâèõ ìàñèâіâ ðàäÿíñüêèõ ÷àñіâ;
âіäñóòíіñòü âèìîã і ñòèìóëіâ çàáåçïå÷åííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó ìіñò; ìîíîôóíêöіîíàëüíіñòü íåâåëèêèõ ìіñò òà іí. Óñі öі ïðîáëåìè ïîãіðøóþòü ÿêіñòü
æèòòєäіÿëüíîñòі ìіñüêîãî íàñåëåííÿ і çàãîñòðþþòü ñîöіàëüíі ïðîáëåìè.
Ïîíàä 67 % íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè є åêîíîìі÷íî àêòèâíèì. Íàéáіëüøå åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ çîñåðåäæåíî ó ñòîëèöі Óêðàїíè –
ì. Êèєâі, à òàêîæ ó Õàðêіâñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé, Ðіâíåíñüêіé îáëàñòÿõ.
Íàéìåíøå åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Ëóãàíñüêіé òà Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòÿõ. Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ çà âèäàìè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі çìіíþєòüñÿ íåñóòòєâî â îñòàííі ðîêè (òàáë. 28.2).
Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü çàéíÿòà â îïòîâіé òà ðîçäðіáíіé òîðãіâëі, ñіëüñüêîìó,
ëіñîâîìó, ðèáíîìó ãîñïîäàðñòâі òà ïðîìèñëîâîñòі.

РОЗДІЛ 4

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
Óñüîãî çàéíÿòî

2015

2016

2017

16443,2 16276,9 16156,4

Äіÿëüíіñòü ó ñôåðі àäìіíіñòðàòèâíîãî òà äîïîìіæíîãî îáñëóãîâóâàííÿ

298,6

304,3

297,9

Äåðæàâíå óïðàâëіííÿ òà îáîðîíà; îáîâ’ÿçêîâå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííÿ

974,52

973,1

979,7

Îñâіòà

1496,5

1441,4

1423,4

Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ òà íàäàííÿ ñîöіàëüíîї äîïîìîãè

1040,7

1030,4

1013,6

Ìèñòåöòâî, ñïîðò, ðîçâàãè òà âіäïî÷èíîê

207,9

201,6

199,8

Іíøі âèäè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі

344,7

345,8

344,6

Çà îáëàñòÿìè Óêðàїíè íàéáіëüøà çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ â ìіñòі Êèєâі, à
òàêîæ ó Äíіïðîâñüêіé, Õàðêіâñüêіé, Çàïîðіçüêіé îáëàñòÿõ, íàéìåíøà – íà
çàõîäі êðàїíè, çîêðåìà â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і Õìåëüíèöüêіé îáëàñòÿõ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 основні демографічні проблеми України, крім низької народжуваності, – висока передчасна смертність і негативне сальдо міграції у більшості областей;
 статевий склад населення України характеризується суттєвою гендерною
диспропорцією на користь жіночого населення;
 в Україні сформувалася структура населення, для якої характерна висока
частка осіб старшого віку і низька – молодшого;
 серед пріоритетних напрямків демографічної і міграційної політики в Україні
насамперед виділяють поліпшення якості життя населення;
 середня густота населення України поступово зменшується і становить
75,15 осіб на км2;
 в Україні за чисельністю переважають сільські населені пункти, кількість
міст становить 460, найбільших за чисельністю населення – 6 міст.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись даними Державної служби статистики та даними (табл. 28.1), визначте області з найбільшою/найменшою чисельністю населення, з найбільшим/найменшим міграційним приростом і скороченням і позначте їх на
контурній карті.
2. Користуючись даними Державної служби статистики, проаналізуйте інформацію про кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання
у 2018 р.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту,
густоти населення, урбанізації в Україні.

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)
1. Сучасна географія трудової еміграції з України.
2. Соціальні проблеми монофункціональних міст.
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 визначати сучасні риси національного господарства, місце України на світових
товарних ринках, чинники міжнародної спеціалізації країни;
 аналізувати секторальну структуру та регіональні відмінності господарства;
 характеризувати чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв
товарів і послуг, основні положення стратегії збалансованого розвитку країни;
 використовувати показники суспільно-економічного розвитку держави для аналізу сучасного стану економіки країни;
 висловлювати власні судження щодо конкурентних переваг і перспектив розвитку
окремих виробництв в Україні;
 оцінювати територіальну структуру господарства країни за екологічними, соціальними, економічними критеріями, вияви глобальних викликів в Україні;
 оперувати поняттями «валовий внутрішній продукт», «додана вартість», «собівартість», «ефективність», «прибутковість», «конкурентні переваги», «міжнародна кооперація», «попит», «пропозиція», «ринкова ціна»;
 розробляти схеми ланцюгів доданої вартості;
 застосовувати тематичні карти і статистичну інформацію для ілюстрації описів,
характеристик, висновків щодо економічного розвитку України.

§ 29.

ÑÓ×ÀÑÍІ ÐÈÑÈ ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÎЇ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ
ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що таке національна економіка? Міжнародний поділ праці?
 У чому суть секторальної моделі економіки країни?
 Які показники економічного розвитку?

 Яка структура національної економіки? Íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà Óêðàїíè – öå ñóêóïíіñòü ïіäïðèєìñòâ, äîìîãîñïîäàðñòâ і óñòàíîâ, ÿêі ôóíêöіîíóþòü ó ìåæàõ òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè. Âîíà ìàє ïåâíó ñòðóêòóðó,
ñèñòåìó óïðàâëіííÿ, äëÿ íåї õàðàêòåðíèìè є ïåâíі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі
âіäíîñèíè. Ñåðåä âàæëèâèõ õàðàêòåðèñòèê íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè ñòðèæíåâèì є її åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë – öå ñóêóïíіñòü íàÿâíèõ òà ïðèäàòíèõ
äî àêòóàëіçàöії îñíîâíèõ äæåðåë, çàñîáіâ êîíêðåòíîї êðàїíè, åëåìåíòіâ
öіëіñíîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü і ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ïðîãðåñó. Åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі òà ÿêîñòі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ,
íàÿâíîñòі ñïðèÿòëèâèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, îáñÿãó âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé, ðіâíÿ ðîçâèòêó âèðîáíè÷îї іíôðàñòðóêòóðè, ñòóïåíÿ ðîçâèòêó íàóêè,
òåõíіêè, іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé (ìàë. 29.1).
Îñíîâîþ íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè Óêðàїíè є її âèðîáíè÷à і íåâèðîáíè÷à
ñôåðè, ÿêі âêëþ÷àþòü ïðîìèñëîâіñòü, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, áóäіâåëüíèé
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Â ÌІÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ
ÏÎÄІËІ ÏÐÀÖІ
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Мал. 29.1. Економічний потенціал країни

êîìïëåêñ, òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, áàíêіâñüêó ñèñòåìó, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, îñâіòó
òà іí. Íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó Óêðàїíè â÷åíі-åêîíîìіñòè ïîäіëÿþòü íà ñåêòîðè. Ñåêòîð åêîíîìіêè – öå ñóêóïíіñòü êіëüêîõ åëåìåíòіâ íàöіîíàëüíîї
åêîíîìіêè, ÿêі îá’єäíóþòü ñïіëüíі òåõíîëîãі÷íі, âèðîáíè÷і òà îðãàíіçàöіéíî-ïðàâîâі îñîáëèâîñòі.
ßê âè çíàєòå ç ãåîãðàôії 9-ãî êëàñó, ó ñåêòîðàëüíіé ñòðóêòóðі åêîíîìіêè
Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü ïåðâèííèé і âòîðèííèé ñåêòîðè. Äî ïåðâèííîãî
ñåêòîðó íàëåæàòü ñіëüñüêå é ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëüñòâî, âèäîáóâíà
ïðîìèñëîâіñòü. Їõ îá’єäíóє âèðîáíèöòâî ñèðîâèíè, íàïðèêëàä âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, çàãîòіâëÿ äåðåâèíè, âèäîáóâàííÿ
ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè – âóãіëëÿ, íàôòè, ãàçó òîùî òà її ïåðåðîáêà â íàïіâôàáðèêàòè. Âòîðèííèé ñåêòîð íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè Óêðàїíè ñêëàäàþòü
îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü òà áóäіâíèöòâî. Äіÿëüíіñòü ó öüîìó ñåêòîðі ñïðÿìîâàíî íà âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії, ÷îðíèõ і êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, ïðîäóêöії õіìі÷íîї, ëåãêîї, õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі òà ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíî é іíøі, òàê çâàíі ñåðâіñíі, âèäè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, ùî âõîäÿòü äî òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè. Їõíÿ ãîëîâíà
ìåòà – îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà ïіäïðèєìñòâ ïåðâèííîãî і âòîðèííîãî
ñåêòîðіâ. Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè âêëþ÷àє òðàíñïîðò і òîðãіâëþ, îñâіòó, íàóêó, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ áàíêіâñüêó, ñòðàõîâó, òóðèñòè÷íó òà
іíøі âèäè äіÿëüíîñòі.
 Які показники застосовують для характеристики стану національної економіки України? Âіäîìî, ùî äëÿ îöіíêè çàãàëüíîãî ñòàíó åêîíîìіêè â Óêðàїíі
âèêîðèñòîâóþòü òàêі æ ïîêàçíèêè, ùî é â іíøèõ äåðæàâàõ ñâіòó. Òàê, äëÿ
îöіíêè ðåçóëüòàòіâ ðі÷íîãî âèðîáíèöòâà âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïîêàçíèê âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ). Ïðèãàäàéìî, ùî ÂÂÏ õàðàêòåðèçóє
ñóêóïíó ðèíêîâó âàðòіñòü óñіõ êіíöåâèõ òîâàðіâ і ïîñëóã, âèðîáëåíèõ ó
êðàїíі çà ðіê. Áëèçüêèì çà çìіñòîì äî ÂÂÏ, àëå äåùî âіäìіííèì âіä íüîãî
є ïîêàçíèê âàëîâîãî íàöіîíàëüíîãî ïðîäóêòó (ÂÍÏ) (ìàë. 29.2).
Ïðèíöèïîâà âіäìіííіñòü ìіæ íèìè ïîëÿãàє â òîìó, ùî ÂÍÏ âðàõîâóє
âñå, ùî ñòâîðþþòü ãðîìàäÿíè êðàїíè íå ëèøå íà âëàñíіé òåðèòîðії, à é çà
êîðäîíîì, àëå íå âðàõîâóє, ùî ñòâîðþþòü íåãðîìàäÿíè êðàїíè (іíîçåìöі) ç
âèêîðèñòàííÿì іíîçåìíèõ ðåñóðñіâ íà òåðèòîðії êðàїíè. ÂÂÏ, íàâïàêè,
âðàõîâóє âñå, ùî ñòâîðþþòü ãðîìàäÿíè і íåãðîìàäÿíè ç âèêîðèñòàííÿì
âëàñíèõ і çàëó÷åíèõ ççîâíі ðåñóðñіâ íà òåðèòîðії êðàїíè, àëå íå âðàõîâóє
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òîãî, ùî ãðîìàäÿíè êðàїíè ñòâîðþþòü çà її ìåæàìè. Ïîêàçíèê ÂÂÏ çàñòîñîâóþòü äëÿ ðîçðàõóíêó і çіñòàâëåííÿ óìîâ æèòòÿ òà ðіâíіâ äîáðîáóòó
êðàїí. Òàêèì ïîêàçíèêîì є ðîçìіð ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ.
Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі íàéáіëüøèé ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ â
íàøіé êðàїíі ïðèéøîâñÿ íà 2008 ðіê, òîäі âіí ñòàíîâèâ 4095 äîëàðіâ. ×åðåç äåñÿòü ðîêіâ âіí â 1,5 ðàçà ìåíøèé – 2820 äîëàðіâ. Òàêå ïàäіííÿ åêñïåðòè ïîÿñíþþòü ÿê ñâіòîâîþ åêîíîìі÷íîþ êðèçîþ, òàê і ãåîïîëіòè÷íèìè
ïîäіÿìè, ùî ðîçïî÷àëèñÿ â Óêðàїíі â 2014 ðîöі. Ó íàéáàãàòøіé êðàїíі Єâðîïè – Ëþêñåìáóðçі êîæíà ëþäèíà ìàє äîõіä ó 43 ðàçè áіëüøå çà óêðàїíöÿ, ó Íіìå÷÷èíі – ó 17 ðàçіâ, à òîé, õòî æèâå â Ïîëüùі, îòðèìóє ó 6 ðàçіâ
áіëüøå. Óêðàїíà â ïåðåëіêó êðàїí Єâðîïè є ïåðåäîñòàííüîþ: íèæ÷å íàñ
ëèøå Ìîëäîâà.
Âàæëèâîþ є äèíàìіêà ÂÂÏ. Ðîçâèòîê åêîíîìіêè Óêðàїíè â îñòàííі
ðîêè äåìîíñòðóє íåñòіéêó äèíàìіêó, ùî ïіäòâåðäæóє ðіçíó ðåàêöіþ її ñåêòîðіâ íà âèêëèêè ñó÷àñíîñòі. ßê íàñëіäîê, çíèæåííÿ ðіâíÿ іííîâàöіéíîї
äіÿëüíîñòі, à âіäòàê і êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі (çäàòíîñòі óêðàїíñüêèõ ïіäïðèєìñòâ òà їõíüîї ïðîäóêöії êîíêóðóâàòè ç іíøèìè êðàїíàìè ) íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè â öіëîìó. Ç Íàöіîíàëüíîї äîïîâіäі Ïðåçèäåíòà Ï. Ïîðîøåíêà,
ïðîãîëîøåíîї ó 2017 ð., ïîêàçíèê іííîâàöіéíîї àêòèâíîñòі, òîáòî іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі ïіäïðèєìñòâ, íå ïåðåâèùóâàâ â Óêðàїíі 20 %, òîäі ÿê
ñåðåäíіé ïîêàçíèê â êðàїíàõ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó áëèçüêî 44 %.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України очікують,
що за підсумками 2018 року ВВП країни зросте на 3,1 %. Водночас зростання економіки у 2019 році прогнозують на рівні 3 %, у 2020 році – 3,1 %, а у
2021 році – 3,9 %. На думку експертів, для досягнення стійкого економічного розвитку України наразі необхідно перейти у довгостроковій перспективі
до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, що дозволить
мати стійке високе зростання ВВП на рівні 6–7 % з урахуванням якісних
структурних зрушень. Цей напрям відповідає цілям сталого розвитку, які
Україна утілює в життя.

Âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò ñòâîðþєòüñÿ â óñіõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè, ó
òîìó ÷èñëі é òàì, äå âèðîáëÿþòüñÿ ïîñëóãè. Àíàëіç ïîêàçíèêà ÂÂÏ ç ïîçèöіé âíåñêó îêðåìèõ ñåêòîðіâ ó éîãî ñòâîðåííÿ є âàæëèâèì, îñêіëüêè öÿ
ñòðóêòóðà âêàçóє íà ïåâíèé åòàï ðîçâèòêó êðàїíè – äîіíäóñòðіàëüíèé
(àãðàðíèé), іíäóñòðіàëüíèé, ïîñòіíäóñòðіàëüíèé. Ó ñòðóêòóðі íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè Óêðàїíè îñíîâíà ÷àñòêà ñòâîðåííÿ ÂÂÏ ïðèïàäàє íà ïåðâèí121
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íèé і âòîðèííèé ñåêòîðè åêîíîìіêè. Íàòîìіñòü ÷àñòêà òðåòèííîãî ñåêòîðó
áіëüø ÿê óäâі÷і ïîñòóïàєòüñÿ öüîìó ïîêàçíèêó â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ñâіòó. Çà öèìè îçíàêàìè íàøà êðàїíà ïåðåáóâàє íà ñòàäії іíäóñòðіàëüíîãî
ðîçâèòêó. Ñåðåä іíøèõ ïîêàçíèêіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ àíàëіçó ñòàíó
íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè, êðіì ÂÂÏ і ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, ðîçðàõîâóþòü òàêîæ ÷èñòèé íàöіîíàëüíèé ïðîäóêò, íàöіîíàëüíèé äîõіä òà îñîáèñòèé äîõіä.
 Який сучасний стан національної економіки? Ïіñëÿ âіäíîâëåííÿ ñâîєї
íåçàëåæíîñòі â 1991 ðîöі Óêðàїíà çäіéñíþâàëà ðåôîðìè, ùî áóëè ñïðÿìîâàíі íà ñòâîðåííÿ åôåêòèâíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè çìіí ïåðåõіäíîãî åòàïó ðîçâèòêó êðàїíè áóëè ñóâåðåíіçàöіÿ íàöіîíàëüíîї
åêîíîìіêè: îôîðìëåííÿ її êîðäîíіâ, âèçíà÷åííÿ ðåàëüíîãî ñòàíó і ñêëàäó,
à іç ÷àñîì і âèõіä åêîíîìіêè íà ñâіòîâі ðèíêè. Âàæëèâîþ ïîäієþ ñòàëà
ïðîãîëîøåíà ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà åêîíîìіêè äëÿ äîñÿãíåííÿ äîìіíóâàííÿ ó ñòðóêòóðі ÷åòâåðòîãî і ï’ÿòîãî ñåêòîðіâ, ðîçâèòîê ÿêèõ ñïðèÿâ
áè ïîáóäîâі ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî, іííîâàöіéíîãî òèïó åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðîòå, ÿê ïîêàçóþòü ðåàëії ñüîãîäåííÿ, ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ Óêðàїíè
÷àñòêà ïіäïðèєìñòâ ÷åòâåðòîãî (âèðîáíèöòâî, íàïðèêëàä, òàêîї ïðîäóêöії,
ÿê ëіòàêè, ñó÷àñíі àâòîìîáіëі, ñóäíà òà іí.) òà ï’ÿòîãî (ðîçâèòîê ìіêðîåëåêòðîíіêè, ñó÷àñíèõ çàñîáіâ çâ’ÿçêó, іííîâàöіéíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé) ñåêòîðіâ íåçíà÷íà. Íå âіäïîâіäàþòü іííîâàöіéíîìó êóðñó і íèçüêі
çàòðàòè íà íàóêîâі äîñëіäæåííÿ é ðîçðîáêè, îñîáëèâî â óêðàїíñüêіé ïðîìèñëîâîñòі.
Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі â Óêðàїíі â îñíîâíîìó çàâåðøèëèñÿ ïðîöåñè ðîçäåðæàâëåííÿ і ïðèâàòèçàöії, ôîðìóâàííÿ áàãàòîóêëàäíîї åêîíîìіêè, ó
ÿêіé îïòèìàëüíî âçàєìîäіþòü ðіçíîìàíіòíі ôîðìè âëàñíîñòі òà ïіäïðèєìíèöòâà. Îòæå, ïåðåõіä âіä êîëèøíüîї ïåðåâàæàþ÷îї äåðæàâíîї ôîðìè
âëàñíîñòі äî ïðèâàòíîї, äåìîêðàòèçàöіÿ åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ ñòâîðèëè
ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî âіëüíîãî ïіäïðèєìíèöòâà і ïðàöі.
Íèíі íàøà äåðæàâà ïåðåáóâàє íà øëÿõó ñòàíîâëåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî íàöіîíàëüíîãî òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà і íà öіé îñíîâі – öèâіëіçîâàíèõ ðèíêîâèõ âіäíîñèí ç áàãàòüìà êðàїíàìè і ðåãіîíàìè ñâіòó. Òàê,
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íèíі є ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî і îêðåìі âèðîáíèöòâà
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, íà ÿêі ðàçîì ïðèïàäàє ìàéæå 35 % óêðàїíñüêîãî
åêñïîðòó. ßê і ðàíіøå, íàøà êðàїíà ïîñòà÷àє íà ñâіòîâèé ðèíîê ìіíåðàëüíó
ñèðîâèíó і ìåòàë, íà ÿêі ïðèïàäàє ÷åòâåðòà ÷àñòèíà óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó.
Â åêñïîðòі äåùî çáіëüøèëàñÿ ÷àñòêà ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ äî ìàéæå
10 %. Óêðàїíà ìàє òèñÿ÷і, çäåáіëüøîãî íåâåëèêèõ, êîìïàíіé ç âèñîêèìè
òåõíîëîãіÿìè, і öå âåëèêà êîíêóðåíòíà ïåðåâàãà. Çàðàç áàãàòî ïîëüñüêèõ
ñåðåäíіõ ïіäïðèєìñòâ ïåðåíîñÿòü ñâîє âèðîáíèöòâî äî Óêðàїíè. Öå äàє ìîæëèâіñòü íàøіé êðàїíі ñòàòè ïîòóæíèì «ñóáïîñòà÷àëüíèêîì» ïðîäóêöії íà
єâðîïåéñüêèé ðèíîê. Îòæå, Óêðàїíà äîáðå ïðåäñòàâëåíà â ìіæíàðîäíîìó
ïîäіëі ïðàöі і ïðàãíå ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò ïðîäóêöії, ÿêà áóäå êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ íà ñâіòîâîìó ðèíó.
Åêîíîìіêà Óêðàїíè ñòàє äåäàëі áіëüø ñîöіàëüíî îðієíòîâàíîþ і çàãàëîì
ïîâ’ÿçàíà ç ôîðìóâàííÿì ëþäèíè íîâîãî òèïó, ïðіîðèòåòîì ðîçâèòêó ñîöіàëüíîї ñôåðè íàä ìàòåðіàëüíîþ. Âàæëèâîþ ðèñîþ ñó÷àñíîãî åòàïó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè є її ðåãіîíàëіçàöіÿ òà ìóíіöèïàëіçàöіÿ, ÿê
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ðåãіîíàëüíèõ і ìіñöåâèõ åêîíîìі÷íèõ óòâîðåíü, ùî
çäàòíі äî ñàìîôіíàíñóâàííÿ і ñàìîðîçâèòêó, çàëèøàþ÷èñü íåâіä’єìíèìè
ñêëàäîâèìè íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè. Îêðіì òîãî, ñòðàòåãі÷íèì çàâäàííÿì
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах території нашої держави, є національною економікою;
 у структурі економіки України виділяються виробнича і невиробнича сфери,
первинний, вторинний, третинний сектори;
 основними показниками характеристики стану національної економіки є
ВВП, ВНП, ВВП на душу населення;
 Україна перебуває на індустріальному етапі економічного розвитку;
 основні риси національної економіки на сучасному етапі – це суверенізація,
структурна перебудова, розвиток підприємництва, становлення конкурентоспроможного національного товарного виробництва, соціологізація, екологізація.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Як відомо, економічний розвиток означає перехід від одного етапу розвитку
країни до іншого. За яких умов, на вашу думку, Україна стане постіндустріальною країною?
2. Поясніть причини низького показника ВВП на душу населення в Україні,
порівняно з іншими європейськими державами.
3. У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» проголошується вихід
країни на провідні позиції у світі. Продукція яких секторів економіки, на вашу думку, буде конкурентоспроможною на світових ринках
і чому?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
10. Аналіз секторальної структури економіки України.

§ 30.

ÊÎÍÊÓÐÅ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍІ
ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÓÊÐÀЇÍÈ ÍÀ
ÑÂІÒÎÂÈÕ ÐÈÍÊÀÕ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎЇ
ÏÐÎÄÓÊÖІЇ, ÐÓÄÍÎЇ ÑÈÐÎÂÈÍÈ ÒÀ ÌÅÒÀËІÂ

 На які складники розподіляється сільське господарство?
 Яку сільськогосподарську продукцію Україна експортує?
 Яке місце посідає Україна у світовому обсязі видобутку рудної сировини?
 За виробництвом яких видів металургійної продукції Україна посідає одне з
провідних місць у світі?

 Які особливості розвитку сільського господарства України за часів незалежності? Â Óêðàїíі, ç її âåëèêèìè ìàñèâàìè ðîäþ÷èõ ÷îðíîçåìіâ, äàâíіìè çåìëåðîáñüêèìè òðàäèöіÿìè, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî âіäіãðàє îñîáëèâó
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є åêîëîãіçàöіÿ åêîíîìіêè êðàїíè, ðåàëіçàöіÿ ÿêîї ïåðåäáà÷àє çáàëàíñîâàíèé
ðîçâèòîê òåðèòîðії Óêðàїíè, à ñàìå: ðàöіîíàëüíå ïîєäíàííÿ і âçàєìîçâ’ÿçîê
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó ç âèðîáíèöòâîì, íàñåëåííÿì, іíôðàñòðóêòóðîþ, à òàêîæ åêîëîãі÷íèé ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÿê ðåçóëüòàò
äіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà.
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ðîëü. Âіä éîãî ðîçâèòêó çàëåæèòü íå ëèøå åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ, à é ïðîäîâîëü÷à áåçïåêà êðàїíè, äîáðîáóò ëþäåé, çáåðåæåííÿ ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ і çàãàëîì ñàìîáóòíіñòü íàöії. Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі â ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі âіäáóëèñÿ ñóòòєâі çìіíè: òàê, íà çìіíó êîëãîñïàì і ðàäãîñïàì,
ïðèéøëè íîâі ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Öå áóëè ãîñïîäàðñüêі òîâàðèñòâà,
êîîïåðàòèâè і ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ àãðîõîëäèíãè (ìàë. 30.1),
ùî ïîєäíóþòü êіëüêà êîìïàíіé, ÿêі íå òіëüêè âèðîáëÿþòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ, àëå é çäіéñíþþòü її ïåðåðîáêó. Ó âîëîäіííі íîâèõ ïіäïðèєìñòâ íàÿâíà ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü, îäíàê
çíà÷íó ÷àñòêó ïðîäóêöії âèðîáëÿþòü òàêîæ é іíäèâіäóàëüíі ãîñïîäàðñòâà
íàñåëåííÿ: òàê, ðîçâèòîê ôåðìåðñòâà îõîïèâ ìàéæå âñі ðåãіîíè Óêðàїíè.
Îñíîâíîþ ãàëóççþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà є ðîñëèííèöòâî, äëÿ ðîçâèòêó ÿêîãî â Óêðàїíі іñíóþòü ñïðèÿòëèâі ґðóíòîâî-êëіìàòè÷íі ðåñóðñè. Çà
íåçíà÷íîї çìіíè ñòðóêòóðè ïîñіâíèõ ïëîù (çáіëüøåííÿ ïëîù çåðíîâèõ,
òåõíі÷íèõ êóëüòóð, çìåíøåííÿ – êîðìîâèõ, îâî÷åâèõ êóëüòóð) âіäáóëèñÿ
òðàíñôîðìàöії ñòðóêòóðè çåðíîâèõ íà êîðèñòü ïøåíèöі, êóêóðóäçè, à òàêîæ áîáîâèõ, ñîї. Ñåðåä òåõíі÷íèõ êóëüòóð çáіëüøóâàëàñÿ ïëîùà ðіïàêó і
ñîíÿøíèêó, çìåíøóâàëàñÿ – öóêðîâèõ áóðÿêіâ, ëüîíó, òþòþíà. Äåÿêі
êóëüòóðè, òàêі ÿê ñîíÿøíèê, êóêóðóäçà, âèðîùóþòü íàâіòü ïîçà ìåæàìè
їõíüîãî òðàäèöіéíîãî âèñіâó – ó Ïîëіññі.
Ïåðåõіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà ðèíêîâі óìîâè ãîñïîäàðþâàííÿ
ñïðèÿâ óïðîâàäæåííþ íîâèõ òåõíîëîãіé âèðîùóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðòіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Öå ïðèâåëî äî
çáіëüøåííÿ âàëîâèõ çáîðіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ïåðåäóñіì çåðíîâèõ, îëіéíèõ, îâî÷іâ, öóêðîâèõ áóðÿêіâ. Ñåðåä åôåêòèâíèõ òåõíîëîãіé ó
ðіëüíèöòâі óêðàїíñüêі àãðàðії çàñòîñîâóþòü òî÷íå çåìëåðîáñòâî, çàâäÿêè
ÿêîìó íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ äîêëàäíèõ äàíèõ ãåîіíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì
(ÃІÑ àáî ÄÇÇ) ïðî êîíêðåòíå ïîëå òî÷íіøå îöіíþþòü îïòèìàëüíó ãóñòîòó
âèñіâó, óíåñåííÿ äîáðèâ і çàñîáіâ çàõèñòó ðîñëèí, ðîçðàõîâóþòü óðîæàéíіñòü, à âіäòàê і âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

В останні роки Україна показує рекордні показники збору зерна. За підсумками 2018 р. зібрано і намолочено майже 70 млн т зерна при врожайності 47,4 ц/га. Виробництво зернових культур є конкурентоспроможною
сферою на міжнародному ринку зерна. Крім того, зібрано значний врожай
технічних культур, зокрема соняшнику – 14 млн т, сої – 4,5 млн. т, ріпаку –
3 млн т. Ці показники є вищими, ніж у попередні роки.

Мал. 30.1. Найбільші агрохолдинги України
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Конкурентоспроможною компанією на ринку сільськогосподарської продукції є компанія ТВFruit, яка володіє 1,2 тис. га фруктових і ягідних садів.
Однак виробляє і продає підприємець-аграрій не яблука чи малину із чорницею, а продукти їхньої переробки, збільшуючи тим самим додану вартість. За 15 років роботи в цій сфері він досяг значних успіхів на світовому
ринку яблучного концентрату. Частка компанії, яка має заводи в Україні,
Польщі, Молдові, складає 10–12 %. Схожі цифри з малиновим концентратом. Компанія має контракти зі світовими лідерами Coca-Cola і Danone.
Окрім того, виробляє та експортує соки та смузі. Географія поставок включає не тільки країни Європи та Близького Сходу, а й Японію, США, Китай.
Нині компанія починає випускати пектин – популярний продукт із відходів
яблучного виробництва. Також вона вирощує столовий буряк і переробляє
його на пудру, яку використовують у фармакології та косметології.

ßê âè âæå çíàєòå, äîäàíà âàðòіñòü – öå âàðòіñòü, ÿêó äіéñíî äîäàþòü
ó ïðîöåñі âèðîáíèöòâà òîâàðіâ äî âàðòîñòі ñèðîâèíè ÷è ìàòåðіàëіâ, ïàëèâà
íà êîæíіé ñòàäії ðóõó òîâàðó âіä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à. Íàïðèêëàä,
ïðîãðàìà çáіëüøåííÿ äîäàíîї âàðòîñòі â ëàíöþãàõ ïîñòà÷àííÿ âіä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à â ìîëî÷íîìó òà ôðóêòîâî-îâî÷åâîìó ñåêòîðàõ óñïіøíî
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Çìåíøåííÿ ïîñіâíèõ ïëîù ïіä êîðìîâèìè êóëüòóðàìè çóìîâèëî çíà÷íå
ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñòі ïîãîëіâ’ÿ õóäîáè, çìіíó êîðìîâîї áàçè ñêîòàðñòâà і
ñâèíàðñòâà íà êîðèñòü øòó÷íèõ êîðìіâ. Ïðè öüîìó ðîçâèòîê òâàðèííèöòâà íà ñó÷àñíîìó åòàïі íàöіëåíèé íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ôåðì ç ïåðåäîâèìè
òåõíîëîãіÿìè âèðîáíèöòâà.
 Які напрямки підвищення конкурентоспроможності сільського господарства? Äëÿ òðàäèöіéíèõ àãðàðíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè âèêëèêè îñòàííіõ ðîêіâ
ïîâ’ÿçàíі ç ïîñèëåííÿì ãëîáàëіçàöії, çàãîñòðåííÿì êîíêóðåíòíîї áîðîòüáè
íà ñâіòîâèõ àãðîïðîäîâîëü÷èõ ðèíêàõ, çðîñòàííÿì ïîïèòó íà îêðåìі âèäè
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Öå âèêëèêàє íåîáõіäíіñòü ïіäâèùåííÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі âіò÷èçíÿíèõ ñіëüãîñïâèðîáíèêіâ òà ïîøóêіâ ïîòóæíèõ äæåðåë êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã. Íà äóìêó åêñïåðòіâ, òàêèìè ïåðåâàãàìè óêðàїíñüêèõ àãðàðіїâ ñüîãîäíі є ïîñòà÷àííÿ íà ðèíîê ïðîäóêöії
âèñîêîї ÿêîñòі і íèçüêîї ñîáіâàðòîñòі. Âèñîêèé åêîíîìі÷íèé åôåêò (ïðèáóòîê) і çíà÷íèé ïîïèò íà çîâíіøíіõ ðèíêàõ çàáåçïå÷óþòü çåðíîâі òà îëіéíі êóëüòóðè (ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, ñîíÿøíèê, ðіïàê, ñîÿ). Ñàìå òîìó
ãîëîâíîþ ìåòîþ àãðàðіїâ íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó є, íà îñíîâі íîâіòíіõ
òåõíîëîãі÷íèõ ðіøåíü, ïіäíÿòè âðîæàéíіñòü і çáіëüøèòè ðі÷íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà çåðíîâèõ òà îëіéíèõ êóëüòóð â Óêðàїíі äî 100 ìëí ò.
Äåäàëі ÷àñòіøå íàãîëîøóєòüñÿ íà íåîáõіäíîñòі âèêîðèñòàííÿ â êîíêóðåíòíіé áîðîòüáі ðîçâèòêó íіøåâèõ âèðîáíèöòâ – êîíöåíòðàöії íà âèðîáíèöòâі íàéáіëüø çàòðåáóâàíèõ ñïåöèôі÷íèõ ïðîäóêòіâ. Òàê, íіøåâèìè
íàïðÿìêàìè ó òâàðèííèöòâі є âіâ÷àðñòâî, êîçіâíèöòâî òà êðіëüíèöòâî.
Ó ðîñëèííèöòâі æ ïіäâèùóєòüñÿ ïîïèò íà òàêі êóëüòóðè, ÿê ãіð÷èöÿ, ëüîí
îëіéíèé, ñîíÿøíèê ç âåëèêèì âìіñòîì îëåїíîâîї êèñëîòè, ñîíÿøíèê
êîíäèòåðñüêèõ ñîðòіâ, âîëîñüêі ãîðіõè òîùî. Â àãðàðíіé ñôåðі Óêðàїíè
íàìіòèëàñÿ òåíäåíöіÿ äî çáіëüøåííÿ åêñïîðòó íå òіëüêè ñèðîâèíè, à é íàïіâôàáðèêàòіâ і ãîòîâîї ïðîäóêöії, ùî çíà÷íî çáіëüøóє її äîäàíó âàðòіñòü,
à âèðîáíèêîâі-ôåðìåðó – ïðèáóòîê. Çîêðåìà, çáіëüøóþòü ïîñòàâêè äîâîëі
«åêçîòè÷íîї ïðîäóêöії» – ÷îðíèöі òà æóðàâëèíè, âàðåííÿ òà äæåìіâ, ðàâëèêіâ òà ìîëþñêіâ, âîñêó áäæîëèíîãî, òðîÿíä òîùî.
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ðåàëіçîâàíà â ïðîåêòі «Àãðî-Ëüâіâ». Çîêðåìà, ñóòü ëàíöþãà äîäàíîї âàðòîñòі â ìîëî÷íîìó ñåêòîðі çâîäèëàñÿ äî çíèæåííÿ ñîáіâàðòîñòі ïðîäóêöії
íà âñіõ åòàïàõ ïðîñóâàííÿ ìîëîêà âіä êîðîâè äî ñïîæèâà÷à.
Îñíîâíèì ðèíêîì çáóòó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ç Óêðàїíè є
êðàїíè Єâðîïè, ÷àñòêà ÿêèõ â åêñïîðòі ïîñòіéíî çðîñòàє.
 Які конкурентні переваги гірничо-металургійного комплексу України?
Ñåðåä âèðîáíèöòâ öüîãî êîìïëåêñó íàñàìïåðåä çâåðòàє íà ñåáå óâàãó âèäîáóòîê і åêñïîðò çàëіçíîї ðóäè. Îñíîâíèì ðàéîíîì çàëіçîðóäíîї ïðîìèñëîâîñòі є Êðèâîðіçüêèé çàëіçîðóäíèé áàñåéí, ÿêèé äàє ïîíàä 90 % âèäîáóòêó
çàëіçíîї ðóäè. Óêðàїíà íàëåæèòü äî êðàїí-ëіäåðіâ ç åêñïîðòó çàëіçíîї ðóäè
ó ñâіòі. Êîíêóðåíòíèìè ïåðåâàãàìè óêðàїíñüêîї çàëіçîðóäíîї ïðîìèñëîâîñòі є íàñàìïåðåä ÿêіñòü ðóäè, îñîáëèâîñòі її çáàãà÷åííÿ, âèðîáíèöòâî
îêàòêіâ. ×àñòêà êîíöåíòðàòіâ ó òîâàðíіé ðóäі ñêëàäàє ïîíàä 70 %.
Íà êîðèñòü åêñïîðòó óêðàїíñüêèõ ðóä òàêîæ êîí’þíêòóðà ðèíêó, òîáòî
çíà÷íå çðîñòàííÿ ïîïèòó íà çàëіçíó ðóäó, ÿêå ñïðè÷èíèëî é çðîñòàííÿ
öіíè íà íåї. Ïðè öüîìó ñóòòєâå çðîñòàííÿ ñâіòîâèõ öіí ñïðèÿëî íàðîùåííþ âàðòіñíèõ îáñÿãіâ åêñïîðòó ïðîäóêöії çàëіçíèõ ðóä äî Єâðîïè òà іíøèõ
êðàїí ñâіòó, çîêðåìà, ó 2017 ðîöі. Íàéáіëüøèì іìïîðòåðîì óêðàїíñüêîї
çàëіçîðóäíîї ñèðîâèíè ñòàâ Êèòàé, ïîñòàâêè äî ÿêîãî ñêëàëè ó ãðîøîâîìó
âèðàæåííі 720,334 ìëí äîëàðіâ, àáî 27,8 % çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó
öієї ïðîäóêöії. Íà äðóãîìó ìіñöі Ñëîâà÷÷èíà, åêñïîðò ÿêîї çà ðіê ñêëàâ
312,195 ìëí äîëàðіâ (12,1 %) і Àâñòðіÿ – íà 292,03 ìëí äîëàðіâ (11,3 %).
Â іíøі êðàїíè åêñïîðòîâàíî çàëіçíîї ðóäè íà 1,263 ìëðä äîëàðіâ (48,8 %).
Óêðàїíà çàéìàє ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòі ç âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó ÷îðíèõ ìåòàëіâ (çîêðåìà, ñòàëі). Îñíîâíà ÷àñòèíà ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії,
ÿêó åêñïîðòóþòü äî іíøèõ êðàїí, âèðîáëÿєòüñÿ ó Äíіïðі, Êàì’ÿíñüêîìó,
Çàïîðіææі, Ìàðіóïîëі (ìàë. 30.2).

Горішні Плавні
Ситаєве

Кадіївка

Покров
Кальміуське

Території України, тимчасово окуповані Російською Федерацією (з 2014 р.)

Мал. 30.2. Географія чорної металургії
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 за роки незалежності в сільському господарстві з’явилися нові форми господарювання;
 основною конкурентоспроможною галуззю сільського господарства є рослинництво, зростає роль нішевих виробництв;
 в аграрній сфері України спостерігають тенденцію до збільшення експорту
не тільки сировини – зернових та олійних культур, а й напівфабрикатів і готової продукції;
 Україна займає провідні позиції у світі з експорту залізної руди і сталі.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись офіційним сайтом Міністерства аграрної політики та продовольства України, проаналізуйте стан розвитку сільського господарства на
цей момент. Які основні економічні показники сільськогосподарського виробництва?
2. Поясніть, чому сільське господарство, видобуток залізної руди і виробництво
чорних металів є конкурентоспроможними.
3. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» є одним з основних постачальників
якісного плоского прокату, гнутих профілів і жерсті для потреб вітчизняної
промисловості та на експорт. Користуючись офіційним сайтом підприємства,
поясніть, чим зумовлені конкурентні переваги цього підприємства.
4. Проаналізуйте схему ланцюгів доданої вартості в молочному секторі, користуючись даними щодо досвіду реалізації проекту «Агро-Львів».
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Ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії Óêðàїíè ñêëàäàєòüñÿ ç áàãàòüîõ âèäіâ âèòðàò, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè є âèòðàòè íà ñèðîâèíó, åíåðãîíîñії,
àìîðòèçàöіþ і çíåöіíåííÿ îñíîâíèõ çàñîáіâ, âèòðàò íà òåõîáñëóãîâóâàííÿ
і ðåìîíò. Ñóêóïíіñòü öèõ âèòðàò âèçíà÷àє âèñîêó ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії
ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà. Íà ñüîãîäíі êîíêóðåíòíі ïåðåâàãè íàöіîíàëüíèõ âèðîáíèêіâ ÷îðíèõ ìåòàëіâ çóìîâëåíі ïåðåâàæíî çàáåçïå÷åíіñòþ
ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè і âèñîêîêâàëіôіêîâàíèìè êàäðàìè. Êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü óêðàїíñüêèõ âèðîáíèêіâ ґðóíòóєòüñÿ òàêîæ íà ïîðіâíÿíî
íèçüêîìó ðіâíі âíóòðіøíіõ öіí íà ñèðîâèíó òà âóãіëëÿ, à òàêîæ ìàëèìè
іíâåñòèöіéíèìè âèòðàòàìè íà ïіäòðèìêó і ìîäåðíіçàöіþ âèðîáíèöòâà.
Ïðîòå іñíóє öіëà íèçêà ïåðåøêîä, ÿêі çíèæóþòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü
óêðàїíñüêîї ÷îðíîї ìåòàëóðãії. Ñåðåä íèõ íàñàìïåðåä – íèçüêèé òåõíіêîòåõíîëîãі÷íèé ðіâåíü ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії òà çíà÷íî âèùà ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії óêðàїíñüêèõ ìåòàëóðãіâ, ïîðіâíÿíî ç їõíіìè іíîçåìíèìè
êîíêóðåíòàìè. Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî ôіçè÷íі îáñÿãè âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó ÷îðíèõ ìåòàëіâ çíèçèëèñÿ ÷åðåç çàõîïëåííÿ íèçêè ìåòàëóðãіéíèõ
ïіäïðèєìñòâ íà íåêîíòðîëüîâàíèõ Óêðàїíîþ òåðèòîðіÿõ, âàðòіñíі îáñÿãè
åêñïîðòó ïðîäóêöії ìåòàëóðãії çáіëüøèëèñÿ çàâäÿêè çðîñòàííþ ñâіòîâèõ
öіí íà íåї. Êðіì òîãî, íàøà äåðæàâà íàëåæèòü äî ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ
ñòàëі, çáåðіãàþ÷è 13-òå ìіñöå (çà äàíèìè 2018 ð.).
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§ 31.

ÑÓ×ÀÑÍІ ÒÅÍÄÅÍÖІЇ ÒÀ ÐÅÃІÎÍÀËÜÍІ
ÂІÄÌІÍÍÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
Â ÓÊÐÀЇÍІ

 Із чого складається енергетична промисловість України?
 Яка роль різних електростанцій у виробництві електроенергії в Україні?

 Який стан розвитку енергетики України? Óêðàїíà âîëîäіє ïîòóæíîþ åíåðãåòè÷íîþ ñèñòåìîþ, ÿêó ñêëàäàþòü òåïëîåëåêòðîñòàíöії і òåïëîåëåêòðîöåíòðàëі, ìåðåæі àòîìíèõ і ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé, à òàêîæ åëåêòðè÷íі òà
òåïëîâі ìåðåæі, ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ і ïîâ’ÿçàíі çàãàëüíèì ðåæèìîì ó áåçïåðåðâíîìó ïðîöåñі âèðîáíèöòâà, ïåðåòâîðåííÿ òà ðîçïîäіëåííÿ åëåêòðîåíåðãії òà òåïëà. Âèðîáíèöòâî åíåðãії â Óêðàїíі çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü
âіä іìïîðòíèõ ðåñóðñіâ, çîêðåìà àòîìíîãî ïàëèâà, ïðèðîäíîãî ãàçó, íàôòîïðîäóêòіâ. Ñåðåä âіò÷èçíÿíèõ åíåðãîðåñóðñіâ îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàє
âóãіëëÿ, ñàìå òîìó âåëèêі òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії ïîáóäîâàíî íåïîäàëіê
âóãіëüíèõ áàñåéíіâ. ÒÅÖ ðîçòàøîâóþòü ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò і ïðîìèñëîâèõ
ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âîíè çàáåçïå÷óþòü åëåêòðîåíåðãієþ і òåïëîì. Â Óêðàїíі
íèíі äіє ÷îòèðè ÀÅÑ, çà ïîòóæíіñòþ ÿäåðíîãî ïîòåíöіàëó íàøà êðàїíà
âõîäèòü äî ïåðøîї äåñÿòêè ÿäåðíèõ äåðæàâ ñâіòó. Ãіäðîåíåðãåòè÷íі ðåñóðñè êðàїíè îáìåæåíі, òîìó їõ âèêîðèñòîâóþòü çäåáіëüøîãî äëÿ ïîêðèòòÿ
ïіêîâèõ íàâàíòàæåíü ÷èííîї åíåðãîñèñòåìè. Áіëüøіñòü âіò÷èçíÿíèõ ÃÅÑ
çáóäîâàíî íà Äíіïðі.
Â Óêðàїíі ðîçïî÷àòî ðåàëіçàöіþ Íàöіîíàëüíîї ïðîãðàìè ç âïðîâàäæåííÿ âіäíîâëþâàëüíîї åíåðãåòèêè. Íèíі äіє ñèñòåìà ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó
öüîãî âèäó åíåðãії, ÿêà âêëþ÷àє òàê çâàíі «çåëåíі» òàðèôè. Äåðæàâà
çîáîâ’ÿçóєòüñÿ êóïóâàòè åíåðãіþ ó ñòàíöіé íà îñíîâі âіäíîâëþâàëüíèõ
äæåðåë åíåðãії (ÂÄÅ) çà «çåëåíèì» òàðèôîì äî 2030 ð. Çà äàíèìè ìіæíàðîäíîãî àãåíòñòâà IRENA, â Óêðàїíè çîñåðåäæåíî íàéáіëüøèé ïîòåíöіàë
âèêîðèñòàííÿ âіäíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðãії ñåðåä äåðæàâ ÏіâäåííîÑõіäíîї Єâðîïè – 408,2 ÃÂò. Öå âêàçóє íà ïåðñïåêòèâíіñòü âèêîðèñòàííÿ
ÂÄÅ òà çäàòíіñòü ñòâîðåííÿ âіäíîñíîї àâòîíîìії òà íåçàëåæíîñòі âіä ïîñòàâîê åíåðãії ç іíøèõ êðàїí. Â Óêðàїíі íàéáіëüø åêîíîìі÷íî âèãіäíèìè
(ðåíòàáåëüíèìè) є âіòðîâі òà ñîíÿ÷íі åëåêòðîñòàíöії. Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî
÷àñòêà ÑÅÑ і ÂÅÑ ó ñòðóêòóðі âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ïîêè ùî íåâåëèêà, âîíè ñüîãîäíі ôóíêöіîíóþòü ó áіëüøîñòі ðåãіîíіâ êðàїíè.
Åíåðãåòèêà âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó êðàїíè:
òàê, âîíà ñòâîðþє 8 % ÂÂÏ êðàїíè, ó íіé çàéíÿòî ïîíàä 3 % åêîíîìі÷íî
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, çàãàëüíèé îáñÿã âіäïóñêó åëåêòðîåíåðãії çà âñіìà äæåðåëàìè ïîñòà÷àííÿ åíåðãії
ó 2017 ðîöі ñòàíîâèâ 144,9 ìëðä êÂò∙ãîä, òåïëîåíåðãії – 93,3 ìëí Ãêàë.
Ó ñòðóêòóðі äæåðåë ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðãії íà òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії
(ÒÅÑ) ïðèïàäàëî 48,3 %, àòîìíі åëåêòðîñòàíöії (ÀÅÑ) – 26,2 %, òåïëîåëåêòðîöåíòðàëі – 10,5 %. Ó ñòðóêòóðі äæåðåë ïîñòà÷àííÿ òåïëîåíåðãії íàéáіëüøà ÷àñòêà ïðèïàäàє íà òåïëîöåíòðàëі (êîòåëüíі) – 66,0 % é ÒÅÖ – 23,8 %.
Ó ñòðóêòóðі âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîåíåðãії îñíîâíó ÷àñòêó (68,3 %) ñòàíîâëÿòü âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії. Íà òåõíîëîãі÷íі ïîòðåáè åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ïіäïðèєìñòâ âèêîðèñòàíî 16,8 %, íà êîìóíàëüíî-ãîñïîäàðñüêі
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ïîòðåáè ïіäïðèєìñòâ – 14,4 %, іíøі âèòðàòè ïіäïðèєìñòâ – 0,5 %. Çíà÷íó
÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії (60,9 %) âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó ïî Óêðàїíі âèêîðèñòàëè ïіäïðèєìñòâà òà îðãàíіçàöії 6 ðåãіîíіâ. Ëіäåðîì ñåðåä ñïîæèâà÷іâ åëåêòðîåíåðãії є Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü (25,7 %). Äî íàéáіëüøèõ ñïîæèâà÷іâ
òàêîæ íàëåæàòü: Äîíåöüêà – 10,4 %, Çàïîðіçüêà – 10,0 % îáëàñòі, ì. Êèїâ –
5,7 %, à òàêîæ Õàðêіâñüêà – 4,6 % òà Ïîëòàâñüêà – 4,5 % îáëàñòі (ìàë. 31.1).
Íàéáіëüøèìè ñïîæèâà÷àìè åëåêòðîåíåðãії є ïіäïðèєìñòâà òàêèõ âèäіâ
åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, ÿê ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü (40,5 %), â íіé ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ñòàíîâèëî 21,3 %; ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðãії, ãàçó,
ïàðè òà êîíäèöіéîâàíîãî ïîâіòðÿ – 18,1 %, òðàíñïîðò, ñêëàäñüêå ãîñïîäàðñòâî, ïîøòîâà òà êóð’єðñüêà äіÿëüíіñòü – 7,9 %.
Ó ñòðóêòóðі âèêîðèñòàííÿ òåïëîåíåðãії îñíîâíó ÷àñòêó (58,2 %) ñòàíîâèëè âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії òà âèêîíàííÿ ðîáіò, íà âëàñíі
òåõíîëîãі÷íі ïîòðåáè åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ïіäïðèєìñòâ ïðèïàäàëî 17,8 %
(âіä çàãàëüíèõ îáñÿãіâ âèêîðèñòàííÿ), íà êîìóíàëüíî-ãîñïîäàðñüêі ïîòðåáè ïіäïðèєìñòâ – 24 %.
Ïðîâіäíèìè ñïîæèâà÷àìè òåïëîåíåðãії ó 2017 ð. áóëè ïіäïðèєìñòâà Äíіïðîïåòðîâñüêîї (20,1 %), Äîíåöüêîї (9,2 %), Çàïîðіçüêîї (7,8 %), Ìèêîëàїâñüêîї (6,2 %) îáëàñòåé, ìіñòà Êèєâà (5,2 %), Õàðêіâñüêîї (5,1 %), Ïîëòàâñüêîї
(4,8 %), Êèїâñüêîї (4,6 %), Âіííèöüêîї (3,7 %), ×åðêàñüêîї îáëàñòåé (3,6 %),
÷àñòêà ÿêèõ ñòàíîâèëà 70,3 % âіä çàãàëüíèõ îáñÿãіâ âèêîðèñòàííÿ. Ñåðåä
ñïîæèâà÷іâ òåïëîåíåðãії, ÿê і åëåêòðîåíåðãії, áóëè ïіäïðèєìñòâà ïåðåðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі (61,1 %), ç ÿêèõ íà ïіäïðèєìñòâà ìåòàëóðãіéíîãî
âèðîáíèöòâà ïðèïàëî 25,1 % ñïîæèòîї òåïëîåíåðãії, õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà – 7,4 %, âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ – 12,9 %. Íàéáіëüøîþ êîìïàíієþ â åíåðãåòè÷íіé ñèñòåìі Óêðàїíè íèíі є õîëäèíã ÄÒÅÊ. Ïіäïðèєìñòâà
ÄÒÅÊ âåäóòü âèäîáóòîê âóãіëëÿ òà ïðèðîäíîãî ãàçó, âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðãіþ íà ñòàíöіÿõ òåïëîâîї òà âіäíîâëþâàíîї åíåðãåòèêè, ïîñòà÷àþòü
òåïëî é åëåêòðîåíåðãіþ êіíöåâèì ñïîæèâà÷àì і íàäàþòü åíåðãîñåðâіñíі
ïîñëóãè.
 Які проблеми розвитку національної енергетики? Íåçâàæàþ÷è íà â öіëîìó ïîçèòèâíó ñòàòèñòèêó ùîäî ðîçâèòêó åíåðãåòèêè, ó öіé ñôåðі åêîíîìіêè іñíóє íèçêà ïðîáëåì. Óêðàїíà âõîäèòü äî òîï-30 êðàїí, ÿêі ñïîæèâàþòü
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íàéáіëüøå åíåðãії. Ïðè çíà÷íèõ çàïàñàõ ðåñóðñіâ ó íàøіé êðàїíі 4,8 %
åíåðãії âòðà÷àþòü ó ïðîöåñі її òðàíñïîðòóâàííÿ òà ðîçïîäіëåííÿ. Äëÿ ïîðіâíÿííÿ, ó Ïîëüùі – 1,6 %, Ðóìóíії – 3,3 %, à â Ëèòâі – 1,2 %. Іíøîþ
ïðîáëåìîþ є òå, ùî Óêðàїíà âèðîáëÿє òіëüêè äâі òðåòèíè åíåðãîíîñіїâ, ÿêі
ñïîæèâàє. Îäíàê êðàїíà ìàє ìîæëèâіñòü çìåíøèòè çàëåæíіñòü çà ðàõóíîê
çáіëüøåííÿ âëàñíîãî âèäîáóòêó ãàçó, ðîçâèòêó «çåëåíîї» åíåðãåòèêè, іíâåñòèöіé â åíåðãîåôåêòèâíіñòü òà ñòâîðåííÿ ïðîçîðîãî ðèíêó åíåðãîíîñіїâ.
Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî íàøà êðàїíà äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíà åíåðãåòè÷íèìè
ðåñóðñàìè, ìè çìóøåíі іìïîðòóâàòè äåÿêі äæåðåëà åíåðãії ç-çà êîðäîíó.
Òàê, ó 2017 ð. Óêðàїíà іìïîðòóâàëà: 19 % – íàôòè òà ãàçîêîíäåíñàòó,
27 % – âóãіëëÿ, 33 % – ãàçó, 77 % – íàôòîïðîäóêòіâ òà âñі 100 % – àòîìíîãî ïàëèâà.
Óêðàїíà òàêîæ âõîäèòü ó äâàäöÿòêó íàéìåíø åíåðãîåôåêòèâíèõ êðàїí
ñâіòó. Òàê, íà êîæíó 1 òèñÿ÷ó äîëàðіâ ÂÂÏ â Óêðàїíі âèòðà÷àþòü ó òðè ðàçè
áіëüøå åíåðãії, íіæ, íàïðèêëàä, ó Ïîëüùі. Ïðîáëåìè â Óêðàїíі іñíóþòü і ç
åëåêòðîìåðåæàìè, ÿêі є çàñòàðіëèìè òà çíîøåíèìè. 64 % óêðàїíñüêèõ
åëåêòðîìåðåæ åêñïëóàòóþòüñÿ âæå ïîíàä 40 ðîêіâ. Âіäîìî, ùî êîæåí âîñüìèé äîëàð ñâіòîâèõ іíâåñòèöіé â åíåðãåòèêó ñïðÿìîâóþòü íà ïіäâèùåííÿ її
åôåêòèâíîñòі. Ðàçîì ç òèì â Óêðàїíі âèäàòêè áþäæåòó íà äîñëіäæåííÿ і
ðîçðîáêè â åíåðãåòèöі îñòàííіìè ðîêàìè ñèñòåìàòè÷íî çíèæóâàëèñÿ.
 Які енергетичні проекти реалізують в Україні? Áóì âіäíîâëþâàíîї åíåðãåòèêè òà ðîçâèòîê ðîçïîäіëåíîї ãåíåðàöії ñïðè÷èíèëè áóäіâíèöòâî ñèñòåì
íàêîïè÷åííÿ åíåðãії òà іíòåëåêòóàëüíèõ åëåêòðîìåðåæ, ÿêі âêëþ÷àþòü
òàêі òåõíîëîãії, ÿê іíòåëåêòóàëüíі ñèñòåìè îáëіêó òà ðîçðàõóíêіâ, ñèñòåìè
óïðàâëіííÿ ïîïèòîì òà іíøі. Òàêі іííîâàöіéíî-ðåâîëþöіéíі ðåôîðìè ó ñâіòîâіé åíåðãåòèöі є ñòèìóëîì äëÿ ðåàëіçàöії ñìіëèâèõ åíåðãåòè÷íèõ ïðîåêòіâ і â íàöіîíàëüíіé åíåðãåòè÷íіé ñèñòåìі. Çîêðåìà, íàéáіëüø ìàñøòàáíі
ïðîåêòè ïîâ’ÿçàíі ç ÂÄÅ. Ó ñåêòîð ÂÄÅ â Óêðàїíі âæå çàõîäÿòü òðàíñêîíòèíåíòàëüíі åíåðãåòè÷íі êîìïàíії (íàïðèêëàä, General Electric), ÿêі ïî÷èíàþòü
ñïіëüíі ïðîåêòè ç ÄÒÅÊ, òàêîæ ïðîñóâàþòü ñâîї òåõíîëîãії ñïîðóäæåííÿ
ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіé (ÑÅÑ) íà ìіñöåâîìó ðèíêó é êèòàéñüêі âèðîáíèêè. Âåëèêі іíâåñòîðè â Óêðàїíі ó ñâîїõ ñòðàòåãіÿõ ñòàëîãî ðîçâèòêó äåêëàðóþòü àìáіòíі öіëі ïåðåéòè íà 100 % âèêîðèñòàííÿ ÂÄÅ.
Êðіì ñïîðóäæåííÿ ïðîìèñëîâèõ ÂÅÑ, ÑÅÑ і áіîÒÅÖ, â Óêðàїíі ñïîñòåðіãàєìî òàêîæ âèáóõîâå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі ïðîñüþìåðіâ – ëþäåé, ÿêі áåðóòü
àêòèâíó ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâі і ñïîæèâàííі åíåðãії. Íà ñüîãîäíі ïîíàä
6000 äîìîãîñïîäàðñòâ óñòàíîâèëè ñîíÿ÷íі ïàíåëі ñóìàðíîþ ïîòóæíіñòþ
121 ÌÂò, ùî ñòàíîâèòü 10 % çàãàëüíîї ïîòóæíîñòі ÂÄÅ. Âіäíîâëþâàíà
åíåðãåòèêà âõîäèòü ó êîæåí áóäèíîê, çàáåçïå÷óþ÷è ãðîìàäÿí àâòîíîìíîþ
åíåðãієþ і ìîæëèâіñòþ îòðèìóâàòè äîäàòêîâèé ïðèáóòîê.
Ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê ÂÄÅ, ÿêі âіäðіçíÿє íåñòàáіëüíå âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії, âèìàãàє ñïîðóäæåííÿ ñèñòåì íàêîïè÷åííÿ åëåêòðîåíåðãії, íàéïîøèðåíіøèìè ñåðåä ÿêèõ є åëåêòðîõіìі÷íі ëіòіé-іîííі áàòàðåї. Ùîäî
ñïîðóäæåííÿ íàêîïè÷óâà÷іâ åíåðãії Óêðàїíà òåæ ïðÿìóє çà ñâіòîâèì òðåíäîì: äî 2025 ðîêó ìîæå áóòè ïîáóäîâàíî 0,5 ÃÂò àêóìóëÿòîðíèõ ñòàíöіé.
Ïîðÿä іç öèì, â Óêðàїíі ïðîäîâæóєòüñÿ íàðîùóâàííÿ ïîòóæíîñòåé ãіäðîàêóìóëþþ÷èõ åëåêòðîñòàíöіé (ÃÀÅÑ), ÿêі äëÿ ïіäòðèìêè äîáîâîãî і ïіêîâîãî áàëàíñó åíåðãîñèñòåì є íàéåôåêòèâíіøèìè. Іç öієþ ìåòîþ ðåàëіçóþòü
ïðîåêòè ñïîðóäæåííÿ Êàíіâñüêîї ÃÀÅÑ ïîòóæíіñòþ 1 ÃÂò, à òàêîæ äîáóäîâè 4-ãî ãіäðîàãðåãàòó Äíіñòðîâñüêîї ÃÀÅÑ ïîòóæíіñòþ 0,32 ÃÂò ç ìîæëèâèì ïîäàëüøèì áóäіâíèöòâîì ãіäðîàãðåãàòіâ № 5–7. Â Óêðàїíі íàáèðàє
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ïîïóëÿðíîñòі ñïîðóäæåííÿ ÒÅÖ і êîòåëåíü íà áіîìàñі. Öå îäèí ç íàéïåðñïåêòèâíіøèõ íàïðÿìêіâ ó âіò÷èçíÿíіé åíåðãåòèöі, îñêіëüêè áіîåíåðãåòè÷íèé ïîòåíöіàë êðàїíè, çà ðіçíèìè îöіíêàìè, çäàòíèé çàìіíèòè âіä 10 äî
20 ìëðä ì3 ãàçó (ìàë. 31.2).
Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ áіîìàñè òà áіîãàçó – âèðîáíèöòâî òåïëà. Íàéâèùèé ïîòåíöіàë ìàþòü òàêі âèäè áіîìàñè, ÿê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè, âіäõîäè äåðåâèíè, òâåðäі ïîáóòîâі âіäõîäè. Íàéáіëüøó àêòèâíіñòü ó
öüîìó ñåêòîðі âèÿâëÿþòü ïіäïðèєìñòâà ÀÏÊ, ùî çàáåçïå÷åíі ñèðîâèíîþ і
õî÷óòü îòðèìàòè äîäàòêîâèé äîõіä. Êіëüêà óêðàїíñüêèõ ÒÅÖ óæå óñïіøíî
ïðàöþþòü íà áіîïàëèâі. Çîêðåìà, âëàñíі òåïëîåëåêòðîöåíòðàëі ó ñâîєìó
ðîçïîðÿäæåííі ìàþòü ÀÏÊ «Єâãðîéë» ó Ìèêîëàєâі – 40 ÌÂò, «Êіðîâîãðàäîëіÿ» – 26,7 ÌÂò, «Ñìіëàåíåðãîïðîìòðàíñ» – 6 ÌÂò. Êðіì òîãî, ó 2018 ð.
áóëî ââåäåíî â åêñïëóàòàöіþ íàéáіëüøó Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêó ÒÅÖ ïîòóæíіñòþ 45 ÌÂò òåïëîâîї і 4 ÌÂò åëåêòðè÷íîї åíåðãії.
Çàäëÿ óäîñêîíàëåííÿ àòîìíîї åíåðãåòèêè â Óêðàїíі â íàéáëèæ÷і ðîêè
ïëàíóєòüñÿ ðåàëіçóâàòè ïðîåêò ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìàëèõ ìîäóëüíèõ
ðåàêòîðіâ (ÌÌÐ) (ìàë. 31.3). Öі ðåàêòîðè ìîæóòü áóòè çáóäîâàíі çà ïіäòðèìêè êîìïàíії Holtec International çі ÑØÀ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ íå òіëüêè
âèêîðèñòàííÿ ÌÌÐ àìåðèêàíñüêîãî âèðîáíèöòâà, à é ÷àñòêîâå âèðîáíèöòâî îáëàäíàííÿ äëÿ ÌÌÐ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
Â Óêðàїíі ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðøі åíåðãåòè÷íі êîîïåðàòèâè, êîëè
êіëüêà ÷ëåíіâ ãðîìàäè îá’єäíóþòüñÿ, ùîá çàáåçïå÷èòè ñåáå åíåðãîðåñóðñàìè. Öÿ ïðàêòèêà ó ñâіòі є äîñèòü ïîøèðåíîþ, îñîáëèâî ó ÑØÀ і Íіìå÷÷èíі, äå їõíþ çàãàëüíó êіëüêіñòü îá÷èñëþþòü ñîòíÿìè і òèñÿ÷àìè, і âîíè
îá’єäíóþòü ìіëüéîíè ëþäåé. Öÿ ôîðìà âëàñíîñòі äîçâîëÿє êîæíîìó ó÷àñíèêó âîëîäіòè êîìïàíієþ â ìåæàõ âíåñåíîї ÷àñòêè іíâåñòèöіé. Êîîïåðàòèâ
òàêîæ äåøåâøèé â àäìіíіñòðóâàííі, íіæ àêöіîíåðíå òîâàðèñòâî àáî іíâåñòèöіéíèé ôîíä. Òàêі îá’єäíàííÿ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ, ñåðåä іíøîãî, ç
ìåòîþ áóäіâíèöòâà âëàñíîї ìіêðîðîçïîäіëüíîї ìåðåæі, äëÿ çàãîòіâëі òâåðäîãî ïàëèâà, çàìîâëåííÿ ïîñëóã ç åíåðãîàóäèòó àáî äëÿ ñïîðóäæåííÿ ÂÄÅ.
Îñíîâíå çíà÷åííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîîïåðàòèâó äëÿ ãðîìàäÿí і ãðîìàäÿíîê –
ðîçâèâàòè âëàñíèé åíåðãîáіçíåñ і çàðîáëÿòè ãðîøі ñàìîñòіéíî.
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Мал. 31.3. Атомна електростанція на модульних реакторах

Âàæëèâèì åíåðãåòè÷íèì ïðîåêòîì, îñîáëèâî äëÿ âåëèêèõ ìіñò є âèêîðèñòàííÿ ñìіòòÿ ÿê åíåðãåòè÷íîãî ïðîäóêòó. Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî áóäіâíèöòâî âåëèêèõ ñìіòòєïåðåðîáíèõ çàâîäіâ, ÿêі âèðîáëÿòèìóòü íå ëèøå
òåïëî, à é åëåêòðîåíåðãіþ çà «çåëåíèì» òàðèôîì, є áåçàëüòåðíàòèâíèì
øëÿõîì äëÿ Óêðàїíè. Ïîêè ùî â êðàїíі ñìіòòєñïàëþâàëüíèé çàâîä òіëüêè
îäèí. Öå êèїâñüêà «Åíåðãіÿ», ÿêà âèðîáëÿє ëèøå òåïëîâó åíåðãіþ, õî÷à ó
ïëàíàõ óæå äàâíî ìàє óñòàíîâêó åëåêòðîåíåðãåòè÷íîї òóðáіíè ïîòóæíіñòþ
4 ÌÂò. Ñòðàòåãі÷íèì ïðîåêòîì óêðàїíñüêîї åíåðãåòèêè є її іíòåãðàöіÿ â
єâðîïåéñüêèé åíåðãîðèíîê. Äîêóìåíò ïðî óìîâè ïðèєäíàííÿ äî ENTSO-E,
ïіäïèñàíèé ó ëèïíі 2017 ð., і íèíі ïåðåáóâàє íà ñòàäії ðåàëіçàöії. Îñíîâíèìè ïåðåâàãàìè òàêîї іíòåãðàöії є ïіäâèùåííÿ іíâåñòèöіéíîї ïðèâàáëèâîñòі íàöіîíàëüíîї åíåðãåòèêè, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ íàäіéíîñòі ïîñòàâîê
åëåêòðîåíåðãії, çàãàëüíîãî òåõíîëîãі÷íîãî ðіâíÿ åíåðãîñèñòåìè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 національна енергетична система – це сукупність електростанцій, електричних та теплових мереж, з’єднаних між собою і пов’язаних загальним режимом функціонування;
 у структурі джерел постачання електроенергії найбільша частка припадає
на теплові електростанції, у структурі джерел постачання теплоенергії найбільша частка припадала на теплоцентралі (котельні);
 лідером серед споживачів електро- і теплоенергії є переробна промисловість, а з регіонів – Дніпропетровська область;
 найголовніші проблеми енергетики – надмірне споживання, залежність від
імпортних ресурсів, низька енергоефективність, застарілі і зношені електромережі;
 найголовніші енергетичні проекти: прискорений розвиток ВДЕ, використання біопалива і сміття як енергетичних ресурсів, упровадження ММР на АЕС,
зростання кількості просьюмерів, створення енергетичних кооперативів, інтеграція в європейську енергетичну систему.
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§ 32.

ÕІÌІ×ÍÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ
І ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀЇÍІ:
ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

 Які хімічні виробництва розвиваються в Україні?
 Які особливості розміщення підприємств машинобудування?
 Що таке транснаціональні корпорації?

 Які особливості розвитку хімічної промисловості? Ñó÷àñíà õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü Óêðàїíè – öå ïîíàä 3,5 òèñ. ñóá’єêòіâ ãîñïîäàðþâàííÿ, çîêðåìà:
ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà õіìі÷íèõ ðå÷îâèí і õіìі÷íîї ïðîäóêöії – 38,5 %,
ôàðìàöåâòè÷íі ïіäïðèєìñòâà – 6,4 %, ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà ãóìîâèõ
і ïëàñòìàñîâèõ âèðîáіâ – 55,1 %. Íà íèõ ïðàöþє ïîíàä 140 òèñ. îñіá. Ïіäïðèєìñòâà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçìіùåíî â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè,
ïðîòå îñíîâíèìè ðàéîíàìè ðîçìіùåííÿ є Ïðèäíіïðîâñüêèé, Ïðèêàðïàòñüêèé, Äîíåöüêèé, Ïðè÷îðíîìîðñüêèé ðàéîíè і âåëèêі ìіñòà (ìàë. 32.1).

Бахмут

Кадіївка

Яни Капу

Території України, тимчасово окуповані Російською Федерацією (з 2014 р.)

Мал. 32.1. Географія хімічної промисловості
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Які об’єкти енергетичної системи є основними постачальниками електроенергії і тепла в Україні?
2. Користуючись офіційним сайтом енергетичного холдингу ДТЕК, визначте, які
основні напрямки діяльності компанії і які проекти реформування енергетики
України пропонує холдинг.
3. Користуючись офіційним сайтом своєї області, з’ясуйте, які підприємства є
найбільшими споживачами електроенергії і тепла у вашому регіоні. Які енергетичні проекти реалізуються у вашій місцевості?

РОЗДІЛ 4

Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, îáñÿã ðåàëіçîâàíîї õіìі÷íîї
ïðîäóêöії çìåíøóєòüñÿ. Ó êðèçîâîìó ñòàíі ïåðåáóâàє îñíîâíà õіìіÿ – áàçîâå áàãàòîòîííàæíå õіìі÷íå âèðîáíèöòâî â Óêðàїíі. Çîêðåìà, öå âèðîáíèöòâî àìіàêó, àìіà÷íîї ñåëіòðè, êàðáàìіäó, à òàêîæ àçîòíèõ äîáðèâ, êèñëîò.
Âàãîìèì íåãàòèâíèì ÷èííèêîì ñêîðî÷åííÿ âèðîáíèöòâà îñíîâíîї õіìії є
âòðàòà íèçêè ïіäïðèєìñòâ óíàñëіäîê àíåêñії Êðèìó òà çóïèíêà іíøèõ –
÷åðåç âіéñüêîâі äії íà Ñõîäі êðàїíè. Âîäíî÷àñ âèðîáíèöòâà, çîðієíòîâàíі íà
ñòіéêèé ñïîæèâ÷èé ïîïèò, äåìîíñòðóþòü àáî ñòàëèé ðîçâèòîê (ôàðìàöåâòè÷íå âèðîáíèöòâî), àáî âіäíîñíó ñòàáіëüíіñòü (âèðîáíèöòâî ìèëà òà ìèéíèõ çàñîáіâ, çàñîáіâ äëÿ ÷èùåííÿ òà ïîëіðóâàííÿ, ïàðôóìíèõ і êîñìåòè÷íèõ
çàñîáіâ), àáî ïî÷àòîê âіäíîâëåííÿ çà ïіäñóìêàìè 2016–2017 ðð. (âèðîáíèöòâî
ëàêîôàðáîâîї ïðîäóêöії, âèðîáíèöòâî ãóìîâèõ і ïëàñòìàñîâèõ âèðîáіâ).
Ïàäіííÿ çàçíàëà і ÷àñòêà åêñïîðòó ïðîäóêöії õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, à
òàêîæ ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ, ïëàñòìàñ òà âèðîáіâ ç íèõ ó çàãàëüíèõ îáñÿãàõ åêñïîðòó òîâàðіâ: іç 9,3 % ó 2011 ð. äî 5,1 % ó 2017 ð.
Ñòіéêіñòü ïàäіííÿ â õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі çàñâіä÷óє, ùî ìîæëèâîñòі
òðàäèöіéíîї ìîäåëі êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі âіò÷èçíÿíîãî õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà ïîñòóïîâî âè÷åðïóþòüñÿ. Íàóêîâöі äîâîäÿòü, ùî äîâãîñòðîêîâі
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї õіìі÷íîї іíäóñòðії ìàþòü áóòè ïîâ’ÿçàíі
ç íåîіíäóñòðіàëüíîþ ìîäåëëþ ðîçâèòêó. Öÿ ìîäåëü ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ
íàóêîєìíèõ åêîëîãі÷íî áåçïå÷íèõ ìàëîòîííàæíèõ âèðîáíèöòâ ñïåöіàëüíîї і «òîíêîї» õіìії (çàâåðøàëüíі ñòàäії âèðîáíè÷èõ ëàíöþãіâ) íà îñíîâі
іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Öå ñòîñóєòüñÿ íàñàìïåðåä ðîçâèòêó ïîáóòîâîї
õіìії і ôàðìàöåâòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Фармацевтична промисловість України впродовж останніх років демонструє стійку тенденцію до зростання. Підприємства фармацевтичної промисловості виробляють близько чверті від 13 тис. найменувань лікарських
препаратів майже в усіх формах. Основними групами є анальгетики, серцево-судинні препарати, вітаміни, засоби для лікування ендокринної та респіраторної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики. Промислове
виробництво фармацевтичної продукції в Україні здійснюють близько
120 підприємств. Найбільшими українськими виробниками фармацевтичної продукції є: ПрАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця”», ПАТ «Фармак»,
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Корпорація «Артеріум»
(«Київмедпрепарат», «Галичфарм»), Корпорація «Стірол», «Здоров’я»,
«Лекхім» тощо. На частку п’яти основних компаній-виробників припадає
більше як 50 % виробленої у країні продукції.

Ñòðóêòóðà ñèðîâèííîї áàçè óêðàїíñüêèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ ïіäïðèєìñòââèðîáíèêіâ є çàëåæíîþ âіä іìïîðòíèõ ïîñòàâîê îñíîâíîї ñèðîâèíè òà ìàòåðіàëіâ, ùî ïðèâ’ÿçóє ÿê ñòðóêòóðó ñîáіâàðòîñòі, òàê і ðіâåíü âіäïóñêíèõ
öіí äî êîëèâàíü êóðñó íàöіîíàëüíîї âàëþòè âіäíîñíî äîëàðà òà єâðî.
Ïðè öüîìó ñèðîâèíó òà ìàòåðіàëè óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà ïðåäñòàâëåíî
íàñàìïåðåä äîïîìіæíèìè ìàòåðіàëàìè. Ç îñíîâíèõ òåíäåíöіé ðîçâèòêó
ôàðìàöåâòè÷íîãî ðèíêó Óêðàїíè ïîòðіáíî òàêîæ âіäçíà÷èòè çáіëüøåííÿ
óêðàїíñüêèìè ïіäïðèєìñòâàìè ÷àñòêè ó ñòðóêòóðі âèðîáíèöòâà ëіêàðñüêèõ
çàñîáіâ, ÿêі íàëåæàòü äî ãðóïè ïðåïàðàòіâ ç áіëüøîþ äîäàíîþ âàðòіñòþ.
 Як розвивається машинобудування в Україні на сучасному етапі? Ãîëîâíà
ìåòà ðîçâèòêó ìàøèíîáóäóâàííÿ Óêðàїíè – çàäîâîëåííÿ âíóòðіøíüîãî ïîïèòó íà ìàøèíîáóäіâíó ïðîäóêöіþ òà ðîçøèðåííÿ ïðèñóòíîñòі íà çîâíіøíіõ
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ðèíêàõ. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ÷àñòêà ìàøèíîáóäóâàííÿ ó ñòðóêòóðі ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè â îñòàííі ðîêè ñóòòєâî çìåíøèëàñÿ ç 10,3 % ó 2012 ð. äî 6,1 % ó 2016 ð. Â îñòàííі ðîêè ñèòóàöіÿ äåùî
ñòàáіëіçóâàëàñÿ.
Ñòðóêòóðà ìàøèíîáóäіâíîãî êîìïëåêñó Óêðàїíè (ìàë. 32.2) ñêëàäíà і
íàëі÷óє ïîíàä 20 ñïåöіàëіçîâàíèõ ãàëóçåé. Ïðîâіäíі ìіñöÿ ñåðåä íèõ ïîñіäàє ïðèëàäîáóäóâàííÿ, òðàêòîðíå і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Ðîçâèâàþòüñÿ òàêîæ ïðîìèñëîâіñòü ìåòàëåâèõ êîíñòðóêöіé, âåðñòàòîáóäіâíà òà іíñòðóìåíòàëüíà ïðîìèñëîâіñòü, àâіàáóäóâàííÿ òà іí. Íàéáіëüø
ïîòóæíèìè ïіäïðèєìñòâàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ Óêðàїíè є: «Àçîâìàø»
(Ìàðіóïîëü); Äåðæàâíå ïіäïðèєìñòâî «Çàâîä “Åëåêòðîâàæìàø”» (Õàðêіâ);
«Êðåìåí÷óöüêèé àâòîìîáіëüíèé çàâîä» (Êðåìåí÷óê); «Ëüâіâñіëüìàø»
(Ëüâіâ); «Ëüâіâñüêèé àâòîáóñíèé çàâîä» (Ëüâіâ); «Íіêîïîëüñüêèé êðàíîáóäіâíèé çàâîä» (Íіêîïîëü); «Ïіâäåííèé ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä» (Äíіïðî);
«Ïîëòàâñüêèé òóðáîìåõàíі÷íèé çàâîä» (Ïîëòàâà); «Ñóìñüêå ìàøèíîáóäіâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’єäíàííÿ» (Ñóìè); «Òóðáîàòîì» (Õàðêіâ); «Õàðêіâñüêèé çàâîä òðàêòîðíèõ äâèãóíіâ» (Õàðêіâ); «Õàðêіâñüêèé òðàêòîðíèé
çàâîä» (Õàðêіâ); «Õåðñîíñüêèé ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä» (Õåðñîí) òà іí.
Ïðîãðåñèâíèìè íàïðÿìêàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, îðієíòîâàíèìè íà íàÿâíіñòü âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ і íàóêîâèõ áàç, є àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, àâіàöіéíå òà êîñìі÷íå ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî
òî÷íèõ ìàøèí, іíñòðóìåíòіâ, ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ, åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ òîùî. ×àñòêà öèõ ãàëóçåé ìàøèíîáóäóâàííÿ â Óêðàїíі ïîêè ùî
çàëèøàєòüñÿ íåçíà÷íîþ. Íèíі âèðîáíèöòâî íàóêîєìíîãî і òðóäîìіñòêîãî
íàïðÿìó ïî÷èíàє ôîðìóâàòèñÿ íà íîâіé åêîíîìі÷íіé îñíîâі іç çàëó÷åííÿì
íåäåðæàâíîãî êàïіòàëó, іìïîðòíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ, óñòàíîâëåííÿ êîîïåðàòèâíèõ çâ’ÿçêіâ іç çàðóáіæíèìè êðàїíàìè. Çìіíè â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі
ïðàöі, ó ÿêîìó ÷іëüíå ìіñöå ïîñіäàє ïîäåòàëüíà ñïåöіàëіçàöіÿ, ðîçâèíóëè
íîâó ôîðìó ìіæíàðîäíîї êîîïåðàöії ó ìàøèíîáóäіâíîìó êîìïëåêñі Óêðàїíè – ãëîáàëüíі ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі (ÃËÄÂ). ßê âè âæå çíàєòå, äîäàíà
âàðòіñòü, óòіëåíà â ãîòîâîìó âèðîáі, ñòâîðþєòüñÿ çàçâè÷àé ó áàãàòüîõ
êðàїíàõ, íà áàãàòüîõ ôàáðèêàõ, çàâîäàõ і îôіñàõ. Çàçâè÷àé ãîëîâíèìè «àêòîðàìè» ãëîáàëüíèõ ëàíöþãіâ ñòâîðåííÿ âàðòîñòі є òðàíñíàöіîíàëüíі êîð-
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ïîðàöії (ÒÍÊ), їõíі äî÷іðíі êîìïàíії, à òàêîæ íåçàëåæíі ïîñòà÷àëüíèêè íà
âíóòðіøíüîìó òà іíîçåìíîìó ðèíêàõ.
Ó ñòâîðåííі ÃËÄÂ áåðå ó÷àñòü çàâîä «ÂÅÒ Àóòîìîòіâ Óêðàїíà», ÿêèé
âèðîáëÿє åëåêòðîííі ñèñòåìè ïіäіãðіâó ñèäіíü äëÿ ïðåñòèæíèõ ìàðîê ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ âіäîìèõ ñâіòîâèõ áðåíäіâ і âèïóñêàє ñåíñîðíі äàò÷èêè òà
àâòîìîáіëüíі êàáåëі, – îäíå ç ïіäïðèєìñòâ âіäîìîї íіìåöüêîї ôіðìè WET
Automotive Systems AG, ÿêà є ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà ñèñòåì ïіäіãðіâó àâòîìîáіëüíèõ ñèäіíü. Іíâåñòèöії íіìöіâ ïåðåòâîðèëè êîðïóñè êîëèøíüîãî Âèíîãðàäіâñüêîãî ïðîìèñëîâîãî êîìáіíàòó, ÿêèé äåñÿòü ðîêіâ ñòîÿâ ïîðîæíіé,
ó ñó÷àñíèé çàâîä єâðîïåéñüêîãî òèïó. Äèíàìіêè «Made in Ukraine» óñòàíîâëþþòüñÿ íà íîâèõ ìîäåëÿõ Range Rover, à øêіðîþ, îáðîáëåíîþ ó Ëüâіâñüêіé îáëàñòі, îáëàøòîâóþòü ñàëîíè ïðåìіàëüíèõ àâòîìîáіëіâ ìàðêè Audi.
Ïðèêëàäîì íîâîї ìіæíàðîäíîї êîîïåðàöії є ïіäïðèєìñòâî «Єâðîêàð», ùî
ðîçòàøîâàíå â Óæãîðîäñüêîìó ðàéîíі Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі. Òóò íàëàãîäæåíî ïîâíîìàñøòàáíå âèðîáíèöòâî àâòîìîáіëіâ, ÿêå âêëþ÷àє òàêі îñíîâíі
âèðîáíè÷і ïðîöåñè, ÿê çâàðþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ і ìîíòàæ. Ñòðàòåãі÷íîþ
ìåòîþ ïðîåêòó «Єâðîêàð» є іíòåãðàöіÿ Óêðàїíè â єâðîïåéñüêó àâòîìîáіëüíó ïðîìèñëîâіñòü. Íà ñüîãîäíі çàâîä «Єâðîêàð» âèïóñêàє âåñü ìîäåëüíèé
ðÿä àâòîìîáіëіâ ìàðêè SKODA. Äî ïіäïðèєìñòâ ç ïîâíîìàñøòàáíèì âèðîáíèöòâîì ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ íàëåæèòü Êîðïîðàöіÿ «Áîãäàí», äî ñêëàäó
ÿêîї âõîäÿòü áëèçüêî 20 êîìïàíіé, âèðîáíè÷і ïîòóæíîñòі êîðïîðàöії äîçâîëÿþòü ñüîãîäíі âèðîáëÿòè 120–150 òèñÿ÷ ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ, äî 9 òèñÿ÷
àâòîáóñіâ òà òðîëåéáóñіâ óñіõ êëàñіâ, à òàêîæ áëèçüêî 15 òèñÿ÷ âàíòàæіâîê
òà ñïåöіàëіçîâàíîї òåõíіêè. Çàâîäè êîìïàíії ðîçòàøîâàíî â Ëóöüêó òà ×åðêàñàõ.
Ïðіîðèòåòíîþ â ìàøèíîáóäóâàííі є é àâіàöіéíà ïðîìèñëîâіñòü. Óêðàїíà
âõîäèòü äî äåñÿòè êðàїí ñâіòó, ùî âîëîäіþòü ïîâíèì öèêëîì ñòâîðåííÿ
àâіàöіéíîї òåõíіêè âіä åñêіçó äî ñåðіéíîãî âèðîáíèöòâà ëіòàêіâ. Çà ðîêè
íåçàëåæíîñòі ñòâîðåíî ñіì íîâèõ òèïіâ ëіòàêіâ ñåðії ÀÍ òà íèçêà àâіàöіéíèõ äâèãóíіâ, ìîäåðíіçîâàíî 12 òèïіâ, ñåðòèôіêîâàíî çãіäíî ç ìіæíàðîäíèìè íîðìàìè 16 òèïіâ, ïîáóäîâàíî 195 ñåðіéíèõ, íîâèõ òà ìîäåðíіçîâàíèõ
ëіòàêіâ. Íà ñüîãîäíі ëіòàêè ñіìåéñòâà ÀÍ åêñïëóàòóþòü ó 78 êðàїíàõ ñâіòó,
àâіàöіéíі äâèãóíè âèêîðèñòîâóþòü íà ëіòàëüíèõ àïàðàòàõ ó 105 êðàїíàõ.
Öåíòðàìè àâіàöіéíîї ïðîìèñëîâîñòі â Óêðàїíі є Êèїâ і Õàðêіâ, äå âèðîáëÿþòü ïàñàæèðñüêі òà òðàíñïîðòíі ëіòàêè.
Íàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ àâіàöіéíîї ïðîìèñëîâîñòі çàëèøàєòüñÿ áàãàòîðі÷íèé äåôіöèò ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ äëÿ її ðîçâèòêó òà çíà÷íå çâóæåííÿ
ïîòåíöіéíèõ ðèíêіâ çáóòó. Äî îñíîâíèõ ñòðèìóþ÷èõ ÷èííèêіâ âèõîäó àâіàöіéíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ íà çîâíіøíі ðèíêè íàëåæàòü: íåäîñòàòíÿ äåðæàâíà ïіäòðèìêà åêñïîðòíèõ êîíòðàêòіâ ç ïîñòàâêè àâіàöіéíîї òåõíіêè;
âіäñóòíіñòü ñåðòèôіêàòà Єâðîïåéñüêîãî àãåíòñòâà àâіàöіéíîї áåçïåêè (EASA);
âіäñóòíіñòü äîñâіäó åêñïëóàòàöії ëіòàêіâ іíîçåìíèìè ïåðåâіçíèêàìè.
Êîñìі÷íà ãàëóçü ðîçâèíåíà ó Äíіïðі, äå ðîçìіùåíå Äåðæàâíå ïіäïðèєìñòâî «Âèðîáíè÷å îá’єäíàííÿ Ïіâäåííèé ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä іì. Î. Ì. Ìàêàðîâà» (ÏІÂÄÅÍÌÀØ). Çà ïîíàä ñіìäåñÿòèðі÷íó іñòîðіþ ïіäïðèєìñòâî
îòðèìàëî ñòàòóñ ñâіòîâîãî ëіäåðà â ãàëóçі ðàêåòîáóäóâàííÿ і íèíі є áàçîþ
ðàêåòíî-êîñìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè. Âèñîêîòåõíîëîãі÷íîþ ãàëóççþ
óêðàїíñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ є åëåêòðîíіêà, êîìïàíії ÿêîї çàëó÷åíî äî
ñòâîðåííÿ ãëîáàëüíîї äîäàíîї âàðòîñòі (ìàë. 32.3).
Äî ìåðåæåâèõ çàâîäіâ ç âèðîáíèöòâà çàñîáіâ åëåêòðîíіêè íàëåæèòü
Jabil ó Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі. Jabil Circuit – àìåðèêàíñüêà êîìïàíіÿ, ùî
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âõîäèòü äî òðіéêè íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ó ñôåðі âèðîáíèöòâà çàñîáіâ åëåêòðîíіêè. Êîìïàíіÿ ìàє ïîíàä 100 çàâîäіâ ó 29 êðàїíàõ ñâіòó. Ñåðåä ïðîâіäíèõ
êîìïàíіé ç âèðîáíèöòâà åëåêòðîíіêè âèäіëÿєòüñÿ «Íàâіãàòîð Êîðïîðåéøí», ÿêà ìàє âëàñíèé áðåíä Impression Electronics. Ïіä öèì áðåíäîì
ðîçðîáëÿþòü, òåñòóþòü òà êîíôіãóðóþòü ñó÷àñíі âèñîêîòåõíîëîãі÷íі ðіøåííÿ – ïåðñîíàëüíі êîìï’þòåðè, ñåðâåðè, ïëàíøåòè, òðàíñôîðìåðè,
ñìàðòôîíè.
Äëÿ ñêëàäàííÿ, òåñòóâàííÿ, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
ïàêóâàííÿ òà çðó÷íîї ëîãіñòèêè ïðîäóêöії Impression Electronics êîìïàíіÿ
óòðèìóє âëàñíå ïîòóæíå âèðîáíèöòâî íà òåðèòîðії Óêðàїíè, ó ñìò Ãîñòîìåëü
íà Êèїâùèíі. Іíæåíåðíà êîìàíäà â Óêðàїíі ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ñêëàäàííі і
òåñòóâàííі ÏÊ òà ñåðâåðіâ. Äëÿ îïòèìіçàöії âèðîáíèöòâà âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ òà ðåñóðñíîìіñòêèõ ïðèñòðîїâ – ñìàðòôîíіâ і ïëàíøåòіâ – êîìïàíіÿ
«Íàâіãàòîð Êîðïîðåéøí» óòðèìóє âëàñíèé іíæåíåðíèé äåïàðòàìåíò òà âèðîáíè÷і ïîòóæíîñòі â Øåíü÷æåíі, Êèòàé. Óêðàїíñüêà іíæåíåðíà êîìàíäà
Impression Electronics êîíòðîëþє âñі åòàïè âèðîáíèöòâà âëàñíîї ïðîäóêöії,
ùî äîçâîëÿє îòðèìóâàòè ÿêіñíó òà íàäіéíó òåõíіêó, öіíà ÿêîї çàëèøàєòüñÿ
äîñòóïíîþ äëÿ êіíöåâîãî ñïîæèâà÷à.
Óêðàїíñüêі âèðîáíèêè ñïåöіàëіçóþòüñÿ òàêîæ íà òàê çâàíèõ íіøåâèõ
âèðîáíèöòâàõ åëåêòðîíіêè. Êðіì åëåêòðîííèõ êíèã, íåïîãàíî ðåàëіçóþòüñÿ ñóïóòíі òåëåâіçîðó ãàäæåòè – IPTV-ïðèñòàâêè і ìåäіà-ïëåєðè. Íåùîäàâíî êîìïàíіÿ Dune HD, ÿêà ðîçðîáëÿє ìåäіà-ïëåєðè òà ñîôò, çàìîâèëà
âèðîáíèöòâî ÷àñòèíè ãàäæåòіâ äëÿ ìіñöåâîãî ðèíêó íà çàâîäі Jabil ó Çàêàðïàòòі. Ùå îäíà êîìïàíіÿ іç öієї ñôåðè – îäåñüêà «Іíôîñâіò» – ñòàëà
îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ó ÑÍÄ ç âèðîáíèöòâà IPTV-ïðèñòàâîê. Âîíà òàêîæ
âèðîáëÿє ìåäіà-ïëåєðè Aura і Mag – íà ìåðåæåâèõ çàâîäàõ Flextronics і
Jabil â Óêðàїíі. Íà ñâîєìó îäåñüêîìó çàâîäі TeleTec êîìïàíіÿ ðîáèòü íåâåëèêі ïàðòії òîâàðó. Êðіì ìåäіà-ïëåєðіâ, òóò âèïóñêàþòü åëåêòðîëі÷èëüíèêè òà ñâіòëîäіîäíі ëàìïè.
Ñåðåä íåòðàäèöіéíèõ âèðîáíèöòâ åëåêòðîíіêè â Óêðàїíі ìîæíà âèäіëèòè êîìïàíіþ ÅÊÒÀ, ÿêà ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі âåëèêèõ ñâіòëîäіîäíèõ åêðàíіâ. Ó Æèòîìèðі âîíà ìàє ñâіé çàâîä. Âіäåîåêðàí ÅÊÒÀ, ÿêèé
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ïðÿìîї òðàíñëÿöії ôіíàëüíîãî ìàò÷ó Ëіãè ÷åìïіîíіâ
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ÓЄÔÀ ó êëóáі Ãåòåáîðãà (Øâåöіÿ) ó 2011 ð., âíåñåíî äî Êíèãè ðåêîðäіâ
Ãіííåñà ÿê íàéáіëüøèé ó ñâіòі ñâіòëîäіîäíèé 3D-òåëåâіçîð. Ó Êèєâі ôóíêöіîíóє çàâîä ç âèðîáíèöòâà ñâіòëîäіîäíèõ ìîäóëіâ. Íà ñüîãîäíіøíіé äåíü
çàâîä çäіéñíþє âåñü âèðîáíè÷èé öèêë: âіä îòðèìàííÿ і ðîçðîáêè äîêóìåíòàöії äî âіäâàíòàæåííÿ àáî óñòàíîâêè «ïіä êëþ÷» ãîòîâîї ïðîäóêöії.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 обсяг реалізованої хімічної продукції зменшується, особливо в базовому хімічному виробництві;
 частка експорту продукції хімічної промисловості знижується;
 перспективи розвитку хімічної промисловості мають орієнтуватися на неоіндустріальну модель розвитку, особливо у виробництві продукції фармацевтичної промисловості;
 частка машинобудування у структурі промисловості України в останні роки
суттєво зменшилася;
 прогресивними в машинобудуванні є автомобілебудування, авіаційне та
космічне машинобудування, виробництво електроніки;
 машинобудівний комплекс України бере участь у глобальних ланцюгах доданої вартості.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись картою атласу, поясніть чинники розміщення підприємств фармацевтичної промисловості і виробництва товарів побутової хімії.
2. На прикладі автомобілебудування розкрийте особливості міжнародного кооперування в машинобудуванні. Чи можна створити ТНК у машинобудівному
комплексі України?
3. Користуючись офіційним сайтом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, визначте основні тенденції розвитку хімічної промисловості та машинобудування в поточному році.

§ 33.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÀ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎЇ
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÌÅÁËІÂ,
ÒÅÊÑÒÈËÞ, ÎÄßÃÓ, ÂÇÓÒÒß, ÏÐÎÄÓÊÒІÂ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

 Які чинники розміщення підприємств з виробництва меблів?
 До якого сектору економіки належать легка і харчова промисловість?
 Які ТНК харчової промисловості присутні в Україні?

 З чого складається меблева промисловість? Ìåáëåâà ïðîìèñëîâіñòü
Óêðàїíè – öå îäíå ç îñíîâíèõ âèðîáíèöòâ äåðåâîîáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі.
Äëÿ âèðîáíèöòâà ìåáëіâ ðіçíèõ âèäіâ âèêîðèñòîâóþòü äåðåâîñòðóæêîâі
ïëèòè (ÄÑÏ), äåðåâîâîëîêíèñòі ïëèòè (ÄÂÏ), äåðåâîâîëîêíèñòі ïëèòè ñåðåäíüîї ùіëüíîñòі (ÌÄÔ), ðіçíі ìåòàëåâі êîíñòðóêöії äëÿ ñòîëіâ і ñòіëüöіâ,
ñêëî, îááèâíі òêàíèíè і øêіðó, íàïîâíþâà÷і, ðîçñóâíі ìåõàíіçìè і ìåõàíіçìè òðàíñôîðìàöії. Іç öüîãî ïåðåëіêó ñòàє çðîçóìіëî, ùî â ìåáëåâîìó
âèðîáíèöòâі çàäіÿíî ðіçíîìàíіòíі ðåñóðñè, ÿêі âèðîáëÿþòü, êðіì äåðåâî138
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îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі, é іíøі ãàëóçі, ïåðåâàæíî õіìі÷íà, ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü òà ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ñàìå òîìó îäíèì ç ïðèíöèïіâ ðîçâèòêó
ìåáëåâîãî âèðîáíèöòâà є éîãî êîîïåðóâàííÿ (ìàë. 33.1).
Ñåðåä îñîáëèâîñòåé ìåáëåâîї ïðîìèñëîâîñòі – ñêëàäíèé öèêë âèðîáíèöòâà, òðèâàëèé ïåðіîä âèâåäåííÿ íà ðèíîê íîâèõ ìîäåëåé, âèñîêі âèìîãè
äî ÿêîñòі ïðîäóêöії, ãàðàíòіéíå òà ïіñëÿãàðàíòіéíå îáñëóãîâóâàííÿ, âèñîêà êîíêóðåíöіÿ. Ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ, âåëèêèé äîñâіä ìàéñòðіâ, ÿêіñíà
óêðàїíñüêà äåðåâèíà äîçâîëÿþòü ñòâîðþâàòè áàãàòîôóíêöіîíàëüíі ìåáëі ç
åëåãàíòíèì äèçàéíîì, ç äîñòàòíüî âåëèêèì òåðìіíîì åêñïëóàòàöії òà êîìôîðòíèìè ìåõàíіçìàìè. Öå ðîáèòü їõ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà âíóòðіøíüîìó òà іíîçåìíîìó ðèíêàõ.
Ìåáëåâі âèðîáíèêè Óêðàїíè ïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò òîâàðіâ
ðіçíèõ öіíîâèõ êàòåãîðіé, ñòèëіñòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé і êîëіðíèõ ðіøåíü.
Öå ì’ÿêі äèâàíè òà êðіñëà, êîìôîðòíі êóõîííі êóòî÷êè, ìîäíі áåçêàðêàñíі
ìåáëі, ïèñüìîâі òà êîìï’þòåðíі ñòîëè äëÿ äîìàøíüîãî òà îôіñíîãî âèêîðèñòàííÿ, çðó÷íі êîìï’þòåðíі êðіñëà, êóõîííі ñòіëüöі é òàáóðåòêè, ëіæêà
ðіçíèõ ðîçìіðіâ і ïðèëіæêîâі òóìáî÷êè, ìіñòêі øàôè, êîìîäè, ïåíàëè, ñòåëàæі, âіòðèíè, íàáîðè äëÿ ïåðåäïîêîþ, ñòіíêè äëÿ âіòàëåíü, îðèãіíàëüíі
äèòÿ÷і ìåáëі òîùî. Óñі ìåáëі íàäõîäÿòü äî ñïîæèâà÷іâ ñåðòèôіêîâàíèìè é
âіäïîâіäàþòü âèìîãàì і ñòàíäàðòàì, ïðî ùî ñâіä÷àòü ñåðòèôіêàòè ÿêîñòі.
Âèðîáíèöòâî ìåáëіâ îðієíòóþòü ïåðåâàæíî íà ñïîæèâà÷à, ñàìå òîìó îñåðåäêàìè ìåáëåâîãî âèðîáíèöòâà є âåëèêі ìіñòà òà îáëàñíі öåíòðè. Îêðåìі
íåâåëèêі ïіäïðèєìñòâà íèíі ïðàöþþòü і â ñåðåäíіõ òà ìàëèõ ìіñòàõ, íàéáіëüøі ïіäïðèєìñòâà ðîçìіùåíî â Êèєâі, Õàðêîâі, Ëüâîâі, Óæãîðîäі, ×åðíіâöÿõ, Äíіïðі, Òåðíîïîëі, Ñâàëÿâі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

В Україні працює значна кількість меблевих підприємств, які є конкурентоспроможними на ринку меблевих товарів. Це, зокрема, меблева фабрика
«Мірт», яка виготовляє ексклюзивні меблі з натуральної деревини; компанія «BLEST» – один з найбільших в Україні виробників м’яких меблів;
фабрика «Zenit», яка виробляє дивани; «Вольтер» – спеціалізується на
модульних передпокоях, кухнях, радує красивими меблями дошкільнят
і підлітків.
139
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

РОЗДІЛ 4

Äî îñíîâíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî âіò÷èçíÿíîãî ìåáëåâîãî ðèíêó íàëåæàòü
íàñàìïåðåä íåñòàáіëüíіñòü ïîïèòó íà ìåáëі, äèíàìіêà öіí íà ðåñóðñè, ïîøóê íîâèõ ðèíêіâ çáóòó, à òàêîæ çíèæåííÿ êóïіâåëüíîї ñïðîìîæíîñòі
íàñåëåííÿ.
 Які особливості виробництва текстилю, одягу, взуття в Україні? Ëåãêà
ïðîìèñëîâіñòü – öå îäíà ç ãàëóçåé âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè Óêðàїíè, ÿêà ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ äëÿ íàñåëåííÿ.
Äî її ñêëàäó âõîäÿòü òåêñòèëüíà, òðèêîòàæíà, øâåéíà, øêіðÿíà, âçóòòєâà,
õóòðîâà, ãàëàíòåðåéíà é іíøі ãàëóçі òà âèðîáíèöòâà. Âîäíî÷àñ ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ïîâ’ÿçàíà ç áàãàòüìà ñóìіæíèìè ãàëóçÿìè òà îáñëóãîâóє âåñü
ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ êðàїíè.
Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü çíà÷íî çìåíøèëà îáñÿãè âèðîáíèöòâà. Òàê, çà äàíèìè Ìіíіñòåðñòâà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó і òîðãіâëі, її ÷àñòêà â ïðîìèñëîâîñòі íåâåëèêà і ñòàíîâèòü áëèçüêî 3 % (2017 ð.).
Çíà÷íå ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ïîâ’ÿçàíå ïåðåäóñіì ç ïåðåíàñè÷åííÿì âíóòðіøíüîãî ðèíêó âіäïîâіäíèìè іìïîðòíèìè òîâàðàìè, ïåðåâàæíî êèòàéñüêîãî і òóðåöüêîãî
âèðîáíèöòâà. Òàêîæ çíà÷íó ÷àñòêó ðèíêó çàéìàþòü òîâàðè ñåêîíä-õåíäó ç
Єâðîïè. Êðèçîâèé ñòàí âіò÷èçíÿíîї ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ïîâ’ÿçàíèé òàêîæ ç âèñîêîþ ñîáіâàðòіñòþ òîâàðіâ – ãðîøîâîãî âèðàçó âèòðàò íà âèðîáíèöòâî òà ðåàëіçàöіþ îäèíèöі ïðîäóêöії. Ïðè÷èíîþ âèñîêîї ñîáіâàðòîñòі
òîâàðіâ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є ñêîðî÷åííÿ ñèðîâèííîї áàçè і, ÿê ðåçóëüòàò,
çàëåæíіñòü âіä іìïîðòíîї ñèðîâèíè. Ïðîáëåìè ðåàëіçàöії ïðîäóêöії ëåãêîї
ïðîìèñëîâîñòі òàêîæ çóìîâëåíі íèçüêîþ êóïіâåëüíîþ ñïðîìîæíіñòþ íàñåëåííÿ.
Â óêðàїíñüêèõ ìàãàçèíàõ ëåãêó ïðîìèñëîâіñòü íèíі ïðåäñòàâëåíî òêàíèíàìè, ïîñòіëüíîþ áіëèçíîþ, òðèêîòàæíèìè âèðîáàìè, ïàí÷îõàìè, øêàðïåòêàìè, ñîðî÷êàìè, ïàëüòàìè, ñóìêàìè, âçóòòÿì òà äåÿêèìè іíøèìè
âіò÷èçíÿíèìè òîâàðàìè. Öå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî áіëüø-ìåíø ïðèáóòêîâèì
є âèðîáíèöòâî òåêñòèëþ, îäÿãó òà âçóòòÿ. Ãåîãðàôіÿ ðîçìіùåííÿ òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі äóæå íåðіâíîìіðíà. Âèðîáíèöòâî áàâîâíÿíèõ òêàíèí
íèíі êîíöåíòðóєòüñÿ ó Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòі, ëëÿíèõ – ó Ðіâíåíñüêіé,
Æèòîìèðñüêіé òà Ñóìñüêіé îáëàñòÿõ, øîâêîâèõ – ó ìіñòі Êèєâі òà ×åðêàñüêіé îáëàñòі, à âîâíÿíèõ – ó ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòі. Âіäðîäæóєòüñÿ âèðîáíèöòâî ëëÿíèõ òêàíèí і íà Âîëèíі. Ïàí÷іøíî-øêàðïåòêîâі âèðîáè,
áіëèçíó, òðèêîòàæíå ïîëîòíî âèãîòîâëÿþòü ïіäïðèєìñòâà òðèêîòàæíîãî
âèðîáíèöòâà. Îñíîâíèìè öåíòðàìè òðèêîòàæíîї ïðîìèñëîâîñòі є ïåðåâàæíî ìіñòî Êèїâ òà îáëàñíі öåíòðè, çîêðåìà Õàðêіâ, Ëüâіâ, Ìèêîëàїâ, ×åðíіâöі, Óæãîðîä, Æèòîìèð.
Ó øâåéíîìó âèðîáíèöòâі çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ñòâîðåíî áàãàòî íîâèõ
ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âèðîáëÿþòü ÿêіñíі òîâàðè, ùî ìàþòü ïîïèò ó áàãàòüîõ
êðàїíàõ і є êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâіòîâèõ ðèíêàõ. Ñåðåä íèõ ó Êèєâі – öå êîíöåðí «Ìèõàéëî Âîðîíіí», ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèãîòîâëåííі
÷îëîâі÷èõ êîñòþìіâ, òà ÇÀÒ «Äàíà», ÿêå âèïóñêàє âåðõíіé îäÿã; ÒÇÄÂ ÒÄÂ
«Ëüâіâñüêèé Ìàÿê», ùî ó Ëüâîâі; ÂÀÒ «Ñåëåíà» òà «Åëåãàíò» ó Çàïîðіææі
òà іí. Öі ïіäïðèєìñòâà îñâîїëè íîâі âèäè ïðîäóêöії, çáіëüøèëè îáñÿãè âèïóñêó òà ïîëіïøèëè ðіâåíü ÿêîñòі ïðîäóêöії, ñóòòєâî ìîäåðíіçóâàëè òåõíîëîãіþ âèðîáíèöòâà. Ïðàöþþòü íå òіëüêè äëÿ óêðàїíñüêèõ ñïîæèâà÷іâ, à é
ìàþòü ïðèõèëüíèêіâ і ïàðòíåðіâ ó áàãàòüîõ êðàїíàõ Єâðîïè. Çà îöіíêàìè
åêñïåðòіâ, áëèçüêî 100 óêðàїíñüêèõ øâåéíèõ êîìïàíіé âèêîíóþòü ðåãóëÿðíі çàìîâëåííÿ ç êðàїí ЄÑ, âèêîðèñòîâóþ÷è äàâàëüíèöüêó ñèðîâèíó –
140
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

141
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

РОЗДІЛ 4

ñèðîâèíó çàìîâíèêà. Ïðè öüîìó ÿêіñòü íàøîãî îäÿãó íå ïîñòóïàєòüñÿ
çàõіäíèì âèðîáíèêàì.
Âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü â Óêðàїíі ðîçâèâàєòüñÿ íåñòàáіëüíî. Îñòàííіìè
ðîêàìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ òî ñïàä, òî íåâåëèêèé ïіäéîì âèðîáíèöòâà óêðàїíñüêîãî âçóòòÿ. Îêðåìі âèðîáíèêè íàìàãàþòüñÿ åêñïîðòóâàòè âçóòòÿ çà
êîðäîí. Ïðîòå ÷àñòêà ïðîäóêöії âіò÷èçíÿíîї âçóòòєâîї ïðîìèñëîâîñòі â îáñÿçі ñâіòîâîãî åêñïîðòó ñêëàäàє ìåíøå íіæ 1 % ó âàðòіñíîìó âèìіðі (2017 ð.).
Äåÿêі óêðàїíñüêі âèðîáíèêè éäóòü íà òå, ùîá øèòè âçóòòÿ äëÿ çàðóáіæíèõ
âіäîìèõ áðåíäіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è äàâàëüíèöüêó ñèðîâèíó. Óñå âçóòòÿ, âèðîáëåíå ç äàâàëüíèöüêîї ñèðîâèíè, ðåàëіçóєòüñÿ ïåðåâàæíî â êðàїíàõ ЄÑ.
Íåçâàæàþ÷è íà іñíóþ÷і ïðîáëåìè, çà îöіíêàìè åêñïåðòіâ, íèíі ÷àñòêà
âçóòòÿ óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà íà ðèíêó ñòàëà іñòîòíî áіëüøîþ і ñòàíîâèòü 30–40 %. Îñíîâíèìè öåíòðàìè âèðîáíèöòâà âçóòòÿ, ÿê і ðàíіøå, є
ìіñòà Õàðêіâ, Ëüâіâ, Çàïîðіææÿ, Äíіïðî, Ëóöüê, Îäåñà òà іí. Äëÿ òîãî ùîá
çàâæäè áóòè â òðåíäі, âіäîìі âçóòòєâі ôàáðèêè Óêðàїíè âèâ÷àþòü і âïðîâàäæóþòü іííîâàöіéíі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà, ñòâîðþþòü ñó÷àñíі ìîäåëі,
çàñòîñîâóþ÷è íîâі çíîñîñòіéêі øòó÷íі ìàòåðіàëè. ×àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü, êðіì øêіðè, íàòóðàëüíі òêàíèíè, íîâі óñòіëêè, çàñòіáêè, øíóðêè
òîùî. Öå äàє ìîæëèâіñòü äåùî çíèçèòè ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії, à âіäòàê, і
âàðòіñòü âçóòòÿ â ðîçäðіáíіé òîðãіâëі.
 Які тенденції розвитку харчової промисловості в Україні? Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ïðîäîâîëü÷îãî êîìïëåêñó êðàїíè, ÿêèé є îäíèì ç ãîëîâíèõ â ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó
áóäü-ÿêîї äåðæàâè. Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ùî ñïîæèâàþòüñÿ â íàøіé äåðæàâі, – óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Çà äàíèìè
Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ÷àñòêà õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі â îáñÿçі
ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії Óêðàїíè ñòàíîâèòü 21 % (2017 ð.). Çà
äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó ÷àñòêà
ïðîäàæó âіò÷èçíÿíèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ є äîñèòü âèñîêîþ і ñòàíîâèòü
ïîíàä 80 % (2018 ð.).
Â Óêðàїíі íàëàãîäæåíî âèïóñê ðіçíîìàíіòíèõ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ,
ÿêі ïðåäñòàâëåíі áóðÿêîöóêðîâèì, îëіéíî-æèðîâèì, ìàñëîñèðîðîáíèì, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíèì, ðèáíèì, õëіáîïåêàðñüêèì, ìàêàðîííèì, áîðîøíîìåëüíèì, êðóï’ÿíèì, êîíäèòåðñüêèì, ïèâîâàðíèì, âèíîðîáíèì òà іíøèìè
âèðîáíèöòâàìè (ìàë. 33.2). Ó öèõ âèðîáíèöòâàõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïåðåâàæíî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ñèðîâèíà, à õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє ïåðåâàæíî êіíöåâó ãîòîâó ïðîäóêöіþ.
Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ ïðàêòè÷íî â óñіõ îáëàñòÿõ
Óêðàїíè (ìàë. 33.3). Âèçíà÷àëüíó
ðîëü ó ðîçìіùåííі її ïіäïðèєìñòâ
âіäіãðàþòü äâà ÷èííèêè – íàÿâíіñòü ñèðîâèíè і ñïîæèâà÷à. Äî
ñèðîâèíè òÿæіþòü òі ïіäïðèєìñòâà,
ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíó ñèðîâèíó. Öå íàñàìïåðåä
âèðîáíèöòâî öóêðó, êîíñåðâіâ, ìàñëîðîáíå, êðóï’ÿíå, ðèáíå і ÷àéíå
âèðîáíèöòâà. Íà ñïîæèâà÷à îðієíòóþòüñÿ ïіäïðèєìñòâà, ùî âèðîáМал. 33.2. Структура харчової
промисловості
ëÿþòü õëіáîïåêàðñüêі, ìàêàðîííі і
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Території України, тимчасово окуповані Російською Федерацією (з 2014 р.)

Мал. 33.3. Географія харчової промисловості

êîíäèòåðñüêі âèðîáè. Îêðåìі ïіäïðèєìñòâà ìîæóòü ðîçìіùóâàòèñÿ, îðієíòóþ÷èñü ÿê íà ñïîæèâà÷à, òàê і íà ñèðîâèíó. Òàêèìè є âèðîáíèöòâî
ì’ÿñíèõ, êîâáàñíèõ і ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ.
Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷óє çíà÷íі âàëþòíі íàäõîäæåííÿ äî êðàїíè
âіä ðåàëіçàöії ñâîєї ïðîäóêöії íà ñâіòîâîìó ðèíêó. Ñüîãîäíі ïðîäóêöіÿ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі çàéìàє ïðîâіäíі ïîçèöії â óêðàїíñüêîìó åêñïîðòі òîâàðіâ
ÿê äî êðàїí Єâðîïè, òàê і äî êðàїí іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Її ÷àñòêà â çàãàëüíîìó îáñÿçі åêñïîðòó òîâàðіâ ñòàíîâèòü áëèçüêî 29 % (2018 ð.). Ó ñòðóêòóðі
åêñïîðòó ïåðåâàæàþòü æèðè òà îëії, öóêîð і êîíäèòåðñüêі âèðîáè, ïðîäóêöіÿ
ïåðåðîáêè ìîëîêà òà áîðîøíîìåëüíî-êðóï’ÿíîї ïðîìèñëîâîñòі.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 меблева, легка і харчова промисловість виробляють споживчі товари тривалого й короткотривалого використання;
 виробництво меблів орієнтоване переважно на споживача, тому центрами
розвитку меблевої промисловості є великі міста та обласні центри;
 виробництво і реалізація текстилю, одягу і взуття в Україні відрізняється
нестабільністю, залежить від імпортної сировини, присутності товарів на
внутрішньому ринку та купівельної спроможності населення;
 підприємства з виробництва текстилю, одягу і взуття орієнтуються на споживача і кваліфіковані кадри;
 харчова промисловість розвивається в усіх областях України і має розгалужену структуру;
 виробництво продуктів харчування забезпечує внутрішні потреби й орієнтоване на експорт.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

§ 34.

ÒÐÅÒÈÍÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÎЇ
ÅÊÎÍÎÌІÊÈ. ÑÓ×ÀÑÍІ ÔÎÐÌÈ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎЇ
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÒÎÂÀÐІÂ
І ÏÎÑËÓÃ Â ÓÊÐÀЇÍІ.

 Що входить до третинного сектору економіки?
 Що таке економічний район?
 У чому суть сталого розвитку?

 Як розвивається дорожньо-транспортний комплекс України? Öåé êîìïëåêñ âêëþ÷àє çàëіçíè÷íèé, àâòîìîáіëüíèé òà ìіñüêèé, âîäíèé, àâіàöіéíèé
òðàíñïîðò, äîðîæíє ãîñïîäàðñòâî і ïîøòîâèé çâ’ÿçîê. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ ðîçâèâàєòüñÿ çãіäíî ç Òðàíñïîðòíîþ
ñòðàòåãієþ Óêðàїíè íà ïåðіîä äî 2020 ð. Îñíîâíі її ïîëîæåííÿ: çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñòі òà ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã; іíòåãðàöіÿ âіò÷èçíÿíîї òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè íàñàìïåðåä äî єâðîïåéñüêîї òðàíñïîðòíîї
ñèñòåìè; ðîçâèòîê òðàíñïîðòíîї іíôðàñòðóêòóðè; îíîâëåííÿ ðóõîìîãî
ñêëàäó òðàíñïîðòó; çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òðàíñïîðòíèõ ïðîöåñіâ; ïіäâèùåííÿ åêîëîãі÷íîñòі òà åíåðãîåôåêòèâíîñòі òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ òîùî.
Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò є ïðîâіäíèì â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîìó êîìïëåêñі êðàїíè. Âіí çàáåçïå÷óє ïîíàä 80 % âàíòàæíèõ і ìàéæå 50 % ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, çäіéñíåíèõ óñіìà âèäàìè òðàíñïîðòó. Åêñïëóàòàöіéíà
ìåðåæà çàëіçíèöü Óêðàїíè ñêëàäàє ìàéæå 22 òèñ. êì., ç ÿêèõ 45 % åëåêòðèôіêîâàíî. Çà îáñÿãàìè âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü óêðàїíñüêі çàëіçíèöі çàéìàþòü ÷åòâåðòå ìіñöå â Єâðàçії.
Îñîáëèâіñòþ àâòîìîáіëüíèõ ïåðåâåçåíü є ïåðåâàæàííÿ ïðèâàòíèõ ïåðåâіçíèêіâ і âіäñóòíіñòü äåðæàâíèõ. Çãіäíî ç îôіöіéíîþ ñòàòèñòèêîþ, çà
2017 ð. ÷àñòêà ïåðåâåçåíü ïàñàæèðіâ àâòîìîáіëüíèì òðàíñïîðòîì Óêðàїíè
ñòàíîâèëà ïîíàä 43 %, à ìіñüêèì åëåêòðè÷íèì òðàíñïîðòîì – áëèçüêî
53 %. Ìіíіñòåðñòâî іíôðàñòðóêòóðè çäіéñíþє ñèñòåìíó ðîáîòó ùîäî ðåàëіçàöії ïðîåêòіâ ç ðîçâèòêó ìіñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó â ðіçíèõ
ðåãіîíàõ êðàїíè, çàëó÷àþ÷è іíîçåìíі іíâåñòèöії.
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Поясніть, від чого залежить конкурентоспроможність вітчизняних меблів.
2. Які з товарів вітчизняної легкої промисловості використовуєте ви і чому?
3. Дослідіть, які підприємства харчової промисловості є у вашому населеному
пункті та вашій області. Яку їхню продукцію ви вважаєте якісною і чому?
4. Взуттєва фабрика «Міда» є одним з найбільших національних виробників якісного взуття. Використавши офіційний сайт підприємства, з’ясуйте, що сприяє
сучасному розвитку фабрики, який асортимент її продукції. Чи є підприємство
конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках?
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Äîðîæíє ãîñïîäàðñòâî Óêðàїíè – öå ñèñòåìà àâòîìîáіëüíèõ äîðіã, іíæåíåðíèõ ìåðåæ, äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìñòâ і îðãàíіçàöіé, ùî
їõ îáñëóãîâóþòü. Çíà÷åííÿ àâòîøëÿõіâ Óêðàїíè â ìіæíàðîäíîìó ñïîëó÷åííі ïіäòâåðäæóєòüñÿ ïðîõîäæåííÿì ÷åðåç її òåðèòîðіþ 4 іç 10 Ìіæíàðîäíèõ
òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ. Çîêðåìà, öå êîðèäîð №3: Áðþññåëü – Àõåí –
Êåëüí – Äðåçäåí/Áåðëіí – Âðîöëàâ – Êàòîâіöå – Êðàêіâ – Ëüâіâ – Êèїâ;
êîðèäîð № 5: Âåíåöіÿ – Òðієñò/Êîïåð – Ëþáëÿíà – Ìàðèáîð – ÁóäàïåøòÓæãîðîä – Ëüâіâ – Êèїâ òà êîðèäîð № 9: Ãåëüñèíêè – Âèáîðã – ÑàíêòÏåòåðáóðã – Ïñêîâ-Ìîñêâà – Êàëіíіãðàä – Êèїâ – Ëþáàøіâêà/Ðîçäîëüíà –
Êèøèíіâ – Áóõàðåñò – Äіìіòðîâãðàä – Àëåêñàíäðóïîëіñ.
Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü ìåðåæ àâòîøëÿõіâ äåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ ñêëàäàє áëèçüêî 170 òèñ. êì, ÿêіñòü ÿêèõ ñóòòєâî âïëèâàє íà åôåêòèâíіñòü íàöіîíàëüíîãî áіçíåñó òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü óêðàїíñüêîї
åêîíîìіêè.
Â Óêðàїíі íèíі çðîñòàє ïîïèò íà ïåðåâåçåííÿ âîäíèì òðàíñïîðòîì. Âàíòàæîâëàñíèêè, íàñàìïåðåä çåðíîòðåéäåðè і ìåòàëóðãè, â óìîâàõ çðîñòàííÿ
öіí íà ïàëüíå, çáіëüøåííÿ âèïàäêіâ ïåðåáîїâ ó ðîáîòі çàëіçíè÷íîãî òà àâòîìîáіëüíîãî òðàíñïîðòó ÷åðåç êîíôëіêò íà Ñõîäі êðàїíè, íàìàãàþòüñÿ ñêîðîòèòè òðàíñïîðòíі âèòðàòè òà ïîëіïøèòè ëîãіñòèêó ïåðåâåçåíü çà ðàõóíîê
ïåðåíåñåííÿ çíà÷íîї ÷àñòèíè âàíòàæîïîòîêó ñàìå íà âîäíèé òðàíñïîðò ÿê
åêîíîìі÷íіøèé. Öüîìó òàêîæ ñïðèÿє Äóíàéñüêèé (âîäíèé) ìіæíàðîäíèé
òðàíñïîðòíèé êîðèäîð, ùî ïðîõîäèòü íà ïіâäíі òåðèòîðії Óêðàїíè.
Àâіàöіéíèé òðàíñïîðò çäіéñíþє ïåðåâåçåííÿ ÿê ïàñàæèðіâ, òàê і âàíòàæіâ òà ïîøòè. Óêðàїíñüêèé ðèíîê àâіàïåðåâåçåíü â îñòàííі ðîêè äåìîíñòðóє âèñîêі òåìïè çðîñòàííÿ. Çîêðåìà, ó 2017 ð. îáñÿãè ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü âіò÷èçíÿíèõ àâіàêîìïàíіé ïåðåâèùèëè ïîêàçíèê äîêðèçîâîãî
2013 ð. íà ïîíàä 30 %. Êðіì àâіàêîìïàíії «Ìіæíàðîäíі àâіàëіíії Óêðàїíè»,
ëіäåðñòâî çáåðіãàþòü êîìïàíії «Ðîçà âіòðіâ», «Àçóð Åéð Óêðàїíà», «Áðàâî».
Ðîçøèðþєòüñÿ ãåîãðàôіÿ ìіæíàðîäíèõ ðåãóëÿðíèõ ïîëüîòіâ ÿê âіò÷èçíÿíèõ, òàê і іíîçåìíèõ àâіàïåðåâіçíèêіâ. Ïðîäîâæóєòüñÿ àêòèâіçàöіÿ ðåãóëÿðíèõ àâіàïåðåâåçåíü ó ìåæàõ Óêðàїíè. Çíà÷íî çáіëüøèëàñÿ íà ðèíêó
àâіàïåðåâåçåíü ïðèñóòíіñòü áþäæåòíèõ (äåøåâèõ) àâіàïåðåâіçíèêіâ. 98 %
çàãàëüíîãî ïàñàæèðîïîòîêó òà ïîøòî- і âàíòàæîïîòîêó ñêîíöåíòðîâàíî
â ñåìè ïðîâіäíèõ àåðîïîðòàõ Óêðàїíè, à ñàìå: «Áîðèñïіëü», «Êèїâ», «Îäåñà», «Ëüâіâ», «Õàðêіâ», «Äíіïðî» òà «Çàïîðіææÿ».
 Які особливості розвитку ІТ-сектору в Україні? Ðîçâèòîê ІÒ-ñåêòîðó є ïðіîðèòåòíèì ó åêîíîìі÷íіé ñòðàòåãії Óêðàїíè, îñêіëüêè éîãî ïîòåíöіàë
äîçâîëÿє çáіëüøèòè ÂÂÏ, ñòâîðèòè íîâі ðîáî÷і ìіñöÿ ç âèñîêèì ðіâíåì
çàðîáіòíîї ïëàòè, ðîçøèðèòè âèðîáíèöòâî òà åêñïîðò іííîâàöіéíîї
ІÒ-ïðîäóêöії і ñïðèÿòè âèõîäó íà ãëîáàëüíі ІÒ-ðèíêè, ëіêâіäóâàòè âіäñòàâàííÿ Óêðàїíè çà ðіâíåì òåõíîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó âіä ðîçâèíóòèõ êðàїí.
ІÒ-ãàëóçü âêëþ÷àє âèðîáíèöòâî, ïðîñóâàííÿ íà ðèíêó, îáñëóãîâóâàííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ: ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà âіäïîâіäíèõ ñåðâіñіâ; êîìï’þòåðíîãî òà òåëåêîìóíіêàöіéíîãî îáëàäíàííÿ (àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ);
ІÒ-ïîñëóã (ïіäòðèìêà òà ñåðâіñ, òåëåêîìóíіêàöії, êîíñàëòèíã, ñèñòåìíà
іíòåãðàöіÿ, àóòñîðñèíã òîùî).
Íà óêðàїíñüêîìó ІÒ-ðèíêó ôóíêöіîíóє ïîíàä 8500 êîìïàíіé. Çà êіëüêіñòþ ïðåäñòàâíèöòâ âåëèêèõ ІÒ-îðãàíіçàöіé ïðîâіäíі ïîçèöії íàëåæàòü
25 íàéáіëüøèì ІÒ-êîìïàíіÿì, ç ÿêèõ 22 ïðåäñòàâëåíî ïіäðîçäіëàìè â Êèєâі.
Çà äàíèìè äîñëіäæåííÿ Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry, Óêðàїíà ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ ñåðòèôіêîâàíèõ ІÒ-ñïåöіàëіñòіâ
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ïіñëÿ ÑØÀ, Ðîñії, Іíäії. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ íàéáіëüø ðîçâèíåíèì, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ñåãìåíòàìè ІÒ-ðèíêó â Óêðàїíі, є àóòñîðñèíã (îñîáëèâî
îôøîðíèé àóòñîðñèíã), ùî çóìîâëåíî çðîñòàííÿì ðîëі іíòåëåêòóàëüíîї
ïðàöі, íåîáõіäíіñòþ âèêîðèñòîâóâàòè íîâі ìåòîäè òà ïіäõîäè äî îðãàíіçàöії
áіçíåñó. Çà ðіçíèìè îöіíêàìè â Óêðàїíі íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 800 àóòñîðñèíãîâèõ ІÒ-êîìïàíіé, ç ÿêèõ 106 іç ÷èñåëüíіñòþ ïîíàä 80 ñïåöіàëіñòіâ êîæíà.
Íèíі ïîíàä 60 % öèõ êîìïàíіé ìàþòü øòàá-êâàðòèðè â Óêðàїíі (ïåðåâàæíî â Êèєâі, Ëüâîâі, Õàðêîâі, Äíіïðі, Îäåñі), à îôіñè â áіëüø íіæ 50 êðàїíàõ
ñâіòó (22 % – ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, 13 % – â Єâðîïі òà 2 % – â Іçðàїëі).
 Які особливості рекреаційного комплексу в Україні? Ðåêðåàöіéíèé êîìïëåêñ – öå êîìïëåêñ, ÿêèé ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ñòâîðåííі ðåêðåàöіéíîãî
ïðîäóêòó, çäàòíîãî çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó âіäïî÷èíêó, îçäîðîâëåííі, òóðèçìі øëÿõîì âèðîáíèöòâà òà ðåàëіçàöії ïîñëóã і òîâàðіâ ðåêðåàöіéíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíêóðåíòíèìè ïåðåâàãàìè Óêðàїíè â îðãàíіçàöії
ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі ÿê âèäó åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі є íàÿâíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ ðåêðåàöіéíèõ ðåñóðñіâ, äîñòóïíіñòü ðåêðåàöії äëÿ øèðîêèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, ïåðåâàæíî ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷à ñïåöіàëіçàöіÿ і âіäïîâіäíèé ïðîôіëü ñïåöіàëіçîâàíèõ ðåêðåàöіéíèõ çàêëàäіâ, çíà÷íèé äîñâіä òà
óñòàëåíі òðàäèöії ùîäî îðãàíіçàöії і âåäåííÿ ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷îї ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі, îñîáëèâîñòі ìåíòàëіòåòó óêðàїíöіâ: âèñîêèé ðіâåíü
ãîñòèííîñòі, äîáðîçè÷ëèâіñòü, äîòðèìàííÿ òðàäèöіé (ìàë. 34.1).
Îñíîâíèìè òåíäåíöіÿìè ðîçâèòêó ðåêðåàöіéíîãî êîìïëåêñó â Óêðàїíі â
îñòàííі ðîêè є çìåíøåííÿ ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó і äîõîäó âіä
ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі (ïîðіâíÿíî ç äîêðèçîâèì 2013 ð.). Ñïîñòåðіãàєòüñÿ
ñóòòєâèé ïåðåðîçïîäіë ïîòîêó ðåêðåàíòіâ ìіæ ðåãіîíàìè Óêðàїíè. Ó çâ’ÿçêó
ç àíåêñієþ Êðèìó ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñóòòєâå éîãî çðîñòàííÿ â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè (Ëüâіâñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Çàêàðïàòñüêіé) òà â Ïіâíі÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї, çîêðåìà â Îäåñüêіé і Õåðñîíñüêіé îáëàñòÿõ.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

В Україні за ресурсами і факторами лікувально-оздоровчої дії функціонують
різноманітні курорти – бальнеологічні, кліматичні (приморські, рівнинні і гірські), грязьові та змішані (мал. 34.1). 11 курортів та курортних місцевостей
мають міжнародне значення. Серед них Трускавець, Моршин, Бердянськ,
Куяльник, Одеська група курортів та ін. До курортів загальнодержавного значення віднесено 34 курорти, серед яких найбільш популярними є Березовські
мінеральні води (Харківська область), Кирилівка (Запорізька область), Верховина та Синяк (Закарпатська область), Ворзель та Конча-Заспа (Київська
область), Миргород (Полтавська область), Сатанів (Хмельницька область) і
Хмільник (Вінницька область). У цілому за роки незалежності статус курортів
було присвоєно понад 260 населеним пунктам України.

Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ðîçâèòêó ðåêðåàöіéíîãî êîìïëåêñó Óêðàїíè
є ñòâîðåííÿ ôîíäó çåìåëü ðåêðåàöіéíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà âіäíîâëåííÿ ïðèðîäíîãî òà іñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
ðåêðåàöіéíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó. Âàæëèâèì є òàêîæ ïіäâèùåííÿ êîìôîðòíîñòі é ïîëіïøåííÿ ñåðâіñó çàêëàäіâ ðåêðåàöії, ïåðåõіä íà öіëîðі÷íèé ðåæèì їõíüîї ðîáîòè, óäîñêîíàëåííÿ ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íîї іíôðàñòðóêòóðè.
 Яке становище фінансового середовища України? Âðàõîâóþ÷è âïëèâ ôіíàíñîâîї ãëîáàëіçàöії íà ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè, íàéáіëüø âàãîìèì
íàïðÿìîì ó öіé ñôåðі є çàëó÷åííÿ â Óêðàїíó іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé òà ñïіâïðàöÿ ç іíîçåìíèìè ïàðòíåðàìè (ìàë. 34.2). Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ó 2017 ð. â åêîíîìіêó Óêðàїíè іíîçåìíèìè іíâåñòîðàìè ç 76 êðàїí ñâіòó
âêëàäåíî 1630,4 ìëí äîë. ÑØÀ ïðÿìèõ іíâåñòèöіé. Íàéâàãîìіøі îáñÿãè íàäõîäæåíü ïðÿìèõ іíâåñòèöіé áóëè ñïðÿìîâàíі äî óñòàíîâ òà îðãàíіçàöіé, ùî
çäіéñíþþòü ôіíàíñîâó òà ñòðàõîâó äіÿëüíіñòü, – 26,1 % òà ïіäïðèєìñòâ ïðîìèñëîâîñòі – 27,3 %. Äî îñíîâíèõ êðàїí-іíâåñòîðіâ íàëåæàòü Êіïð – 25,6 %,
Íіäåðëàíäè – 16,1 %, Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ – 11,7 %, Âåëèêà Áðèòàíіÿ – 5,5 %,
Íіìå÷÷èíà – 4,6 %, Âіðãіíñüêі Îñòðîâè (Áðèò.) – 4,1 % і Øâåéöàðіÿ – 3,9 %.
Äëÿ ïîäàëüøîãî ïîëіïøåííÿ іíâåñòèöіéíîãî êëіìàòó çàêîíîäàâñòâî
Óêðàїíè âèçíà÷àє ãàðàíòії äіÿëüíîñòі äëÿ іíâåñòîðіâ, åêîíîìі÷íі òà îðãàíіçàöіéíі îñíîâè ðåàëіçàöії äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà. Íà òåðèòîðії
Óêðàїíè äî іíîçåìíèõ іíâåñòîðіâ çàñòîñîâóєòüñÿ íàöіîíàëüíèé ðåæèì іíâåñòèöіéíîї äіÿëüíîñòі, òîáòî íàäàíî ðіâíі óìîâè äіÿëüíîñòі ç âіò÷èçíÿíèìè іíâåñòîðàìè. Іíîçåìíі іíâåñòèöії â Óêðàїíі íå ïіäëÿãàþòü íàöіîíàëіçàöії.
Âàæëèâèì íàïðÿìêîì ôіíàíñîâîї ñôåðè є êðåäèòíà іñòîðіÿ êðàїíè, її
âçàєìèíè ç ìіæíàðîäíèìè ôіíàíñîâî-êðåäèòíèìè óñòàíîâàìè. Äåðæàâíèé
áîðã – öå ñóêóïíі áîðãîâі çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè ïåðåä óñіìà êðåäèòîðàìè
(þðèäè÷íèìè òà ôіçè÷íèìè îñîáàìè, іíîçåìíèìè äåðæàâàìè, ìіæíàðîäíèìè îðãàíіçàöіÿìè òîùî). Äåðæàâíèé áîðã òðàäèöіéíî ïîäіëÿþòü íà
çîâíіøíіé òà âíóòðіøíіé. Çîâíіøíіé äåðæàâíèé áîðã – çàáîðãîâàíіñòü
äåðæàâè іíøèì êðàїíàì, ìіæíàðîäíèì åêîíîìі÷íèì îðãàíіçàöіÿì òà іíøèì îñîáàì. Äåðæàâíèé çîâíіøíіé áîðã є ÷àñòèíîþ âàëîâîãî çîâíіøíüîãî
áîðãó êðàїíè. Âíóòðіøíіé äåðæàâíèé áîðã – çàáîðãîâàíіñòü äåðæàâè
âëàñíèêàì äåðæàâíèõ öіííèõ ïàïåðіâ òà іíøèì êðåäèòîðàì. Âëàñíå äåðæàâíèé áîðã âèíèêàє âíàñëіäîê ôіíàíñîâèõ çàïîçè÷åíü äåðæàâè, äîãîâîðіâ
і óãîä ïðî íàäàííÿ êðåäèòіâ òà ïîçèê. Ñóêóïíіñòü áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
äåðæàâè ìіñòèòü òàêîæ ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ áîðã, ùî âèíèêàє âíàñëіäîê ïðèéíÿòèõ íà ñåáå äåðæàâîþ ãàðàíòіé çà çîáîâ’ÿçàííÿìè òðåòіõ îñіá
àáî ïðèéíÿòòі íà ñåáå äåðæàâîþ çîáîâ’ÿçàííÿ òðåòіõ îñіá (òàáë. 34.1). Íà
êîæíîãî óêðàїíöÿ çàðàç ïðèïàäàє áëèçüêî $ 1900 äåðæàâíîãî áîðãó. Íàé146
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Третинний сектор
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сектор
26%

• Туризм
• Державне управління й
оборона
Мал. 34.2. Третинний національної економіки

áіëüøèìè êðåäèòîðàìè Óêðàїíè є Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (ÌÂÔ),
Ìіæíàðîäíèé áàíê ðåêîíñòðóêöії і ðîçâèòêó (ÌÁÐÐ), Єâðîñîþç. Ïіêîâі
âèïëàòè çà áîðãàìè ïðèïàäàþòü íà 2019 ð.
Òàáëèöÿ 34.1. Äåðæàâíèé òà ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ áîðã Óêðàїíè
ç 2009 ïî 2018 ð. (ìëí äîë. ÑØÀ)
çàãàëüíèé áîðã
íà 31.12.2009

39 685,0

íà 31.12.2010

54 289,3

íà 31.12.2011

çîâíіøíіé áîðã

âíóòðіøíіé áîðã

26 518,7

13 166,3

36,8 %

34 759,6

19 529,7

59 215,7

9,1 %

37 474,5

21 741,2

íà 31.12.2012

64 495,3

8,9 %

38 658,8

25 836,4

íà 31.12.2013

73 078,2

13,3 %

37 536,0

35 542,2

íà 31.12.2014

69 794,8

–4,5 %

38 792,2

31 002,6

íà 31.12.2015

65 505,7

–6,1 %

43 445,4

22 060,2

íà 31.12.2016

70 970,9

8,3 %

45 604,6

25 366,2

íà 31.12.2017

76 305,2

7,5 %

48 989,4

27 315,8

íà 31.10.2018

74 316,3

–2,6 %

47 209,2

27 107,0

Îäíієþ ç ôîðì іíòåãðàöії ó ñâіòîâèé ôіíàíñîâèé ðèíîê є áàíêіâñüêà ñèñòåìà êðàїíè. Àíàëіç áàíêіâñüêîї ñèñòåìè Óêðàїíè ñâіä÷èòü ïðî çìåíøåííÿ
çàãàëüíîї êіëüêîñòі áàíêіâ, çáіëüøåííÿ äåðæàâíèõ áàíêіâ òà çíà÷íó êіëüêіñòü áàíêіâ ç іíîçåìíèì êàïіòàëîì. Ó 2008 ð. ôóíêöіîíóâàëî 175 áàíêіâ
(ç íèõ: ç іíîçåìíèì êàïіòàëîì – 47, ó ò. ÷. çі 100 % іíîçåìíèì êàïіòàëîì –
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17). Ñòàíîì íà 01.11.2017 ð. â Óêðàїíі äіÿëî ëèøå 88 áàíêіâ (ç íèõ: ç іíîçåìíèì êàïіòàëîì – 38, ó ò. ÷. çі 100 % іíîçåìíèì êàïіòàëîì – 18). Íà
ñüîãîäíі íàéáіëüø âïåâíåíî íà ðèíêó ôóíêöіîíóþòü äåðæàâíі áàíêè ÷è
áàíêè, ÿêі ìàþòü çíà÷íó ÷àñòêó äåðæàâè ó ñòàòóòíîìó êàïіòàëі, àäæå
âîíè îòðèìóþòü «äîôіíàíñóâàííÿ» ç áþäæåòó.
ÒÎÏ-15 íàéáіëüø íàäіéíèõ áàíêіâ Óêðàїíè ó 2017 ð., ðåéòèíã ÿêèõ
ñêëàäåíî íà îñíîâі ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ Íàöіîíàëüíîãî áàíêó Óêðàїíè
(ÍÁÓ), î÷îëþþòü âіäðàçó 3 іíîçåìíі áàíêè: Ðàéôôàéçåí áàíê Àâàëü
(Raiffeisen Bank, Àâñòðіÿ), Êðåäèò Àãðіêîëü Áàíê (Credit Agricole, Ôðàíöіÿ),
ÓêðÑèááàíê (BNP Paribas Group, Ôðàíöіÿ). Êðіì òîãî, äî öüîãî ñïèñêó
âõîäÿòü Îùàäáàíê, ó ÿêîìó äåðæàâà ãàðàíòóє 100 % âêëàäіâ, Óêðåêñіìáàíê (äåðæàâíèé áàíê), Êðåäîáàíê (PKO Bank Polskà, Ïîëüøà), Ñіòіáàíê
Óêðàїíà (Citigroup, ÑØÀ), ÏðîÊðåäèò Áàíê (ProCredit Bank, Íіìå÷÷èíà),
Óêðãàçáàíê (äåðæàâíèé), Àëüôà-Áàíê (ABH Holdings, Ëþêñåìáóðã), Óêðñîöáàíê (ABH Holdings, Ëþêñåìáóðã), ÎÒÏ Áàíê (OTP Bank, Óãîðùèíà),
Ïðàâåêñ-áàíê (Intesa Sanpaolo, Іòàëіÿ), ІÍÃ Áàíê Óêðàїíà (ING Groep, Íіäåðëàíäè), ÏÓÌÁ (ÑÊÌ Ôіíàíñ, Óêðàїíà).
Íåçâàæàþ÷è íà ïåâíі ïîçèòèâíі çìіíè, â áàíêіâñüêіé ñèñòåìі Óêðàїíè
іñíóþòü і ïðîáëåìè, ñåðåä ÿêèõ çðîñòàííÿ íåäîâіðè äî áàíêіâ, íåãàòèâíèé
âïëèâ ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ, ñóïåðå÷íіñòü ìåõàíіçìó ðåôіíàíñóâàííÿ óêðàїíñüêèõ áàíêіâ, äåâàëüâàöіÿ íàöіîíàëüíîї ãðîøîâîї îäèíèöі, ïîäîðîæ÷àííÿ êðåäèòíèõ ðåñóðñіâ òà іí.
 Що нового у просторовій організації виробництва товарів і послуг в Україні? Îäíієþ ç òðàäèöіéíèõ ôîðì ïðîñòîðîâîї îðãàíіçàöії ãîñïîäàðñòâà â íàøіé êðàїíі áóëè і є åêîíîìі÷íі ðàéîíè. Ïðàãíåííÿ Óêðàїíè ñòàòè
ðіâíîïðàâíèì ÷ëåíîì Єâðîïåéñüêîї ñïіëüíîòè ñïðèÿє ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííèõ ðåãіîíіâ (ÒÊÐ) ç Ïîëüùåþ, Ñëîâà÷÷èíîþ, Óãîðùèíîþ, Ðóìóíієþ,
Ìîëäîâîþ òà Áіëîðóññþ. Íà äóìêó â÷åíèõ, ôîðìóâàííÿ ÒÊÐ, ÿêі âêëþ÷àþòü äî ñâîãî ñêëàäó ïðèêîðäîííі ðàéîíè ñóìіæíèõ äåðæàâ, є íå òіëüêè
çàïîðóêîþ ïіäâèùåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñòі ïðèêîðäîííèõ òåðèòîðіé, àëå
é ñïðèÿòèìå ïðèñêîðåííþ іíòåãðàöії Óêðàїíè â єâðîïåéñüêèé åêîíîìі÷íèé ïðîñòіð.
Âіäïîâіäíî äî Äåðæàâíîї ñòðàòåãії ðåãіîíàëüíîãî ðîçâèòêó íà ïåðіîä äî
2020 ð. àêòóàëüíèì є ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ðåãіîíàëüíîї ìåðåæі іíäóñòðіàëüíèõ ïàðêіâ і íàäàííÿ äåðæàâíîї ïіäòðèìêè ñóá’єêòàì, ÿêі ñòâîðþþòü òàêі
ïàðêè, âèçíà÷åíі ÿê îäèí іç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ ðîçâèòêó ðåãіîíіâ. Ðîçâèòîê іíäóñòðіàëüíèõ ïàðêіâ ñïðèÿòèìå àêòèâіçàöії іíâåñòèöіéíîї òà іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі, ñòèìóëþâàííþ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííþ
íîâèõ âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ âèðîáíèöòâ òà äåñÿòêіâ òèñÿ÷ âèñîêîïðîäóêòèâíèõ ðîáî÷èõ ìіñöü, çáіëüøåííþ îáñÿãіâ åêñïîðòîîðієíòîâàíîї ïðîäóêöії. Íà ïî÷àòîê 2018 ð. äî Ðåєñòðó іíäóñòðіàëüíèõ ïàðêіâ áóëî âêëþ÷åíî
29 іíäóñòðіàëüíèõ ïàðêіâ (ó 2017 ð. – 13 іíäóñòðіàëüíèõ ïàðêіâ). Êðіì òîãî,
â Óêðàїíі ôóíêöіîíóþòü іíäóñòðіàëüíі ïàðêè, ÿêі áóëè ñòâîðåíі ùå äî ôîðìóâàííÿ çàêîíîäàâ÷îї áàçè ùîäî їõ ïіäòðèìêè. Öå ó Áіëіé Öåðêâі íà áàçі
àâіàðåìîíòíîãî çàâîäó – 2000 ð., ó ñìò Ìàëèíіâêà êîìïàíіÿ «Îëіìï» –
2002 ð., «Ïàòðіîò» ó Ñóìàõ íà áàçі êàìâîëüíî-ïðÿäèëüíîї ôàáðèêè – 2008 ð.,
«×åêñіë» ó ×åðíіãîâі íà áàçі êàìâîëüíî-ïðÿäèëüíîї ôàáðèêè – 2010 ð., ó
Çàïîðіææі êîìïàíіÿ «Çàïîðіæêðàí» – 2011 ð.
Ñåðåä іíøèõ íîâèõ ôîðì ïðîñòîðîâîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà òîâàðіâ і
ïîñëóã â Óêðàїíі âàæëèâå ìіñöå çàéìàþòü êëàñòåðè. Êëàñòåð â ïåðåêëàäі ç
àíãëіéñüêîї ìîâè îçíà÷àє «ãðîíî», «ãðóïà», «ñêóï÷åííÿ». Öå äіéñíî êîíöåí148
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òðàöіÿ íà ïåâíіé òåðèòîðії ïіäïðèєìñòâ ðіçíèõ ãàëóçåé і âèðîáíèöòâ, ÿêі
âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íîâîãî ïðîäóêòó ÷è íàäàííÿ ïîñëóãè. Ãðóïè ïіäïðèєìñòâ ñïіëüíî âèêîðèñòîâóþòü ðåñóðñè, іíôðàñòðóêòóðó,
ðèíîê ïðàöі òà âçàєìîäîïîâíþþòü îäíå îäíîãî. Ïåðåâàãàìè êëàñòåðíîї ìîäåëі îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà òîâàðіâ і ïîñëóã є âçàєìîâèãіäíå ñïіâðîáіòíèöòâî,
åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ, ïіäâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñòі òåðèòîðії äëÿ
іíâåñòîðіâ, ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó òîâàðіâ і ïîñëóã, ïіäâèùåííÿ їõíüîї
ÿêîñòі, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ìіñöü, ðîçâèòîê çäîðîâîї êîíêóðåíöії.
Êëàñòåð ìîæå ñòàòè іäåàëüíîþ ìîäåëëþ äëÿ ðîçâèòêó ðåãіîíіâ Óêðàїíè.
Íèíі âæå ôóíêöіîíóє ïîíàä 50 êëàñòåðіâ ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ êðàїí òà âèðîáíèöòâàõ, ñåðåä íèõ Âіííèöüêèé ïåðåðîáíî-õàð÷îâèé êëàñòåð, Ëüâіâñüêèé êëàñòåð ІÒ òà áіçíåñ-ïîñëóã, Çàêàðïàòñüêèé òðàíñïîðòíî-ëîãіñòè÷íèé
êëàñòåð, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íèé êëàñòåð, êëàñòåð «Òðàíçèòíèé ïîòåíöіàë Óêðàїíè» â Îäåñüêіé îáëàñòі é áàãàòî іíøèõ.
Çìіíà ãåîïîëіòè÷íîї ñèòóàöії, îêóïàöіÿ Ðîñієþ óêðàїíñüêîї òåðèòîðії і
ôîðìóâàííÿ âіéñüêîâîї äîêòðèíè çíà÷íî ïіäâèùóþòü ðîëü ìåðèäіîíàëüíèõ òåðèòîðіàëüíèõ óòâîðåíü. Íàñàìïåðåä çðîñòàє ðîëü ìåðèäіîíàëüíîї
îñі, ÿêà óìîâíî ïðîõîäèòü óçäîâæ 25 ìåðèäіàíà (Ãåëüñіíêі – Òàëëіíí –
Ðèãà – Âіëüíþñ – Ïіíñüê – Ðіâíå – Òåðíîïіëü – ×åðíіâöі – Ñó÷àâà – Áóõàðåñò – Ïëîâäіâ – Àëåêñàíäðóïîëіñ). Ìîæíà âïåâíåíî ãîâîðèòè ïðî íåîáõіäíіñòü ðîçáóäîâè ìіæíàðîäíîãî òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðó «25 ìåðèäіàí».
Ó çâ’ÿçêó ç àêòóàëіçàöієþ ïðîáëåìè îõîðîíè äîâêіëëÿ, ïіäâèùåííÿì
ðåêðåàöіéíîї öіííîñòі ðåãіîíіâ Óêðàїíè òà ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі æèòòÿ íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ ðåàëіçàöіÿ ïîëîæåíü Єâðîïåéñüêîї ëàíäøàôòíîї êîíâåíöії. Öå çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó ïðîñòîðîâîї
îðãàíіçàöії ãîñïîäàðñòâà êîìïîíåíòіâ íàöіîíàëüíîї åêîëîãі÷íîї ìåðåæі, ÿêі
íà ìàêðîðіâíі âèñòóïàþòü ç’єäíóþ÷èìè åëåìåíòàìè іç çàãàëüíîєâðîïåéñüêîþ åêîìåðåæåþ.
 Як реалізується концепція сталого розвитку в Україні? Ïðîáëåìà ñòàëîãî
(çáàëàíñîâàíîãî) ðîçâèòêó òåðèòîðії ìàє ÷іòêî âèðàæåíі ãåîãðàôі÷íі àñïåêòè, à ñàìå: іíòåãðàëüíіñòü, ÿêà áàçóєòüñÿ íà ñèñòåìíîìó ïіäõîäі äî
âèâ÷åííÿ îñíîâíèõ âçàєìîäіþ÷èõ ñôåð (åêîíîìіêè, äåìîãðàôі÷íî-ñîöіàëüíîї ñôåðè і ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà); òåðèòîðіàëüíіñòü, ÿêà ïðîïîíóє âèâ÷åííÿ âñіõ òåðèòîðіàëüíèõ àñïåêòіâ çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó çàçíà÷åíèõ
ñôåð ç óðàõóâàííÿì òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó ïðàöі; êîìïëåêñíіñòü, ÿêà
âіäïîâіäàє çàêîíîìіðíîñòі òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè, їõíüîї âçàєìîäії.
Ñòàëèé ðîçâèòîê Óêðàїíè îçíà÷àє íå òіëüêè çáàëàíñîâàíèé ðîçâèòîê
ðåãіîíіâ, à é äåðæàâè çàãàëîì, âðàõîâóþ÷è çîâíіøíє îòî÷åííÿ. Öå âèÿâëÿєòüñÿ íàñàìïåðåä ó ñòàáіëüíîñòі ïîñòàâîê ðåñóðñіâ, ðîçâèòêó ðèíêіâ çáóòó,
à òàêîæ ó ñòàíîâëåííі äîáðîñóñіäñüêèõ âіäíîñèí ç іíøèìè êðàїíàìè. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ñòàëîãî ðîçâèòêó, ÿêі ðåàëіçóþòüñÿ â Óêðàїíі, íàñàìïåðåä
є ôîðìóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà і çíèæåííÿ ðіâíÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîї ðіâíîñòі, îçäîðîâëåííÿ åêîíîìіêè êðàїíè, çáàëàíñîâàíèé ðîçâèòîê óñіõ її ñôåð, çáåðåæåííÿ áіîëîãі÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãî ðіçíîìàíіòòÿ,
çáàëàíñîâàíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Óêðàїíè îñîáëèâî
ãîñòðî ñòîїòü çàâäàííÿ ðàöіîíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Îäíàê çíàéòè
ïðàâèëüíèé øëÿõ éîãî âèðіøåííÿ íåìîæëèâî áåç êîìïëåêñíîãî àíàëіçó
ðîçâèòêó âçàєìîâіäíîñèí, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ìіæ ñóñïіëüñòâîì і ïðèðîäîþ ç
îäíîãî áîêó і ìіæ ñóá’єêòàìè ñóñïіëüñòâà â ïðîöåñі âèðîáíèöòâà – ç іíøîãî.
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Äëÿ òàêîãî êîìïëåêñíîãî àíàëіçó â÷åíі-ãåîãðàôè ïðîïîíóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ïîêàçíèê іíòåãðàëüíîãî ïîòåíöіàëó òåðèòîðії (ІÏÒ), ÿêèé îá’єäíóє
íå òіëüêè íàÿâíі ðåñóðñè (ïðèðîäíі, äåìîãðàôі÷íі, âèðîáíè÷і, ôіíàíñîâі,
іíòåëåêòóàëüíі òà іí.), àëå é òåðèòîðіþ ÿê ïîëå âçàєìîäії ñóñïіëüíî-ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ. Ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó â ïîєäíàííі ç іíøèìè ÷èííèêàìè і ÿâèùàìè òåðèòîðіàëüíîãî
ðîçâèòêó є íàéâàæëèâіøèì íàïðÿìîì åôåêòèâíîї âіääà÷і òåðèòîðії òà
çáàëàíñîâàíîãî її ðîçâèòêó.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 дорожньо-транспортний комплекс розвивається згідно з Транспортною
стратегією України на період до 2020 р.;
 залізничний транспорт є основним видом транспорту в Україні;
 через територію України прокладено 4 міжнародні транспортні коридори;
 у сучасних умовах найбільш розвиненим сегментом ІТ-ринку в Україні є аутсорсинг;
 основними тенденціями розвитку рекреаційного комплексу в Україні є зменшення рекреаційно-туристичного потоку і доходу від рекреаційної діяльності, суттєвий перерозподіл потоку між регіонами України;
 іноземні інвестиції до України зростають і складали у 2017 р. 1630,4 млн дол.
США прямих інвестицій;
 державний борг України значно коливається по роках і почав суттєво зменшуватися в поточному році;
 у банківській системі України спостерігається зменшення загальної кількості
банків, збільшення державних банків, значна кількість банків з іноземним
капіталом;
 сталий розвиток України відбувається за кількома стратегічними напрямами, серед яких важливе місце займає раціональне природокористування.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись офіційним сайтом Міністерства інфраструктури, з’ясуйте, які
проекти нині реалізуються в дорожньо-транспортному комплексі України.
2. Користуючись мал. 34.1, визначте, у яких областях зосереджено найбільшу
кількість курортів. Яка їх спеціалізація? Чим вона зумовлена?
3. Найбільш надійними банками для фізичних осіб НБУ визначив Ощадбанк (гарантує 100 % вкладів), Укрексімбанк (гарантує 100 % вкладів), Укргазбанк,
Райффайзен банк Аваль, Кредіт Агріколь Банк, Укрсиббанк, Кредобанк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Укрсоцбанк. Користуючись офіційними сайтами цих
банків, поясніть, чому ці банки викликають довіру у клієнтів.

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)
2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії.
3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах:
успіхи та прорахунки.
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À
Àáñîëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі – ïåðåâèùåííÿ òî÷êè íà çåìíіé ïîâåðõíі âіäíîñíî
ðіâíÿ ìîðÿ, ùî ïðèéìàþòü çà íóëü ìåòðіâ.
Àãðîêëіìàòè÷íі ðåñóðñè – ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà, âîëîãè, ñâіòëà, ÿêå íåîáõіäíå äëÿ
âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, âèçíà÷àєòüñÿ ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì òåðèòîðії â ìåæàõ êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ і ïðèðîäíèõ çîí.
Àçèìóò – êóò íà ìіñöåâîñòі àáî íà êàðòі, ùî óòâîðþєòüñÿ íàïðÿìêîì íà ïіâíі÷ і íàïðÿìêîì íà ïåâíèé ïóíêò.
Àìïëiòóäà êîëèâàíü òåìïåðàòóð – ðіçíèöÿ ìіæ ìіíіìàëüíîþ é ìàêñèìàëüíîþ òåìïåðàòóðàìè ïîâіòðÿ çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó (äîáó, ìіñÿöü, ðіê òîùî).
Àíòèöèêëîí – îáëàñòü ïіäâèùåíîãî àòìîñôåðíîãî òèñêó ç ìàêñèìàëüíèì òèñêîì â
öåíòðі òà íèçõіäíèì ðóõîì ïîâіòðÿ. Âіòðè ó àíòèöèêëîíі ðóõàþòüñÿ çà ãîäèííèêîâîþ
ñòðіëêîþ ó ïіâíі÷íіé ïіâêóëі і ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè – â ïіâäåííіé.
Àòìîñôåðíèé ôðîíò – ïåðåõіäíà çîíà ìіæ äâîìà ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè ç âіäìіííèìè
ôіçè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè (ãîëîâíèì ÷èíîì òåìïåðàòóðîþ òà âîëîãіñòþ).
Á
Áàðîìåòð – ïðèëàä äëÿ âèìіðþâàííÿ àòìîñôåðíîãî òèñêó.
Áåíòîñ – ñóêóïíіñòü îðãàíіçìіâ, ùî íàñåëÿþòü äíî îêåàíі÷íèõ, ìîðñüêèõ і ïðіñíîâîäíèõ âîäîéì.
Áåðãøòðèõè – ïåðïåíäèêóëÿðíі äî ãîðèçîíòàëåé íåâåëèêі øòðèõè (ðèñî÷êè), ÿêі âêàçóþòü íàïðÿìîê çíèæåííÿ (ïàäіííÿ) ñõèëó.
Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè – ñóêóïíіñòü ãåíåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, îðãàíіçìіâ àáî їõ ÷àñòèí, ïîïóëÿöіé àáî áóäü-ÿêèõ іíøèõ áіîòè÷íèõ êîìïîíåíòіâ åêîñèñòåì, ÿêі ìàþòü ôàêòè÷íó àáî ïîòåíöіéíó êîðèñòü ÷è öіííіñòü äëÿ ëþäñòâà.
Áiîñôåðà – îáîëîíêà çåìíîї êóëі, â ÿêіé çîñåðåäæåíі æèâі îðãàíіçìè.
Â
Âàëîâèé âíóòðiøíié ïðîäóêò (ÂÂÏ) – ïîêàçíèê ìàêðîåêîíîìі÷íîї ñòàòèñòèêè,
ÿêèé ðîçðàõîâóєòüñÿ ÿê ñóêóïíà âàðòіñòü êіíöåâîї ïðîäóêöії ïіäïðèєìñòâ, ãàëóçåé
ìàòåðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà і ñôåðè ïîñëóã, ùî ðîçòàøîâàíі íà òåðèòîðії êðàїíè.
Âàëîâèé íàöiîíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ) – ìàêðîåêîíîìі÷íèé ïîêàçíèê, ùî õàðàêòåðèçóє äîõіä, ÿêèé âêëþ÷àє âàðòіñòü òîâàðіâ і ïîñëóã, âèðîáëåíèõ íàöіîíàëüíèìè
ñóá’єêòàìè (ïіäïðèєìñòâàìè, îðãàíіçàöіÿìè òà ïðèâàòíèìè îñîáàìè) çà ðіê, íåçàëåæíî âіä їõ òåðèòîðіàëüíîãî ìіñöåçíàõîäæåííÿ.
Âіäíîñíà âèñîòà ìіñöåâîñòі – âèñîòà îäíієї òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі âіäíîñíî іíøîї
òî÷êè (ðіçíèöÿ àáñîëþòíèõ âèñîò öèõ òî÷îê), ïåðåâèùåííÿ îäíієї òî÷êè íà çåìíіé
ïîâåðõíі íàä іíøîþ.
Âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ – ïîñòіéíå îíîâëåííÿ ïîêîëіíü íàñåëåííÿ â ðåçóëüòàòі íàðîäæóâàíîñòі òà ñìåðòíîñòі, à òàêîæ ìіãðàöії íàñåëåííÿ.
Âіê – ïåðіîä âіä íàðîäæåííÿ ëþäèíè äî ïåâíîãî ìîìåíòó â її æèòòі. Â äåìîãðàôії ïіä
âіêîì ðîçóìіþòü ïîâíó êіëüêіñòü ðîêіâ â îñòàííіé äåíü íàðîäæåííÿ.
Âіêîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ðîçïîäіë íàñåëåííÿ çà ðіçíèìè âіêîâèìè ãðóïàìè
(íàïðèêëàä, 0–14 ðîêіâ, 15–59 ðîêіâ).
Âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà – ïîëіòèêà, ùî ïðîâîäèòüñÿ â ìåæàõ äåðæàâè.
Ã
Ãåíåðàëіçàöіÿ – ïðîöåñ âіäáîðó і óçàãàëüíåííÿ ÿêіñíèõ òà êіëüêіñíèõ õàðàêòåðèñòèê
êàðòè â êàðòîãðàôії.
Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – âåðõíÿ êîìïëåêñíà îáîëîíêà Çåìëі, ùî óòâîðèëàñÿ âíàñëіäîê
âçàєìîïðîíèêíåííÿ і ñêëàäíîї âçàєìîäії îêðåìèõ ãåîñôåð: ëіòîñôåðè, ãіäðîñôåðè,
àòìîñôåðè і áіîñôåðè.
Ãåîãðàôі÷íèé àçèìóò – ãîðèçîíòàëüíèé êóò, ÿêèé âіäðàõîâóþòü çà ãîäèííèêîâîþ
ñòðіëêîþ âіä ïіâíі÷íîãî íàïðÿìó ãåîãðàôі÷íîãî ìåðèäіàíà òî÷êè ñïîñòåðåæåííÿ äî
çàäàíîãî íàïðÿìó âіä 0° äî 360°.
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СЛОВНИК

ÑËÎÂÍÈÊ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÒÅÐÌІÍІÂ

СЛОВНИК

Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð – ñêëàäíèé ïëàíåòàðíèé ïðîñòіð, ùî óòâîðèâñÿ âíàñëіäîê âçàєìîäії
êîñìі÷íèõ ÷èííèêіâ іç çåìíèìè, ÿêèé ðîçâèâàєòüñÿ â ÷àñі і îõîïëþє óñі ñôåðè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè: ëіòîñôåðó, ãіäðîñôåðó, àòìîñôåðó, áіîñôåðó і ñîöіîñôåðó.
Ãåîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè (ÃІÑ) – òåõíîëîãії îòðèìàííÿ, îáðîáêè, çáåðіãàííÿ і ðîçïîâñþäæåííÿ іíôîðìàöії øëÿõîì ïîєäíàííÿ çîáðàæåííÿ òåðèòîðії (åëåêòðîííå âіäîáðàæåííÿ êàðò, ñõåì, êîñìî-, àåðîçîáðàæåíü çåìíîї ïîâåðõíі) ç іíôîðìàöієþ
òàáëè÷íîãî òèïó (ðіçíîìàíіòíі ñòàòèñòè÷íі äàíі, ñïèñêè, åêîíîìі÷íі ïîêàçíèêè
òîùî).
Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè – âåëè÷èíè, ÿêі âèçíà÷àþòü ïîëîæåííÿ ïåâíîї òî÷êè íà
ìіñöåâîñòі (íà ïëàíі ÷è íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі) âіäíîñíî ïðèéíÿòîї ñèñòåìè êîîðäèíàò.
Ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå ëþäñòâà – ÷àñòèíà çåìíîї êîðè (ãіðñüêі ïîðîäè, ґðóíòè, äîííі
âіäêëàäè, ïіäçåìíі âîäè òîùî), ÿêà âçàєìîäіє ç åëåìåíòàìè ëàíäøàôòó, àòìîñôåðîþ
òà ïîâåðõíåâèìè âîäàìè і ìîæå çàçíàâàòè âïëèâó òåõíîãåííîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Ãåîïîëіòèêà – ìèñòåöòâî óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ; ïîëіòîëîãі÷íà êîíöåïöіÿ, ùî âáà÷àє
ó ïîëіòèöі âèçíà÷àëüíó ðîëü ãåîãðàôі÷íèõ ôàêòîðіâ: ïðîñòîðîâå ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè, ðîçìіð òåðèòîðії, íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü, îáìåæåíіñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ,
êіëüêіñòü íàñåëåííÿ.
Ãåîñèñòåìè – ïðèðîäíі àáî ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ãåîãðàôі÷íі óòâîðåííÿ, ñèñòåìè ðіçíîãî ðіâíÿ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç öіëіñíîї íèçêè âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ, âçàєìîäіþ÷èõ êîìïîíåíòіâ. Íàéáіëüøà ïëàíåòàðíà ãåîñèñòåìà – ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà.
Ґ
Ґðóíò – ïðèðîäíî-іñòîðè÷íå òіëî, ùî âèíèêëî ó ïîâåðõíåâîìó øàðі çåìíîї êîðè â
ðåçóëüòàòі òðèâàëîãî âïëèâó áіîòè÷íèõ, àáіîòè÷íèõ і àíòðîïîãåííèõ ÷èííèêіâ, ìàє
ñïåöèôі÷íі ãåíåòèêî-ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè і âëàñòèâîñòі, ÿêі ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâі
óìîâè äëÿ ðîñòó і ðîçâèòêó ðîñëèí.
Ä
Äåіíäóñòðіàëіçàöіÿ – ïðîöåñ ñîöіàëüíèõ òà åêîíîìі÷íèõ çìіí, âèêëèêàíèõ çíèæåííÿì àáî ïîâíèì ïðèïèíåííÿì іíäóñòðіàëüíîї àêòèâíîñòі ó ðåãіîíі àáî êðàїíі, îñîáëèâî ó âàæêіé ïðîìèñëîâîñòі.
Äåìîãðàôі÷íà êðèçà – ðіçêå ïîãіðøåííÿ ðîçâèòêó íàðîäîíàñåëåííÿ, çóìîâëåíå, çîêðåìà, ïðîöåñîì äåïîïóëÿöії.
Äåìîãðàôі÷íà ïîëіòèêà – öіëåñïðÿìîâàíà äіÿëüíіñòü äåðæàâíèõ òà іíøèõ ñîöіàëüíèõ іíñòèòóòіâ ó ñôåðі ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñіâ âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ.
Äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ (äåìîãðàôі÷íà îáñòàíîâêà) – öå ñòàí äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ, ñêëàäó é ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ íà ïåâíèé ÷àñ (íàé÷àñòіøå ðіê) íà ïåâíіé
òåðèòîðії.
Äåìîãðàôі÷íèé ïåðåõіä – іñòîðè÷íèé ïåðåõіä âіä îäíîãî òèïó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ
äî іíøîãî.
Äåìîãðàôі÷íèé ïðîãíîç – íàóêîâî îáґðóíòîâàíå ïåðåäáà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó
äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ і ìèíóëèõ òåíäåíöіé їõ
ðîçâèòêó.
Äåïîïóëÿöіÿ – ñèñòåìàòè÷íå çìåíøåííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ, çàçâè÷àé, âíàñëіäîê
ñêîðî÷åííÿ íàðîäæóâàíîñòі äî âêðàé íèçüêîãî ðіâíÿ.
Äæåíòðèôіêàöіÿ – ðåêîíñòðóêöіÿ і îíîâëåííÿ áóäіâåëü â ðàíіøå íåïðèâàáëèâèõ ÷àñòèíàõ ìіñòà.
Äèñòàíöіéíå çîíäóâàííÿ Çåìëі (ÄÇÇ) – ñïîñòåðåæåííÿ ïîâåðõíі Çåìëі àâіàöіéíèìè
і êîñìі÷íèìè çàñîáàìè, îñíàùåíèìè ðіçíîìàíіòíèìè âèäàìè çíіìàëüíîї àïàðàòóðè.
Äîäàíà âàðòіñòü – âàðòіñòü, ÿêà äîäàєòüñÿ â ïðîöåñі âèðîáíèöòâà òîâàðіâ äî âàðòîñòі
ñèðîâèíè, ìàòåðіàëіâ, ïàëèâà íà êîæíіé ñòàäії ðóõó òîâàðіâ âіä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à.
Å
Åêâàòîð – ïàðàëåëü, ïðîâåäåíà íà îäíàêîâіé âіäñòàíі âіä ïîëþñіâ.
Åìiãðàöiÿ – âèїçä ãðîìàäÿí çі ñâîєї êðàїíè â іíøó êðàїíó íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ ç
ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ ÷è іíøèõ ìîòèâіâ.
Åíäåìiêè – âèäè ðîñëèí і òâàðèí, ïðèòàìàííі âèêëþ÷íî êîíêðåòíіé òåðèòîðії.
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Ç
Çîâíiøíüîåêîíîìi÷íi çâ’ÿçêè – ñóêóïíіñòü íàïðÿìіâ, ôîðì, ìåòîäіâ і çàñîáіâ òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íîãî, âèðîáíè÷îãî, íàóêîâî-òåõíі÷íîãî, âàëþòíî-ôіíàíñîâîãî і êðåäèòíîãî ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ êðàїíàìè ç ìåòîþ ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі.
Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà – ñóêóïíіñòü âіäíîñèí äåðæàâè ç іíøèìè äåðæàâàìè ñâіòó òà
ìіæíàðîäíèìè îðãàíіçàöіÿìè.
Çîâíiøíÿ òîðãiâëÿ – îäíà ç ôîðì çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, ÿêà âêëþ÷àє
åêñïîðò é іìïîðò òîâàðіâ.
Çðîøåííÿ – øòó÷íå çâîëîæåííÿ ґðóíòó і ïîâåðõíі ðîñëèí øëÿõîì ïîäàâàííÿ âîäè ç
âîäíîãî äæåðåëà.
Çñóâ – ñïîâçàííÿ ìàñ ãіðñüêèõ ïîðіä óíèç ñõèëîì ïіä âïëèâîì ñèëè òÿæіííÿ.
І
Іììiãðàöiÿ – â’їçä ó êðàїíó íà òèì÷àñîâå ÷è ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí іíøèõ
äåðæàâ.
Іìïîðò – ââåçåííÿ â êðàїíó òîâàðіâ, òåõíîëîãіé, êàïіòàëіâ, îòðèìàííÿ ïîñëóã âèðîáíè÷îãî àáî ñïîæèâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, òèì÷àñîâå ââåçåííÿ òîâàðіâ.
Іíôëÿöiÿ – ïåðåïîâíåííÿ ñôåðè îáіãó ïàïåðîâèìè ãðîøèìà âíàñëіäîê íàäìіðíîãî (ïîðіâíÿíî ç ïîòðåáàìè â äіéñíèõ ãðîøàõ – çîëîòà) їõ âèïóñêó.
Іíôðàñòðóêòóðà – êîìïëåêñ ãàëóçåé íàöіîíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà (ñôåðè ìàòåðіàëüíîãî і íåìàòåðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà), ÿêі îáñëóãîâóþòü ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî.
Ê
Êàðñò – ñóêóïíіñòü ÿâèù, ïîâ’ÿçàíà ç äієþ âîäè íà ðîç÷èííі ïîðîäè, ÿêà ïðèçâîäèòü
äî óòâîðåííÿ ïóñòîò ðіçíîї ôîðìè òà ðîçìіðіâ.
Êàðòîãðàôіÿ – íàóêà, ÿêà çàéìàєòüñÿ âèâ÷åííÿì, ðîçðîáêîþ і ñòâîðåííÿì ãåîãðàôі÷íèõ êàðò.
Êëіìàò – áàãàòîðі÷íèé ðåæèì ïîãîäè, ÿêèé áàçóєòüñÿ íà ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåííÿõ ïðîòÿãîì äåêіëüêîõ ðîêіâ.
Êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü – çäàòíіñòü ïåâíîãî îá’єêòà àáî ñóá’єêòà ïåðåâåðøèòè êîíêóðåíòіâ ó çàäàíèõ óìîâàõ. Ðîçðіçíÿþòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü òîâàðó, ïіäïðèєìñòâà, ãàëóçі, êðàїíè, ðåãіîíó òîùî.
Êîíêóðåíòíі ïåðåâàãè – ïåðåâàãà íàä êîíêóðåíòàìè, ùî äîñÿãàєòüñÿ çà ðàõóíîê ïðîïîíóâàííÿ ñïîæèâà÷àì òîâàðіâ âèùîї ÿêîñòі, àáî çàâäÿêè íèçüêèì öіíàì, àáî ÷åðåç
íàäàííÿ âåëèêèõ âèãîä, ÿêі êîìïåíñóþòü âèñîêі öіíè íà òîâàðè і ïîñëóãè.
Êîíôåñіéíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ñóêóïíіñòü ðåëіãіé, ÿêі ñïîâіäóє íàñåëåííÿ öієї
òåðèòîðії.
Ë
Ëiòîñôåðà – âåðõíÿ òâåðäà îáîëîíêà Çåìëі, ùî îõîïëþє çåìíó êîðó é âåðõíþ ÷àñòèíó
ìàíòії äî øàðó àñòåíîñôåðè.
Ëіòîñôåðíі ïëèòè – âåëèêі æîðñòêі áëîêè ëіòîñôåðè Çåìëі, âіäîêðåìëåíі îäíà âіä
îäíîї òåêòîíі÷íèìè ðîçëîìàìè (øâàìè) çà îñüîâèìè ëіíіÿìè ñåéñìі÷íèõ ïîÿñіâ
Çåìëі.
Ëüîäîâèê – âåëèêі ëüîäîâі ìàñè, ùî ñïîâçàþòü ñõèëàìè ãіð àáî ãіðñüêèìè äîëèíàìè.

153
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

СЛОВНИК

Åïiöåíòð – ìіñöå íà çåìíіé ïîâåðõíі, ùî ðîçòàøîâàíå íàä âîãíèùåì çåìëåòðóñó, äå
éîãî ñèëà є ìàêñèìàëüíîþ.
Åðîçiÿ – ïðîöåñ ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä âîäÿíèìè ïîòîêàìè (âîäÿíà) àáî âіòðîì
(âіòðîâà).
Åòíі÷íà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ñóêóïíіñòü åòíîñіâ íà ïåâíіé òåðèòîðії.
Åòíîñ – іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíà íà ïåâíіé òåðèòîðії ñòіéêà ñóêóïíіñòü ëþäåé, ÿêà âîëîäіє çàãàëüíèìè ðèñàìè é ñòàáіëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè êóëüòóðè, ïñèõîëîãі÷íèì
ñêëàäîì, à òàêîæ óñâіäîìëåííÿì ñâîєї єäíîñòі òà âіäìіííîñòі âіä іíøèõ ïîäіáíèõ
óòâîðåíü (ñàìîñâіäîìіñòþ).
Åôåêòèâíіñòü – âіäíîøåííÿ êîðèñíîãî åôåêòó (ðåçóëüòàòó) äî âèòðàò íà éîãî îäåðæàííÿ.

СЛОВНИК

Ì
Ìàãíіòíèé àçèìóò – ãîðèçîíòàëüíèé êóò, ÿêèé âіäëі÷óєòüñÿ çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ âіä ïіâíі÷íîãî íàïðÿìó ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà òî÷êè ñïîñòåðåæåííÿ äî çàäàíîãî
íàïðÿìó âіä 0° äî 360°.
Ìàñøòàá – âіäíîøåííÿ äîâæèíè âіäðіçêà íà êàðòі, ïëàíі àáî êðåñëåííі äî âіäïîâіäíîї éîìó ðåàëüíîї äîâæèíè íà ìіñöåâîñòі.
Ìіãðàöіéíі ïðîöåñè – ïðîöåñè ïðîñòîðîâîãî ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ìіæ ïîñåëåííÿìè,
ðåãіîíàìè, êðàїíàìè. Ó âóçüêîìó çíà÷åííі – öå ñóêóïíіñòü ïåðåñåëåíü ëþäåé,
ïîâ’ÿçàíèõ çі çìіíîþ íèìè ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ íà äîâãîòðèâàëèé ñòðîê.
Ìіãðàöії – ìåõàíі÷íі ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ÷åðåç êîðäîíè òèõ ÷è іíøèõ òåðèòîðіé çі
çìіíîþ ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ íàçàâæäè, íà òðèâàëèé ÷àñ àáî ç ðåãóëÿðíèì ïîâåðíåííÿì äî íüîãî.
Ìіæíàðîäíà êîîïåðàöіÿ – âçàєìîäіÿ äâîõ ÷è áіëüøå ñóá’єêòіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, ñåðåä ÿêèõ õî÷à á îäèí є іíîçåìíèì, çà ÿêîї çäіéñíþєòüñÿ ñïіëüíà ðîçðîáêà àáî
ñïіëüíå âèðîáíèöòâî, ñïіëüíà ðåàëіçàöіÿ êіíöåâîї ïðîäóêöії òà іíøèõ òîâàðіâ íà
îñíîâі ñïåöіàëіçàöії ó âèðîáíèöòâі ïðîìіæíîї ïðîäóêöії àáî ñïåöіàëіçàöії íà îêðåìèõ òåõíîëîãі÷íèõ ñòàäіÿõ íàóêîâî-äîñëіäíèõ ðîáіò, âèðîáíèöòâà òà ðåàëіçàöії ïðîãðàì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.
Ìіæíàðîäíà ìіãðàöіÿ – ðóõ ÷åðåç êîðäîíè òèõ ÷è іíøèõ òåðèòîðіé ç ìåòîþ ïîñòіéíîãî àáî òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ íà íîâîìó ìіñöі.
Ìіæíàðîäíі òðàíñïîðòíі êîðèäîðè – êîìïëåêñ íàçåìíèõ òà âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ
ìàãіñòðàëåé ç âіäïîâіäíîþ іíôðàñòðóêòóðîþ íà âèçíà÷åíîìó íàïðÿìêó, âêëþ÷àþ÷è
äîïîìіæíі ñïîðóäè, ïіä’їçíі øëÿõè, ïðèêîðäîííі ïåðåõîäè, ñåðâіñíі ïóíêòè, âàíòàæíі òà ïàñàæèðñüêі òåðìіíàëè.
Ìіñöåâèé ÷àñ – ÷àñ ìåðèäіàíà öüîãî ìіñöÿ, ÿêèé âèçíà÷àєòüñÿ ïîëîæåííÿì Ñîíöÿ.
Í
Íàâіãàöіéíі êàðòè – êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, ïðèçíà÷åíі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâіãàöії: ìîðñüêîãî, ðі÷êîâîãî, ïîâіòðÿíîãî, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ – íàçåìíîãî òðàíñïîðòó.
Íåêòîí – ñóêóïíіñòü àêòèâíî ïëàâàþ÷èõ âîäíèõ òâàðèí, çäàòíèõ ñàìîñòіéíî ïðîòèñòîÿòè òå÷ії é àêòèâíî ïåðåìіùóâàòèñÿ íà âåëèêі âіäñòàíі.
Íèçîâèíà – ðіâíèííà äіëÿíêà ñóõîäîëó çíà÷íîї ïðîòÿæíîñòі, ÿêà ðîçìіùåíà íà âèñîòі
äî 200 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ.
Î
Îçåðî – ïðèðîäíå çàãëèáëåííÿ íà ñóõîäîëі, çàïîâíåíå âîäîþ.
Îêåàí – íàéáіëüøà ÷àñòèíà Ñâіòîâîãî îêåàíó, îáìåæåíà ìàòåðèêàìè.
Îðáiòà – øëÿõ íåáåñíîãî òіëà â êîñìі÷íîìó ïðîñòîðі.
Îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі – âèçíà÷åííÿ ñâîãî ìіñöÿ çíàõîäæåííÿ âіäíîñíî ñòîðіí
ãîðèçîíòó çà äîïîìîãîþ êîìïàñà, êàðòè àáî àåðîçíіìêà.
Ï
Ïàäіííÿ ðі÷êè – ðіçíèöÿ âèñîò ðіâíèííîї ïîâåðõíі âîäè ðі÷êè ó äâîõ ðіçíèõ òî÷êàõ,
ðîçòàøîâàíèõ íà ïåâíіé âіäñòàíі ïî äîâæèíі ðі÷êè; âèðàæàєòüñÿ â ìåòðàõ. Ðіçíèöÿ
âèñîò ìіæ âèòîêîì і ãèðëîì íàçèâàєòüñÿ ïîâíèì ïàäіííÿì ðі÷êè.
Ïîãîäà – ñòàí íèæíüîãî øàðó àòìîñôåðè â ïåâíіé ìіñöåâîñòі â êîíêðåòíèé ÷àñ àáî
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó (ãîäèíà, äîáà, äåêàäà, ìіñÿöü).
Ïîïèò – ïëàòîñïðîìîæíà ïîòðåáà ïîòåíöіéíèõ ïîêóïöіâ, ùî âèíèêàє ïðè íàÿâíîñòі
ó íèõ âіëüíèõ êîøòіâ і áàæàííÿ çàäîâîëüíèòè ñâîї ïîòðåáè і çàïèòè ïðèäáàííÿì
êîíêðåòíîї ïîñëóãè ÷è òîâàðó.
Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ – ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íà äèñöèïëіíà, ùî çàéìàєòüñÿ âèâ÷åííÿì
òåðèòîðіàëüíîї (ãåîïðîñòîðîâîї) îðãàíіçàöії òà äîñëіäæåííÿì ãåîãðàôі÷íèõ çàêîíîìіðíîñòåé ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó ïîëіòè÷íîї ñôåðè æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.
Ïîõèë ðі÷êè – âіäíîøåííÿ ïàäіííÿ ðі÷êè äî її äîâæèíè, âèðàæàєòüñÿ ó ìåòðàõ íà
êіëîìåòð (ì/êì).
Ïîÿñè îñâіòëåíîñòі íà Çåìëі – äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêі îáìåæåíі òðîïіêàìè і
ïîëÿðíèìè êîëàìè. Ðіçíèöÿ ìіæ íèìè ïîëÿãàє â óìîâàõ îñâіòëåíîñòі.
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Ð
Ðåіíäóñòðіàëіçàöіÿ – âіäíîâëåííÿ ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó; ïåðåõіä âіä ðàííüîіíäóñòðіàëüíîї òà іíäóñòðіàëüíîї áàçè âèðîáíèöòâà äî éîãî íîâèõ òåõíîëîãі÷íèõ îñíîâ.
Ðåëüєô – ñóêóïíіñòü íåðіâíîñòåé ïîâåðõíі ñóõîäîëó, äíà îêåàíіâ і ìîðіâ, ðіçíîìàíіòíèõ
çà îáðèñàìè, ðîçìіðàìè, ïîõîäæåííÿì, áóäîâîþ, âіêîì òà іñòîðієþ ðîçâèòêó.
Ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ðîçìіðàìè çàïàñіâ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ
і îáñÿãàìè їõ âèêîðèñòàííÿ, ùî âèðàæàєòüñÿ êіëüêіñòþ ðîêіâ, íà ÿêó âèñòà÷èòü
ïåâíîãî ðåñóðñó, àáî éîãî çàïàñàìè іç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ.
Ðèíêîâà öіíà – öіíà, çà ÿêîþ òîâàðè (ðîáîòè, ïîñëóãè) ïåðåäàþòüñÿ іíøîìó âëàñíèêó
çà óìîâè, ùî ïðîäàâåöü áàæàє ïåðåäàòè òàêі òîâàðè (ðîáîòè, ïîñëóãè), à ïîêóïåöü
áàæàє їõ îòðèìàòè íà äîáðîâіëüíіé îñíîâі.
Ðîçà âіòðіâ – äіàãðàìà, ÿêà ïîêàçóє ïîâòîðþâàíіñòü âіòðіâ ðіçíèõ íàïðÿìêіâ ó öіé
ìіñöåâîñòі (çà ìіñÿöü, ñåçîí ÷è ðіê).
Ðîçãðàôëåííÿ – ïîäіë êàðòè íà îêðåìі àðêóøі, çðó÷íі äëÿ êîðèñòóâàííÿ.
Ñ
Ñâіòîñèñòåìà – ðåçóëüòàò ãëîáàëüíîї ãåîïðîñòîðîâîї єäíîñòі â ñèñòåìі «ëþäèíà –
ïðèðîäà» òà ôîðìóâàííÿ єäèíîãî ñâіòîâîãî ðèíêó; àêòèâіçàöії ìіæíàðîäíèõ іíâåñòèöіéíèõ ïîòîêіâ і ôîðìóâàííÿ єäèíîãî ñâіòîâîãî ðèíêó êàïіòàëó òà öåíòðіâ
ôіíàíñîâî-áàíêіâñüêîї äіÿëüíîñòі; çðîñòàííÿ ðîëі íîâèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé
òà ðîçâèòêó íàóêîâî-äîñëіäíèõ ðîáіò.
Ñåðåäíіé âіê – õàðàêòåðèñòèêà âіêîâîї ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ. Îá÷èñëþєòüñÿ ÿê ñåðåäíÿ àðèôìåòè÷íà âåëè÷èíà øëÿõîì äіëåííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі ëþäèíî-ðîêіâ (ñóìè
äîáóòêіâ çíà÷åíü âіêó íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ó âіäïîâіäíîìó âіöі íà çàãàëüíó êіëüêіñòü íàñåëåííÿ).
Ñіì’ÿ – áàçîâàíà íà єäèíіé çàãàëüíîñіìåéíіé äіÿëüíîñòі ñïіëüíіñòü ëþäåé, ùî ïîâ’ÿçàíà
âóçàìè øëþáó – áàòüêіâñòâà – ðîäèííèõ ñòîñóíêіâ.
Ñèëà Êîðіîëіñà – îäíà ç ñèë іíåðöії, ÿêà іñíóє â ñèñòåìі âіäëіêó, ùî îáåðòàєòüñÿ, і
âèÿâëÿєòüñÿ ïðè ðóñі â íàïðÿìі ïіä êóòîì äî îñі îáåðòàííÿ.
Ñèíîïòè÷íі êàðòè – êàðòè, íà ÿêèõ öèôðàìè òà ñèìâîëàìè íàíåñåíі ðåçóëüòàòè
ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ó ïåâíèé ìîìåíò. Öі êàðòè ñêëàäàþòüñÿ äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè.
Ñèñòåìà ðîçñåëåííÿ – ñèñòåìà íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ïåâíîї òåðèòîðії ç ðіçíîáі÷íèìè
çâ’ÿçêàìè ìіæ íèìè.
Ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії – ãðîøîâèé âèðàç âèòðàò íà âèðîáíèöòâî òà ðåàëіçàöіþ ïðîäóêöії. Âіä ñîáіâàðòîñòі ïðîäóêöії çàëåæèòü êіíöåâèé ïîêàçíèê äіÿëüíîñòі ïіäïðèєìñòâ – ïðèáóòêîâіñòü. Ñîáіâàðòіñòü âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ñóìà ñóêóïíèõ âèòðàò, ïîäіëåíèõ
íà êіëüêіñòü âèðîáëåíîї ïðîäóêöії, òîáòî ÿê ñåðåäíі âèòðàòè íà îäèíèöþ ïðîäóêöії.
Ñîöіàëüíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ñèñòåìà ðіçíèõ âèäіâ ñïіëüíîò (êëàñîâèõ, ìàéíîâèõ, ïðîôåñіéíèõ, òåðèòîðіàëüíèõ) і ñòіéêèõ òà âïîðÿäêîâàíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè.
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СЛОВНИК

Ïîÿñíèé ÷àñ – ñèñòåìà âіäëіêó ÷àñó, çàñíîâàíà íà ðîçäіëåííі ïîâåðõíі Çåìëі íà 24 ãîäèííі ïîÿñè. Ó âñіõ ïóíêòàõ â ìåæàõ îäíîãî ïîÿñó â êîæåí ìîìåíò ÷àñ îäíàêîâèé;
â ñóñіäíіõ ïîÿñàõ âіí âіäðіçíÿєòüñÿ ðіâíî íà îäíó ãîäèíó.
Ïðàöåìіñòêіñòü – ïîêàçíèê, ùî õàðàêòåðèçóє âèòðàòè ðîáî÷îãî ÷àñó íà âèðîáíèöòâî
ïåâíîї ïðîäóêöії àáî íà âèêîíàííÿ êîíêðåòíîї òåõíîëîãі÷íîї îïåðàöії.
Ïðèáóòêîâіñòü (ðåíòàáåëüíіñòü) – âіäíîñíèé ïîêàçíèê åêîíîìі÷íîї åôåêòèâíîñòі.
Ïðèðîäíі çîíè – ÷àñòèíà ãåîãðàôі÷íîãî ïîÿñó ç îäíîðіäíèìè êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè.
Âîíè є ÷àñòèíîþ ïðèðîäíîї êðàїíè і çáåðіãàþòü øèðîòíå àáî áëèçüêå äî íüîãî ïðîñòÿãàííÿ, òîáòî çìіíþþòüñÿ âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ (øèðîòíà çîíàëüíіñòü).
Ïðèðîäíèé ðóõ íàñåëåííÿ – äèíàìіêà íàðîäæåíü òà ñìåðòåé, ÿêі çìіíþþòü ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ ïðèðîäíèì øëÿõîì. Ïðèðîäíèé ðóõ íàñåëåííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ êîåôіöієíòîì íàðîäæóâàíîñòі, êîåôіöієíòîì ñìåðòíîñòі òà ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì íàñåëåííÿ.
Ïðîåêöіÿ – çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ òðèâèìіðíîãî ïðîñòîðó íà ïëîùèíі àáî іíøіé äâîâèìіðíіé ïîâåðõíі.
Ïðîïîçèöіÿ – îáñÿã òîâàðіâ òà ïîñëóã, ÿêèé âèðîáíèêè õî÷óòü і ìîæóòü ïîñòàâèòè íà
ðèíîê çà ðіçíîþ öіíîþ çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó.
Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – ëіíіéíі âåëè÷èíè, ùî âèçíà÷àþòü ïîëîæåííÿ òî÷îê íà
ïëîùèíі ùîäî äâîõ âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ îñåé.

СЛОВНИК

Ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ – çáіëüøåííÿ ÷àñòêè ëþäåé ïîõèëîãî âіêó (60 ðîêіâ і áіëüøå) ó
çàãàëüíіé êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
Ñòàòåâî-âіêîâà ïіðàìіäà – ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ðîçïîäіëó ëþäåé çà âіêîì òà ñòàòòþ.
Öå äâîñòîðîííÿ äіàãðàìà, íà ÿêіé êіëüêіñòü ëþäåé êîæíîї âіêîâîї ãðóïè (â ðîçðіçі
ñòàòåé) çîáðàæåíà ãîðèçîíòàëüíèìè ñìóãàìè â îäíîìó ìàñøòàáі.
Ñòàòåâî-âіêîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – àáñîëþòíà êіëüêіñòü àáî ÷àñòêà íàñåëåííÿ,
ÿêà ïðèïàäàє íà êîæíó ñòàòåâî-âіêîâó ãðóïó.
Ñóáóðáàíіçàöіÿ – ïðîöåñ çðîñòàííÿ і ðîçâèòêó ïðèìіñüêîї çîíè âåëèêèõ ìіñò, óíàñëіäîê ÷îãî ôîðìóþòüñÿ ìіñüêі àãëîìåðàöії. Є ïîäàëüøèì åòàïîì óðáàíіçàöії.
Ñóñïіëüíà ãåîãðàôіÿ – íàóêà ïðî çàãàëüíі òà ñïåöèôі÷íі çàêîíè òà çàêîíîìіðíîñòі òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà, ìåõàíіçìè äії òà ôîðìè âèÿâó їõ ó òåðèòîðіàëüíèõ ñóñïіëüíèõ ñèñòåìàõ, ùî ôóíêöіîíóþòü ó ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі.
Ò
Òåêòîíіêà – ãàëóçü ãåîëîãії, ùî âèâ÷àє ñòðóêòóðó òà ðóõè çåìíîї êîðè, ôîðìè çàëÿãàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä, ñòâîðåíі öèìè ðóõàìè, äîñëіäæóє ãåîëîãі÷íó іñòîðіþ é çàêîíîìіðíîñòі ðîçâèòêó òåêòîíі÷íèõ ðóõіâ.
Òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íі ñèñòåìè – îá’єêòèâíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі ïîєäíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ åëåìåíòіâ ïîëіòè÷íîї ñôåðè, ùî ñêëàëèñÿ íà ïåâíіé òåðèòîðії ó їõ âçàєìîäії ìіæ ñîáîþ і ç ãåîãðàôі÷íèì ïðîñòîðîì.
Òîïîãðàôі÷íà êàðòà – äîêëàäíà, єäèíà çà çìіñòîì, îôîðìëåííÿì і ìàòåìàòè÷íîþ
îñíîâîþ ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé äåòàëüíî çîáðàæåíî íåâåëèêó äіëÿíêó çåìíîї
ïîâåðõíі ç ïðèðîäíèìè, ñîöіàëüíèìè і åêîíîìі÷íèìè îá’єêòàìè ìіñöåâîñòі іç âëàñòèâèìè їì ÿêіñíèìè і êіëüêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà îñîáëèâîñòÿìè ðîçìіùåííÿ.
Òîïîãðàôіÿ – íàóêîâà äèñöèïëіíà, ùî çàéìàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íèì âèâ÷åííÿì ìіñöåâîñòі
ç íàñòóïíèì ñòâîðåííÿì òîïîãðàôі÷íèõ êàðò íà îñíîâі àåðî- òà êîñìі÷íèõ ôîòîçíіìêіâ; ðîçäіë êàðòîãðàôії.
Ó
Óðáàíіçàöіÿ – çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ ìіñò â ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, ÿêå ñóïðîâîäæóєòüñÿ
ðîñòîì і ðîçâèòêîì ìіñüêèõ ïîñåëåíü, çðîñòàííÿì ÷àñòêè ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, ïîøèðåííÿì ìіñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ â ïåâíîìó ðåãіîíі, êðàїíі, ñâіòі.
Ô
Ôåí – âіòåð, ÷àñòî ñèëüíèé і ðâó÷êèé, ç âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ é íèçüêîþ âіäíîñíîþ
âîëîãіñòþ ïîâіòðÿ, ùî äìå ÷àñ âіä ÷àñó ç ãіð ó äîëèíè.
Õ
Õîëäèíã – ãîñïîäàðñüêå îá’єäíàííÿ, ÿêå ñêëàäàєòüñÿ ç ìàòåðèíñüêîї êîìïàíії òà
êîíòðîëüîâàíèõ íåþ äî÷іðíіõ êîìïàíіé. Êðіì ïðîñòèõ õîëäèíãіâ, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ìàòåðèíñüêå òîâàðèñòâî і îäíå àáî äåêіëüêà êîíòðîëüîâàíèõ íèì äî÷іðíіõ òîâàðèñòâ, іñíóþòü і ñêëàäíіøі õîëäèíãîâі ñòðóêòóðè, â ÿêèõ äî÷іðíі òîâàðèñòâà ñàìі
âèñòóïàþòü ÿê ìàòåðèíñüêі êîìïàíії ó âіäíîøåííі äî іíøèõ êîìïàíіé.
Ö
Öèâiëiçàöiÿ – ôîðìà ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ëþäåé, ÿêіé âëàñòèâå âіäòâîðåííÿ âëàñíîї
ìàòåðіàëüíîї òà ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîї ñòðóêòóðè âіäíîñèí íà îñíîâі ïðіîðèòåòó âëàñòèâèõ їé äóõîâíèõ íîðì, öіííîñòåé, іäåàëіâ і æèòòєâèõ ñåíñіâ.
Öèêëîí – àòìîñôåðíèé âèõîð ç íèçüêèì òèñêîì â öåíòðі. Âіòðè â öèêëîíі â ïіâíі÷íіé
ïіâêóëі äìóòü ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, і â íèæíüîìó øàðі âіäõèëÿþòüñÿ äî
öåíòðó, â ïіâäåííіé ïіâêóëі – çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ.
Ø
Øëþá – ôîðìà âіäíîñèí ìіæ ÷îëîâіêîì і æіíêîþ, ÿêі ñàíêöіîíóþòüñÿ òà ðåãóëþþòüñÿ
äåðæàâîþ, öåðêâîþ, ñóñïіëüñòâîì çàãàëîì.
Øëþáíіñòü – ïðîöåñ óòâîðåííÿ øëþáíèõ ïàð ó íàñåëåííÿ.
Øëþáíî-ñіìåéíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ – ðîçïîäіë íàñåëåííÿ çà øëþáíèì і ñіìåéíèì ñòàíîì.
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Д ЖЕРЕ ЛА

ÄÎÄÀÒÊÎÂІ ÄÆÅÐÅËÀ ІÍÔÎÐÌÀÖІЇ
№

Îðãàíіçàöії, óñòàíîâè

1.

Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè
Óêðàїíè

http://www.ukrstat.gov.ua

2.

Îðãàíіçàöіÿ Îá’єäíàíèõ Íàöіé
(ÎÎÍ)

http://www.un.org/en/index.html

3.

Ïðåäñòàâíèöòâî ÎÎÍ â Óêðàїíі

http://www.un.org.ua/ua/

4.

Ôîíä íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ

http://www.unfpa.org/

5.

Ôîíä íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ â
Óêðàїíі

http://www.unfpa.org.ua/

6.

Óïðàâëіííÿ Âåðõîâíîãî êîìіñàðà http://www.unhcr.org/
ÎÎÍ ó ñïðàâàõ áіæåíöіâ

7.

Îðãàíіçàöіÿ ÎÎÍ ç ïèòàíü
îñâіòè, íàóêè і êóëüòóðè

http://en.unesco.org/

8.

Ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöіÿ ïðàöі

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

9.

Ïðåäñòàâíèöòâî ÌÎÏ â Óêðàїíі

http://www.un.kiev.ua/ilo

10. Ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöіÿ
ç ìіãðàöії

http://www.iom.int/

11. Ñòàòèñòè÷íà êîìіñіÿ ÎÎÍ

http://unstats.un.org/unsd/default.htm

12. Ñâіòîâèé áàíê

http://www.worldbank.org/

13. Єâðîñòàò

http://ec.europa.eu/eurostat

Ñòàòèñòè÷íі ìàòåðіàëè, çâіòè
14. Äåìîãðàôі÷íèé ùîðі÷íèê ÎÎÍ

http://unstats.un.org/unsd/demographic/
products/dyb/dyb2.htm

15. Çâіò ïðî ñâіòîâó óðáàíіçàöіþ

https://esa.un.org/unpd/wup/

16. Çâіò ïðî ñâіòîâèé ðîçâèòîê

http://www.hdr.undp.org/en

17. Ñâіòîâà êíèãà ôàêòіâ

https://www.cia.gov/library/publications/
resources/the-world-factbook/index.html

18. Ðåçóëüòàòè Ïåðøîãî
Âñåóêðàїíñüêîãî ïåðåïèñó
íàñåëåííÿ 2001 ð.

http://www.ukrcensus.gov

19. Áàíê äàíèõ ïðî íàñåëåííÿ
Óêðàїíè

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/
Dialog/statfile_c.asp

20. Íàñåëåííÿ Óêðàїíè.
Äåìîãðàôі÷íèé ùîðі÷íèê

http://database.ukrcensus.gov.ua/
PXWEB2007/

21. Äåìîñêîï

http://www.demoscope.ru/weekly

157
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ЗМІСТ
Øàíîâíі þíàêè і äіâ÷àòà! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Âñòóï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 1. Ùî âèâ÷àє êóðñ «Ãåîãðàôіÿ, 11 êëàñ: Ãåîãðàôі÷íèé
ïðîñòіð Çåìëі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Розділ 1. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
Òåìà 1. Òîïîãðàôіÿ
§ 2. Òîïîãðàôі÷íà êàðòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3. Âèìіðþâàííÿ íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 4. Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Òåìà 2. Êàðòîãðàôіÿ
§ 5. Ãåîãðàôі÷íà êàðòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§ 6. Ñó÷àñíі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Òåìà 1. Ãåîãðàôі÷íі íàñëіäêè ïàðàìåòðіâ
і ðóõіâ Çåìëі ÿê ïëàíåòè
§ 7. Âèäè ðóõó Çåìëі і éîãî íàñëіäêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Òåìà 2. Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà Çåìëі
§ 8. Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà: ñêëàä, áóäîâà, ìåæі і çàêîíîìіðíîñòі . . . . . . 30
Òåìà 3. Ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå ëþäñòâà
§ 9. Ïðîöåñè â íàäðàõ і íà ïîâåðõíі Çåìëі, їõíі íàñëіäêè . . . . . . . . . . . . 33
§ 10. Ðåëüєô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 11. Ðåñóðñè ëіòîñôåðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Òåìà 4. Àòìîñôåðà òà ñèñòåìè Çåìëі
§ 12. Àòìîñôåðà òà її âëàñòèâîñòі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
§ 13. Ïîãîäà і êëіìàò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
§ 14. Ðåñóðñè àòìîñôåðè. Çìіíè êëіìàòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Òåìà 5. Ãіäðîñôåðà òà ñèñòåìè Çåìëі
§ 15. Ãіäðîñôåðà. Ñâіòîâèé Îêåàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 16. Ãіäðîñôåðà. Âîäè ñóõîäîëó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Òåìà 6. Áіîñôåðà òà ñèñòåìè Çåìëі
§ 17. Áіîñôåðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 18. Ґðóíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
158
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ
ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
Òåìà 1. Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð
§ 19. Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð і ñâіòîñèñòåìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Òåìà 2. Äåìîãðàôі÷íі ïðîöåñè ó ñâіòîñèñòåìі
§ 20. Íàñåëåííÿ ñâіòó: ÷èñåëüíіñòü, ïðèðîäíèé ðóõ íàñåëåííÿ,
äåìîãðàôі÷íèé ïåðåõіä, äåìîãðàôі÷íà ïîëіòèêà . . . . . . . . . . . . . . . . 79
§ 21. Äåìîãðàôі÷íà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ. Ìіãðàöії íàñåëåííÿ,
їõ ïîêàçíèêè òà íàñëіäêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Òåìà 3. Ãëîáàëüíà åêîíîìіêà
§
§
§
§

22.
23.
24.
25.

Ãëîáàëüíà åêîíîìіêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìіæíàðîäíèé ðèíîê òîâàðіâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ãëîáàëüíі ëàíöþãè äîäàíîї âàðòîñòі . . . . . . . . . . . . . .
Îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó âèðîáíèöòâ òðåòèííîãî ñåêòîðó
ñâіòîâîї åêîíîìіêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 88
. . . . . . . . . . . 91
. . . . . . . . . . . 96
. . . . . . . . . . . 99

Òåìà 4. Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ òà ãåîïîëіòèêà
§ 26. Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Òåìà 1. Óêðàїíñüêà äåðæàâà
§ 27. Óêðàїíñüêà äåðæàâà і òåðèòîðіÿ äåðæàâè Óêðàїíè . . . . . . . . . . . . . . 108
Òåìà 2. Íàñåëåííÿ Óêðàїíè
§ 28. Íàñåëåííÿ Óêðàїíè: äèíàìіêà ÷èñåëüíîñòі, ïðèðîäíèé,
ìåõàíі÷íèé ðóõ і ñòàòåâî-âіêîâà ñòðóêòóðà, ñèñòåìè ðîçñåëåííÿ. . . 112
Òåìà 3. Åêîíîìіêà Óêðàїíè â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі
§ 29. Ñó÷àñíі ðèñè íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè Óêðàїíè . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30. Êîíêóðåíòíі ïåðåâàãè Óêðàїíè íà ñâіòîâèõ ðèíêàõ
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ðóäíîї ñèðîâèíè òà ìåòàëіâ . . . . .
§ 31. Ñó÷àñíі òåíäåíöії òà ðåãіîíàëüíі âіäìіííîñòі ðîçâèòêó
åíåðãåòèêè â Óêðàїíі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 32. Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü і ìàøèíîáóäóâàííÿ â Óêðàїíі:
ñó÷àñíèé ñòàí ðîçâèòêó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 33. Îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó òà ïðîñòîðîâîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà
ìåáëіâ, òåêñòèëþ, îäÿãó, âçóòòÿ, ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ . . . . . . . . . .
§ 34. Òðåòèííèé ñåêòîð íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè.
Ñó÷àñíі ôîðìè ïðîñòîðîâîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà
òîâàðіâ і ïîñëóã â Óêðàїíі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119
123
128
133
138
143

Ñëîâíèê ãåîãðàôі÷íèõ òåðìіíіâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Äîäàòêîâі äæåðåëà іíôîðìàöії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

159
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Навчальне видання
ПЕСТУШКО Валерій Юрійович
УВАРОВА Ганна Шевкетівна
ДОВГАНЬ Андрій Іванович

ГЕОГРАФІЯ
(рівень стандарту)
підручник для 11 класу
закладів загальної середньої освіти
Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України

Відповідальна за випуск Олена Камишанська
Редактор  Олексій Довгань
Художній редактор  Юлія Кущ
Технічний редактор  Цезарина Федосіхіна
Комп’ютерна верстка  Олена Білохвост
Коректор  Лариса Леуська

Формат 70×100/16.
Ум. друк. арк. 13,0.   Обл.-вид. арк. 13,47.
Тираж 3 023 пр.   Вид. № 2008.
Зам. № 19-05-2314.
Видавництво «Генеза», вул. Тимошенка, 2-л, м. Київ, 04212.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 5088 від 27.04.2016.
Віддруковано у ТОВ «ПЕТ», вул. Максиміліанівська, 17, м. Харків, 61024.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 6847 від 19.07.2019.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

