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Вступ 

 

Методичні вказівки призначені до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Географія світового господарства». 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Географія світового господарства» складені відповідно 
до освітньо-професійної програми для спеціальності 106 

«Географія» спеціалізації «Конструктивна географія, управління 
водними та мінеральними ресурсами» силабусу (01-05-124S) 

охоплюють всі змістові модулі з кількістю 4 кредита, передбачених 
освітньою програмою та навчальним планом. 

Навчальна дисципліна «Географія світового господарства» 

належить до складової частини циклу професійної підготовки 
освітньої програми для підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Географія» за освітньою програмою «Конструктивна географія, 
управління водними та мінеральними ресурсами», що викладається, 

відповідно, на 3 курсі у 6-му семестрі в обсязі 120 годин (22 години 

– лекції, 22 години – практичні, 76 годин – самостійна робота). 
Закінчується –– екзаменом.  

Сучасний ринок праці вимагає від  фахівців глибоких  
теоретичних знань та професійно-практичних компетентностей з 
географії світового господарства, тому важливою частиною у 
підготовці майбутнього бакалавра з географії є вивчення навчальної 
дисципліни «Географія світового господарства». На сучасному 
етапі соціально-економічного розвитку світу, враховуючи процеси 
глобалізації, географія світового господарства набуває великого 
значення та статусу світоглядної дисципліни, яка формує розуміння 
структурної та територіальної організації сучасного світового 
господарства, тенденцій в світових господарських зв’язках.  

Світове господарство – це складна організована економічно-

територіальна система з прямими та зворотними зв’язками. Світове 
господарство має галузеву, функціональну, територіальну 
структуру, що функціонує під впливом економічним, політичних, 
науково-технічних процесів і явищ. Світове господарство є 
складною системою, що виступає підсистемою єдиної глобальної 
соціогеоситеми світу. Вона характеризується множиною складових 
елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, структурністю. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Географія світового 
господарства» є надбання майбутніми фахівцями з географії  
теоретичних та практичних знань та навичок з висвітлення 
особливостей, закономірностей розвитку та функціонування 
галузевої, територіальної структури сучасного світового 
господарства. А також формування в майбутніх фахівців сучасного 
суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з 
проблем дослідження світового господарства як глобальної 
географічної системи, ознайомлення з основними поняттями та 
категоріями географії світового господарства, формування у 
студентів правильних уявлень про сучасний розвиток світової 
економіки, географічний розподіл праці, структуру світового 
господарства, проблеми економічної інтеграції у сучасному світі. 

Певну частину курсу присвячено ознайомленню з природними, 
трудовими та економічними ресурсами України, їх розміщенням а 
також місцем України в системі світової господарської інтеграції. 

Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість опанувати 
наступні рівні компетентності: 

 володіння теоретичними знаннями щодо формування та 
функціонування географії світового господарства;  

 опанування структури галузей сучасного світового 
господарства; 

 засвоєння особливостей світових господарських зв’язків;  
 вміння давати характеристику галузям світового 

господарства; 
  використання методів аналізу та оцінки факторів, що 

визначають ступінь розвитку галузей світового господарства.  
Методичні вказівки покликані допомогти студентам у виконанні 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія світового 
господарства», вони містять теоретичний матеріал змістового 

модуля, методику виконання практичних робіт, завдання, питання 
гарантованого рівня знань, рекомендовану, базову та допоміжну 
літературу. 

Уважне вивчення наведеної інформації і схем, опрацьовування 
питань гарантованого рівня знань допоможуть студентам успішно 
справитися з завданнями, складанням екзамену з навчальної 
дисципліни. 
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1. Країни, регіони та населення  світу. Типологія країн 
за рівнем соціально-економічного розвитку 

 

 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення країн, регіонів та 
населення світу. 2. Ознайомлення та вивчення типології країн за 
рівнем соціально-економічного розвитку. 

Завдання. 1. На основі використання літературних джерел, 
картосхем та конспекту лекцій дайте історико-географічну 
характеристику процесу формування політичної карти світу у 
вигляді таблиці 1.1. 

2. Використовуючи карти атласу, літературні джерела, 
картосхеми та конспект лекцій заповнити таблицю 1.2, вписавши у 
відповідні колонки кількість та приклади країн.  

3. На контурну карту світу нанести групи країн з різним рівнем 
соціально-економічного розвитку. 

4. Розподілити країни світу за соціально-економічними типами, 
заповнити колонки 1-4 таблиці 1.4. 

Методика виконання. 1. Використавши літературні джерела, 
картосхеми, інформаційні джерела та конспект лекцій дайте 
історико-географічну характеристику процесу формування 
політичної карти світу у вигляді таблиці 1.1. 

Формування сучасної політичної карти світу – складний 
процес, який триває вже декілька тисячоліть з часу появи перших 
держав та мікродержавних утворень. На політичній карті планети 
лише за декілька останніх десятиліть відбулися величезні і 
вражаючі зміни. Постійно змінювалася політична карта і в 
минулому. Цей процес триватиме і в майбутньому. 

Періодизація формування політичної карти світу тісно пов'язана 
з загальноісторичною (цивілізаційною) періодизацією. У 
формуванні політичної карти світу можна виокремити чотири 
періоди: стародавній, середньовічний, новий і новітній. 

Стародавній період розпочався з виникненням, розквітом і 
занепадом перших державних утворень. Одним з перших 
державних утворень була знаменита трипільська цивілізація 
(культура), яка виникла і розквітла на теренах нинішньої України. 
Після її занепаду на надзвичайно багатій природними ресурсами 
території за найкращих на планеті природних умов одне за одним 
послідовно виникали все нові державні утворення: Велика Скіфія, 
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Велика Сарматія, Антський союз, Київська Русь. З сучасною 
державою Україна вони споріднені генетично. Всі ці держави, а 
також Давній Єгипет, Давня Греція, Давній Рим, Індія, Китай та 
інші зробили великий внесок у розвиток світової цивілізації. Через 
систематичні завоювання близьких і далеких територій вони 
розпочали політико-географічний поділ існуючого на той час 
географічного простору. В той час державні кордони переважно 
збігалися з природно-географічними межами. Цей етап тривав до V 
ст. н. е. 

Середньовічний період формування політичної карти світу 
охоплював V-XVII ст., тобто збігався з феодалізмом. Суттєвих змін 
зазнали функції держави, швидкими темпами почало розвиватися 
господарство. З'явилися ремісні цехи із дуже сильною внутрішньою 
організацією. Зародження елементів ринкової економіки 
супроводжувалося поширенням феодальної роздробленості. З 
розвитком ремесел і, особливо, торгівлі починають об'єднуватися 
феодальні і церковні володіння, міста-держави. З'являються реальні 
передумови для об'єднання країн під владою монархів. Так 
виникають феодальні держави в Індії, Китаї, могутня Османська 
імперія. В Європі вже з раннього середньовіччя існували держави 
Київська Русь, Візантія, Священна Римська імперія, Англія та ін. 
Зміцнення цих держав сприяло посиленню їхнього прагнення до 
далеких територіальних завоювань. Наприкінці середньовічного 
етапу розпочалась епоха Великих географічних відкриттів. За 
рівнем державно-територіального поділу суходолу попереду 
безперечно була Європа. Певною мірою до неї наближалась Азія. 
Африка, Америка, Австралія з Океанією залишалися далеко позаду. 

Новий період творення політичної карти світу тривав із 
середини XVII ст. до першої світової війни на початку XX ст. Він 
ознаменувався утвердженням і пануванням ринкових відносин. 
Розквіт епохи Великих географічних відкриттів заклав підвалини 
європейської колоніальної експансії. У сферу ринкових відносин 
починають залучатися найвіддаленіші куточки планети. 
Колоніальні завоювання, розпочаті Іспанією і Португалією ще в 
часи середньовіччя, охоплюють різні куточки Землі. До них 
приєднуються молоді капіталістичні країни - Нідерланди, Англія, 
Франція, а згодом Німеччина. Росія захоплює Україну, Кавказ, 
величезні простори Сибіру і Далекого Сходу. Виникають іспанська, 
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португальська, голландська, французька та британська колоніальні 
імперії. В середній Європі утворюється Австро-Угорська монархія. 
У північно-східній Євразії формується величезна Російська 
континентальна імперія. Утверджується ще одна євразійська 
Османська (турецька) імперія, що охоплює Південно-Східну 
Європу та Близький Схід. 

Водночас розростання площі колоніальних володінь, які стають 
все більш віддаленими від держав-метрополій, а тому мало-

керованими, створює передумови для виникнення на уламках 
імперій нових держав. Розпочинається епоха виникнення 
національних держав. Першою національною державою стали 
Нідерланди (1581). Вестфальський мир 1648 р. поховав ідею 
європейської універсальної імперії. У XVIII ст. незалежність 
вибороли Сполучені Штати Америки. На початку XIX ст. 
звільнились іспанські й португальські колонії Латинської Америки. 
Виникло 15 нових незалежних держав. 

У другій половині ХVІІ ст. невдалу спробу відновити свою 
незалежність у формі козацької держави зробила Україна. До того 
вона перебувала, в основному, у складі Польщі та Росії, а в ХІХ ст. 
була поділена між Російською та Австро-Угорською імперіями. 

Упродовж XIX ст. і до першої світової війни європейські 
держави захопили майже всю Африку, Росія поневолила Середню 
Азію. Було завершено поділ світу між найсильнішими на той час 
державами. Закінчився і новий етап творення політичної карти 
світу. 

Новітній етап формування політичної карти світу розпочався 
після завершення першої світової війни і триває донині. У ньому 
доволі чітко виокремлюються три періоди. 

Перший період почався фактично ще наприкінці першої світової 
війни, коли почали руйнуватися великі багатонаціональні імперії: 
Російська та Австро-Угорська. На політичній карті світу з'явилися 
нові держави: Польща, Чехословаччина, Фінляндія, Естонія, Латвія, 
Литва, Королівство сербів, хорватів і словенців та ін. Були 
проголошені незалежні держави Україна, Білорусь, Грузія, 
Азербайджан, Вірменія тощо. Однак цей процес не був 
однозначним. Росії вдалося відновити імперію, хоча й в іншій 
формі. За допомогою військової окупації України та інших держав, 
які виникли на уламках Російської імперії, російські комуністи 
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створили нову імперію - Союз Радянських Соціалістичних 
Республік (СРСР). 

Втратила свої колонії в Африці Німеччина, яка програла війну. 
Розширилися колоніальні володіння Великої Британії, Бельгії, 
Франції та Японії. 

Другий період новітнього етапу творення політичної карти світу 
розпочався після завершення другої світової війни. Окупація деяких 
країн Європи та Азії радянськими та американськими військами 
призвела до поділу світу на два ворожі табори. Крім того, СРСР і 
США захопили різні частини одних і тих самих країн. Це призвело 
до утворення "двох" Німеччин, "двох" Корей, "двох" В'єтнамів. 
Утворилося і "два" Китаї (КНР і Тайвань). Одні й ті самі нації, але 
тепер уже в різних країнах, почали одночасно будувати різні 
системи - комуністичну і ринкову (капіталістичну). 

Окрім цих подій, які знаменували завершення другого періоду 
новітнього етапу формування політичної карти світу, сталися 
розпад колоніальної системи та утворення великої кількості 
незалежних держав у Африці, Азії, Океанії, Латинській Америці. 

Третій період розпочався з 90-х років XX ст. й ознаменувався 
крахом комуністичної системи. Спочатку в одну державу 
об'єдналися Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) і Німецька 
Демократична Республіка (НДР). Потім розпалися соціалістичні 
країни - СРСР (1991), Югославія (1991-1992) і Чехословаччина 
(1993). На місці СРСР утворилось 15 держав, у тому числі Україна 

(24 серпня 1991 р.), Югославії - 5, Чехословаччини - 2. Внаслідок 
цього докорінно змінилися політичні карти Європи та Азії. У 1993 
р. в Африці здобула незалежність Еритрея, яка відокремилася від 
Ефіопії. Наприкінці 1994 р. Республіка Палау (в Океанії) вийшла з 
Мікронезії і звільнилася від опіки США. Таким чином у 90-х роках 
XX ст. виникло понад 20 нових країн. Їх було прийнято до ООН і 
вони почали провадити власну внутрішню і зовнішню політику. 

Об'єднання Німеччини та Ємену, розпад СРСР, Югославії та 
Чехословаччини яскраво підтверджують існування в ХІХ -ХХ ст. 
тенденції до утворення національних держав, започаткованої з 1581 
р. постанням у Європі незалежних Нідерландів. Єдиним винятком є 
утворення 1993 р., шляхом відокремлення від Ефіопії, Еритреї. 
Внаслідок виникнення цієї держави тримільйонний народ тиграї з 
дуже давньою культурою опинився поділеним між двома 
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державами - Еритреєю та Ефіопією. Еритрея виникла не на 
національній, а на історико-географічній основі. Ця країна з 1890 р. 
до 1941 р. не входила до складу Ефіопії, а була колонією Італії. 

У 1997 р. Гонконг, до того колонія Великої Британії, перейшов 
під суверенітет Китаю і став його спеціальним адміністративним 
районом - Сянган. У 1999 р. володіння Португалії Макао також 
перейшло під суверенітет Китаю і стало його спеціальним 
адміністративним районом - Аоминь. 

Новим міжнародним політичним явищем сучасності стало 
утворення держав, не визнаних світовим співтовариством. Такі 
держави є незаконними за всіма нормами міжнародного права, 
однак реально (фактично) вони існують, реалізують власну 
внутрішню і зовнішню політику, створюючи при цьому, як правило, 
багато проблем для світового співтовариства як осередки гострих 
конфліктів, серйозних політичних і воєнних потрясінь, постійного 
тиску на політичну ситуацію в світі і його окремих регіонах. Так, 
1983 р. була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, 
яка у світі визнана лише Туреччиною. Але найбільше таких країн 
виникло на теренах колишнього СРСР. До них належать Республіка 
Ічкерія в Росії, Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Нагірно-

Карабахська - в Азербайджані, Придністровська Республіка - в 
Молдові. 

Таблиця 1.1 

Історико-географічні етапи формування  політичної карти світу 

Назва етапу Період часу Зміни на політичній 
карті світу 

   

2. Заповнити таблицю 1.2.                                                                                              
   Таблиця 1.2  

Класифікація країн за державним ладом 
Регіони 
світу 

/кількість 
країн 

Форми правління Форми адміністративно-

територіального устрою 

Респу- 

бліки 

Монархії Держави у 
складі 

Співдружності 
(Брит.) 

 

Унітарні 
 

Федеративні 
Консти
туційні 

Абсолютні 

Європа       

Азія       

Африка       
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Англо- 

Америка 
      

Латинська 
Америка 

      

Австралія  
й Океанія 

      

Усього       

  

3. На контурну карту нанести групи країн з різним рівнем 
соціально-економічного розвитку, вибравши для них різний колір: 

 найрозвинутіші країни; 
 високорозвинуті країни; 
 середньорозвинуті країни; 
 країни, що розвиваються, з високим і середнім доходом; 
 країни, що розвиваються, з доходом нижче середнього; 
 країни, що розвиваються, з низьким доходом; 
 країни, що розвиваються, з дуже низьким доходом; 
 найменш розвинуті країни. 

4. Розподілити країни світу за соціально-економічними типами, 
заповнити колонки 1-4 таблиці 1.4, використавши дані таблиці 1.3. 
                                                                                                 Таблиця 1.3 

ВВП і чисельність населення країн світу 

№ Країни 

ВВП*, 
млн. 
дол. 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

№ Країни 
ВВП*, 
млн. дол. 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

1. Австралія 824900 18972 98 Маврикій 14060 1240 

2. Австрія 325000 8206 99 Мавританія 5947 3086 

3. Азербайджан 65410 8436 100 Мадагаскар 18120 18400 

4. Албанія 19920 3563 101 Македонія 17350 2045 

5. Алжир 240200 32531 102 Малаві 10510 11065 

6. Ангола 91290 11190 103 Малайзія 397500 26207 

7. Андорра 2770 70 104 Малі 13470 13580 

8. Антигуа 

і Барбуда 

1526 68 105 Мальдіви 1586 300 

9. Аргентина 585000 39537 106 Мальта 21890 402 

10. Афганістан 35000 29929 107 Марокко 125300 33241 

11. Багами 8332 302 108 Маршаллові 
острови 

115 56 

12. Бангладеш 228400 144319 109 Мексика 1578000 107449 

13. Барбадос 5317 280 110 Мозамбік 17020 19792 

14. Бахрейн 24500 667 111 Молдова 9821 3395 

15. Беліз 2444 250 112 Монако 976 35 
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16. Бельгія 398700 10511 113 Монголія 8420 2835 

17. Бенін 12100 7460 114 Намібія 10720 1820 

18. Білорусь 105200 9712 115 Науру 60 13 

19. Болгарія 86320 7322 116 Непал 29040 27670 

20. Болівія 39440 9627 117 Нігер 8902 11665 

21. Боснія 

і Герцеговина 

27730 4025 118 Нігерія 328100 140003 

22. Ботсвана 25680 1573 119 Нідерланди 687500 16360 

23. Бразилія 2030000 174600 120 Нікарагуа 15840 5128 

24. Бруней 19640 372 121 Німеччина 2863000 82310 

25. Буркіна Фасо 17200 12000 122 Нова 

Зеландія 

111700 4173 

26. Бурунді 2896 7548 123 Норвегія 267000 4680 

27. Бутан 3359 672 124 ОАЕ 167300 4496 

28. В’єтнам 246600 83535 125 Оман 61610 2200 

29. Вануату 897 200 126 Пакистан 454200 162420 

30. Великобританія 2281000 60441 127 Палау 125 20 

31. Венесуела 368600 27730 128 Панама 34510 3230 

32. Вірменія 17150 3316 129 Папуа – Нова 
Гвінея 

11940 5500 

33. Габон 20180 1389 130 ПАР 506100 47432 

34. Гаїті 11140 8121 131 Парагвай 27080 6347 

35. Гайана 2920 765 132 Перу 249500 27925 

36. Гамбія 2106 1367 133 Південна 
Корея 

1312000 69024 

37. Гана 31330 21029 134 Польща 684500 38630 

38. Гватемала 62530 14655 135 Португалія 245000 10642 

39. Гвінея 10690 9467 136 Росія 2225000 142031 

40. Гвінея-Бісау 808 1416 137 Руанда 8440 7600 

41. Гондурас 30650 6975 138 Румунія 278400 22276 

42. Гренада 1108 96 139 Сальвадор 41650 6700 

43. Греція 351300 10964 140 Самоа 1029 185 

44. Грузія 20500 4661 141 Сан-Марино 850 29 

45. Данія 213600 5447 142 Сан-Томе і 
Прінсіпі 

256 151 

46. Джібуті 1738 476 143 Саудівська 

Аравія 

600400 24293 

47. Домініка 648 69 144 Свазіленд 5626 1170 

48. Домініканська 
Республіка 

61790 8950 145 Сейшельські 
острови 

1378 80 

49. ДР Конго 18840 63655 146 Сенегал 20600 10900 

50. Еквадор 98790 13850 147 Сент-Вінсент 
і Гренадіни 

1042 117 

51. Екваторіальна 
Гвінея 

15540 551 148 Сент-Кітс 

і Невіс 

721 42 
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52. Ерітрея 3619 4401 149 Сент-Лусія 1794 162 

53. Естонія 29350 1324 150 Сербія 77280 10147 

54. Ефіопія 62190 75067 151 Сирія 87090 19043 

55. Єгипет 452500 77498 152 Сінгапур 244000 4483 

56. Замбія 15920 11261 153 Словаччина 109600 5431 

57. Зімбабве 2211 12747 154 Словенія 54670 2009 

58. Ізраїль 205700 7100 155 Соломонові 
острови 

948 478 

59. Індія 3319000 1126000 156 Сомалі 5575 8228 

60. Індонезія 932100 241973 157 Судан 80710 38114 

61. Ірак 102300 26783 158 Сурінам 4073 438 

62. Іран 859700 70472 159 Східн. Тімор 2608 1040 

63. Ірландія 198500 4109 160 США 14580000 302000 

64. Ісландія 12140 309 161 Сьєрра-

Леоне 

3971 5880 

65. Іспанія 1378000 40847 162 Таджикистан 11820 7163 

66. Італія 1801000 58884 163 Таїланд 570100 65400 

67. Йемен 52050 20727 164 Тайвань 757200  

68. Йорданія 27990 5760 165 Танзанія 48940 37849 

69. Кабо-Верде 1603 418 166 Того 5208 5000 

70. Казахстан 167600 15217 167 Тонга 526 110 

71. Камбоджа 25900 14071 168 Тринідад і 
Тобаго 

23790 1323 

72. Камерун 39370 17795 169 Тувалу 15 11 

73. Канада 1336000 32932 170 Туніс 77000 10100 

74. Катар 57690 841 171 Туреччина 930000 71158 

75. Кенія 58880 36913 172 Туркменістан 26730 4952 

76. Киргизстан 10380 5146 173 Уганда 29040 26000 

77. Кіпр 36530 771 174 Угорщина 203900 10059 

78. Кірібаті 348 93 175 Узбекистан 64150 26851 

79. КНДР 40000 23600 176 Україна 359900 46434 

80. КНР 7800000 1317000 177 Уругвай 37190 3323 

81. Колумбія 407200 42954 178 Федеративні 
Штати 

Мікронезії 

277 108 

82. Коморські о-ви 1262 600 179 Фіджі 5079 905 

83. Конго 13230 4000 180 Філіппіни 327200 86241 

84. Коста-Ріка 45770 4327 181 Фінляндія 185500 5219 

85. Кот-д`Івуар 32180 16965 182 Франція 2097000 60180 

86. Куба 125500 11382 183 Хорватія 68980 4555 

87. Кувейт 130100 3100 184 ЦАР 3099 3800 

88. Лаос 12650 5924 185 Чад 15900 9749 

89. Латвія 39730 2270 186 Чехія 273700 10241 

90. Лесото 3092 1862 187 Чорногорія 5918 685 

91. Литва 59640 3485 188 Чилі 252900 15980 
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92. Ліберія 1340 3283 189 Швейцарія 309900 7489 

93. Ліван 42270 3925 190 Швеція 358400 9112 

94. Лівія 74750 5765 191 Шрі-Ланка 81290 20060 

95. Ліхтенштейн 1786 34 192 Ямайка 20670 2651 

96. Люксембург 38560 454 193 Японія 4487000 127430 

97. М`янма 91130 42900     

*за даними Всесвітньої книги фактів (ЦРУ), 2008 р.  
                             

Таблиця 1.4 

Розподіл країн світу за соціально-економічними типами 

 

Щоб розрахувати ВВП на 1 особу всіх країн світу необхідно, 

поділити числові значення колонки 3 на відповідні числові значення 
колонки 4. Одержані результати записати у колонку 5. 

Щоб визначити середньодушовий ВВП для кожного соціально-

економічного типу країн, поділивши сумарний ВВП кожного типу 
країн (колонка 3, рядок разом) на загальну чисельність населення 
цього типу (колонка 4, рядок разом). Одержані результати записати 
у колонку 6. 

 

Соціально-економічний тип Країни 
ВВП, 

млн. дол. 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

ВВП на 

1 особу, 
дол. 

ВВП на 1 особу, 
дол. (для типу 

в середньому) 
1 2 3 4 5 6 

1. Найрозвинутіші країни США 

Японія 

…… 

14580000 

  4487000 

…… 

302000 

127430 

…… 

  

Разом      

2. Високорозвинуті …..     

Разом      

3. Середньорозвинуті      

Разом      

4. Країни, що розвиваються, 
з високим і середнім 
доходом 

     

Разом      

5. Країни, що розвиваються, 
з доходом нижче середнього 

     

Разом      

6. Країни, що розвиваються, 
з низьким доходом 

     

Разом      

7. Країни, що розвиваються, 
з дуже низьким доходом 

     

Разом      

8. Найменш розвинуті 
країни 

     

Разом      
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2. Міжнародна економічна інтеграція в географії 
світового  господарства 

 

 Метою є: 1. Визначення ролі міжнародної економічної 
інтеграції в географії світового господарства. 

Завдання. 1. Побудувати колові структурні діаграми галузевої 
вартості ВВП світу та країн різних соціально-економічних типів 
(рис. 2.1), використовуючи літературні, довідкові, інформаційні 
ресурси, атласи, карти.  Порівняйте їх між собою.  

Який тип країн має найбільш прогресивну галузеву структуру 
національної економіки? Відповідь обґрунтуйте. 

Методика виконання. Галузеву вартість ВВП світу та країн 
різних соціально-економічних типів представлено на рис. 2.1. 

 

 

 

 
Маємо на увазі, що країни ДІК – це країни доіндустріальні 

(Мозамбік, Танзанія,  Ефіопія, Сомалі, Непал, Чад, Бутан, Лаос, 
Бангладеш, Уганда).  

Рис. 2.1. Структурні зміни у 
світовому господарстві 
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Країни НІК – це нові індустріальні країни  (Індія, Китай, 
Індонезія, Філіпіни, Сирія, Чилі, Аргентина, Мексика, Бразилія, 
Південна Корея).  

Країни (С)ІК – це старі індустріальні країни (Туреччина, 
Польща, ПАР, Чехія, Португалія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Нова 
Зеландія, Австралія). 

Країни ПІК – це постіндустріальні країни (Великобританія, 
Італія, Нідерланди, Австрія, США, ФРН, Франція, Норвегія, 
Швеція, Японія). 

Для побудови кругових діаграм ВВП перелічених країн беремо із 
практичної роботи №1, таблиця 1.3. 

У кожній групі країн сектори у діаграмах розфарбовуємо 
різними кольорами та нумеруємо цифрами від 1 до 10. Наприклад, у 
першій групі країн ДІК отримаємо – 10 секторів з різними 
відтінками та цифрами,  а вже у наступній другій групі країн НІК – 

кольори можуть використовуватися ті ж самі, що і в першій групі, а 
нумерація секторів буде вже змінена від 11 до 20, у третій групі – 

сектори будуть мати нумерацію від 21 до 30 і в четвертій групі 
країн – від 31 до 40. 

Одночасно розглянуті 40 країн оцінюються за трьома галузями: 
сільське господарство, промисловість та сфера послуг. Тобто кожен 
сектор у різних групах країн буде мати свою штриховку (або колір) 
в залежності від відсотку у складовій ВВП господарства певної 
країни. Біля кожного сектору країн позначаються і тенденції 
зрушень, як показано на рис. 2.1. 

Побудувати діаграми на форматі аркушу А4. Провести аналіз 
країн: 1) між групами країн (ДІК, НІК, (С)ІК, ПІК); 2) у загальній 
круговій діаграмі ВВП світу – вибрати три найбільш розвинуті 
країни за сільським господарством, промисловістю та сферою 
послуг та за найнижчим рівнем розвитку – три країни. Дані галузей 
господарства оформити у вигляді таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 
 

Назва країни 

ВВП, млн. 
дол. 

Відсоток галузі у складі ВВП 

Сільське 
господарство 

Промисловість Сфера 
послуг 

 

Група країн ДІК 

Мозамбік      

Танзанія     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Ефіопія     

Сомалі     

Непал     

Чад     

Бутан     

Лаос     

Бангладеш     

Уганда     

Група країн НІК 

Індія      

Китай     

Індонезія     

Філіпіни     

Чилі     

Аргентина     

Мексика     

Бразилія     

Південна Корея     

Сирія     

Група країн (С)ІК 

Туреччина      

Польща     

ПАР     

Чехія     

Португалія     

Греція     

Ірландія     

Ізраїль     

Нова Зеландія     

Австралія     

Група країн ПІК 

Великобританія      

Італія     

Нідерланди     

Австрія     

США     

ФРН     

Франція     

Норвегія     

Швеція     

Японія     
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3. Природно-ресурсний потенціал світового господарства 
 

 Метою є: 1. Вивчення природно-ресурсного потенціалу світу в 
умовах глобалізації господарства. Навчитися оцінювати, 
аналізувати природні ресурси світу за різними методами 
(теоретичним, графічним, розрахунковим). 

Завдання. 1. Дати відповіді на питання №1-4 (письмово).  
2. На контурну карту (формату А3) нанести країни, які мають 

найбільші запаси: паливних, рудних та нерудних ресурсів.  
3. За даними таблиці 3.1 розрахувати ресурсозабезпеченість 

окремих країн за паливними мінеральними ресурсами, провести 
аналіз результатів та зробити висновки (до 1 стор.).  

4. За даними таблиці  3.2 побудувати кругові секторні діаграми 
структури земельних ресурсів світу та  окремих регіонів. 
Проаналізувати побудовані діаграми, зробити висновки щодо 
впливу структури земельних угідь на спеціалізацію господарства 
регіонів світу, зокрема на тип сільського господарства (1-2 стор.). 

5. Розрахувати географічну задачу. 
Методика виконання. 1. Дати теоретично-письмову відповідь 

на питання: 
1. Коротко писати паливно-енергетичні ресурси світу.  
2. Назвати країни, що володіють найбільшими запасами 

металічних корисних копалин. 
3. Назвати країни, які виділяються значними об’ємами 

алюмінієвої руди. 
4. Назвати країни, що володіють найбільшими запасами 

кольорових, рідкісних і благородних металів. 
2. На контурну карту (формату А3) нанести країни, які мають 

найбільші запаси: паливних ресурсів (вугілля, нафти, газу, урану) – 

по 10 країн; рудних ресурсів (залізних, марганцевих, хромових, 
алюмінієвих, титанових, мідних, свинцевих, цинкових, нікелевих, 
олов’яних руд, золота) – по 5 країн; та нерудних ресурсів 
(фосфоритів і апатитів, калійних солей, сірки, алмазів) – по 5 країн 
ресурсів. Позначити на контурній карті легенду. 

3. За даними таблиці 3.1 розрахувати ресурсозабезпеченість 
окремих країн за паливними мінеральними ресурсами, провести 
аналіз результатів та зробити висновки. 

Ресурсозабезпеченість визначається за формулами 3.1-3.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

,
)(

)(
)(

В
ЗР

зарікВидобуток
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сурсиЗемельніреособугаьезпеченістРесурсозаб               (3.4) 

 

Таблиця 3.1 

Природні ресурси окремих країн світу (станом на 2008 р.) 
Країни 

Мінеральні 
ресурси 

Запаси 

мінеральних 

ресурсів 

Щорічний 

видобуток 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

Ресурсо-

забезпече
ність (1) 

Ресурсо-

забезпече
ність (2) 

Саудівська 
Аравія 

нафта 36,3 млрд. т 515 млн. т 24293   

США нафта 4 млрд. т 305 млн. т 302000   

Росія природний 
газ 

43,3 трлн. 
м3 

664 млрд. 
м3 

142031   

Іран природний 
газ 

29,6 трлн. 
м3 

116,3 

млрд. м3 

70472   

Китай кам’яне 

вугілля 

114,5 млрд. 
т 

1299 млн. 
т 

1317000   

ПАР кам’яне 

вугілля 

30,4 млрд. т 224 млн. т 47432   

Канада залізні руди 26 млрд. т 32,8 млн. т 32932   

Індія залізні руди 12 млрд. т 180 млн. т 1126000   

Марокко фосфорити 5,9 млрд. т 27,64 млн. 
т 

33241   

Бразилія фосфорити 0,3 млрд. т 6,19 млн. т 174600   

 

4. За даними таблиці 3.2 побудувати кругові секторні діаграми 
структури земельних ресурсів світу та  окремих регіонів. 
Проаналізувати побудовані діаграми, зробити висновки щодо 
впливу структури земельних угідь на спеціалізацію господарства 
регіонів світу, зокрема на тип сільського господарства. 

5. Поміркуйте, чому окремі країни, що володіють багатим 
ресурсним потенціалом, не досягли успіхів в економічному 
розвитку. 
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Таблиця 3.2 

Структура земельних угідь світу та окремих регіонів 

Ре
гі

он
и 
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рн
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лі
, 
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, %
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 %

 

Л
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и,
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ід
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ми
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ми
, 
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ви
ми
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’є
кт
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и,

 
тр
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сп
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тн

им
и 

ма
гі

ст
ра

ля
ми

, %
 

М
ал

оп
ро

ду
кт

ив
ні

 
і н

еп
ро

ду
кт

ив
ні

  
зе

мл
і, 

%
 

Світ у 
цілому 

11 24 30 3 32 

Європа 32 19 26 5 18 

Азія 21 15 21 2 41 

Африка 11 23 26 1 39 

Північна 

Америка 

12 18 33 3 34 

Південна 

Америка 

8 19 47 1 25 

Австралія 

і Океанія 

5 51 8 1 35 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАДАЧІ 
 

5.1. Запаси нафти в усьому світі оцінюють приблизно в 240 млрд. 
т (2015 р.). Світовий її видобуток становить 4,36 млрд. т щороку. 
Обчислити, на скільки років вистачить світових запасів нафти: а) за 
умов збереження сучасного рівня її видобутку; б) з урахуванням 
зростання видобутку на 2 % за рік. 

5.2. Використовуючи дані табл. 3.3, з'ясувати: а) на скільки років 
вистачить країні запасів кам'яного вугілля за умови збереження 
теперішніх обсягів його щорічного видобутку; б) скільки 
розвіданих запасів кам'яного вугілля припадає на душу населення в 
країні: Австралії, Україні, США, Казахстані. 

Встановити, яка з країн краще забезпечена вугіллям у 
розрахунку на одну особу. 
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Таблиця 3.3 

Загальні запаси й видобуток кам'яного вугілля (2013 р.) 

Країна 

Загальні 
запаси, 
млрд. т 

Щорічний обсяг видобутку, 
млн. т 

Населення, 
млн. осіб 

США 108,5 907 324 

Австралія 37,1 644 23 

Казахстан 21,5 19 18 

Україна 15,3 40* 43* 

 

*В Україні у 2020 р. видобуток вугілля суттєво скоротився, 
враховуючи бойові дії на Донбасі, проте у 2014 році він становив 65 
млн. т. Теж стосується і чисельності населення України, за даними 
Державної служби статистики станом на 01.01 2021 р. вона складає 
– близько 41,5 млн. осіб (без АРК та м. Севастополь). 

 

4. Населення і трудові ресурси світу 

 

 Метою є: 1. Визначення ролі населення і трудових ресурсів у 
світовому господарстві. 

Завдання. 1. Дати визначення поняттям «населення» та «трудові 
ресурси». 

2. Проаналізувати трудові ресурси світу, вивчити структуру 
зайнятості населення світу у різних галузях господарства. 
Побудувати графік за даними таблиці 4.1. 

3. Використовуючи довідкові, літературні та інформаційні 
джерела побудувати кругові діаграми трудових ресурсів для країн 
ДІК, НІК, (С)ІК, ПІД та проаналізувати їх. 

Методика дослідження. 1. Населення – це сукупність людей, 
що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території 
(районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї 
земної кулі тощо). У 2020 році населення світу становило 7,8 млрд. 
осіб і кожного року цей показник лише зростає (до 2050 року за 
даними ООН населення світу може досягти 9,7 млрд. осіб). 
Населення відіграє одну із важливих складових у формуванні 
господарства світу, воно зайнято у галузевій структурі господарств 
світу і називається  трудовими ресурсами.  
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Трудові ресурси – це працездатне населення (дійсне і 
потенційне) на терені країни, адміністративної територіальної 
одиниці або підприємства. Поряд із поняттям «трудові ресурси» 
широко застосовуються поняття «працездатне населення», «людські 
ресурси», «трудова сила». Для України – це чоловіки віком від 15 
до 70 років та жінки віком від 15 до 65 років. 

2. До трудових ресурсів належить частина населення, що досягла 
працездатного віку, який у кожній країні визначається законодавче 
(в США, Росії, Україні – 15-70 років, Канаді – 15-66, в Мексиці і 
Португалії – 12-65). У міжнародній статистиці працездатним 
вважається населення віком від 15 до 65 років. 

У багатьох країнах, особливо тих, що розвиваються, пенсійний 
вік взагалі не визначено, оскільки немає пенсійного забезпечення. 

Частина трудових ресурсів, що безпосередньо залучена в 
суспільне виробництво, на даний час становить економічно активне 
населення. На нього припадає в світі майже 3/4 трудових ресурсів. 
Відмінність між економічно активним населенням і зайнятим у 
виробництві визначається як рівень безробіття. Цей показник змі-
нюється в часі і не однаковий у різних країнах. Він залежить від 
рівня розвитку країни, характеризує стан економіки та певною 
мірою рівень життя населення. 

Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства 
країни, рівень розвитку окремих галузей, функціональну структуру 
поселень. У розвинутих країнах зайнятість у промисловості 
становить 25-40 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві 
постійно зменшується. Водночас до 35-50 % зростає кількість 
зайнятих у невиробничій сфері, що представлена не тільки такими 
традиційними видами діяльності, як освіта, охорона здоров'я та 
відпочинок, а й торговельно-фінансовою діяльністю. В країнах, що 
розвиваються, близько половини населення зайнято в аграрному 
секторі економіки. Частка зайнятих в промисловості тут не 
перевищує 15 %. Значний відсоток становлять зайняті у 
невиробничій сфері, переважно в сфері послуг. У 
постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в 
матеріальному виробництві (майже 40 % – у промисловості й 20 % 
– в сільському господарстві). На невиробничу сферу припадає 
близько 30 %, причому 2/3 зайняті в освіті, охороні здоров'я, 
культурі.  
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Залучення трудових ресурсів деяких країн у окремих галузях 
господарства представлено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Залучення трудових ресурсів деяких країн у окремих галузях 
господарства 

Галузі  США Японія ФРН Польща Індія Китай 

Сільське, лісове 

та рибне господарство 

2,9 5,8 3,3 23,0 60,9 56,4 

Індустріальні галузі 
(гірничодобувна та 

обробна промисловість, 
енергетика, будівництво, 
транспорт) 

30,1 40,2 43,0 37,4 20,6 25,2 

Обслуговуючі галузі 
(торгівля, сфера 

обслуговування, фінанси, 
адміністрація) 

67,0 54,0 53,7 39,6 18,5 18,4 

 

Таким чином, простежується закономірний зв'язок між 
структурою зайнятості, структурою виробництва та типом країни. 

Постіндустріальним та індустріальним країнам притаманний 
значний розвиток галузей невиробничої сфери на базі високо 
розвинутої промисловості, особливо її обробної ланки. Чим нижчий 

рівень промислового розвитку, тим менша частка населення зайнята 
у невиробничій сфері. Цей загальний баланс галузевої структури 
зайнятості може мати варіації, пов'язані з національними 
традиціями або політичними умовами на певний час. У цьому 
можна впевнитись навіть порівнюючи США та Японію, Індію та 
Китай за даними таблиці 4.1. Але загалом за динамікою галузевої 
структури зайнятості можна простежити зміни в галузевій структурі 
виробництва та перебіг в напрямі розвитку господарства окремої 
країни. 

3. Для побудови кругових діаграми трудових ресурсів для країн 
групи ДІК, НІК, (С)ІК, ПІД беремо дані із практичної роботи №2 
(кожна група включає по 10 країн). Галузі господарства 
представити за: сільським господарством, промисловістю, сферою 
послуг. 
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5-6. Промисловість світу 

 

 Метою є: 1. Вивчення сучасної промисловості світу та її 
динаміки. 

Завдання. 1. За даними таблиці 5.1 побудувати кругові секторні 
діаграми галузевої структури промисловості окремих соціально-

економічних типів країн. Проаналізувати побудовані діаграми, 
пояснити відмінності. 

2. За даними таблиці 5.2 провести розрахунки та аналіз. 
3. За даними таблиці 5.3 розрахувати обсяги виробництва 

автомобілів на 1 особу в окремих країнах світу, одержані результати 
записати в таблицю. Побудувати картосхему та її проаналізувати. 

4. За даними таблиці 5.4 побудувати кругову діаграму 
«Структура паливно-енергетичного балансу світу». Провести аналіз 
та дати відповідь на питання. 

5. Нанести на контурну карту найбільші у світі родовища нафти, 
природного газу, вугілля (окремо кам’яного і бурого), дати відповідь 
на питання.  

6. Виконати кругову діаграму розподілу світової виплавки сталі 
між країнами за даними таблиці 5.6. 

7. Нанести на контурну карту країни, які входять до десятки 
найбільших виробників бавовняних, вовняних та лляних тканин 
(таблиця 5.7), дати відповідь на питання. 

Методика виконання.  1. За даними таблиці 5.1 побудувати 
кругові секторні діаграми галузевої структури промисловості 
окремих соціально-економічних типів країн. Проаналізувати 
побудовані діаграми, пояснити відмінності.                                              

Таблиця 5.1 

Галузева структура промисловості 
окремих соціально-економічних типів країн 

Групи галузей 

Типи країн 

Високо-

розвинені 
Середньо-

розвинені 

Країни, що 
розвиваються: 
доход нижче 
середнього 

Найменш 

розвинені 

Всього, % 100 100 100 100 

Машинобудування і 
металообробка 

37 20 15 17 

Легка 17 19 21 27 

Харчова 10 24 20 26 
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Будматеріали 

і деревообробка 

12 13 13 10 

Хімічна 

і нафтопереробка 

7 8 14 5 

Поліграфічна 

і паперова 

2 4 3 3 

Металургія 6 4 2 5 

Добувна 7 6 10 5 

Електро-газо-

водопостачання 

2 2 2 2 

 

2. За даними таблиці 5.2 провести розрахунки та аналіз: 
- частку експорту продукції промисловості в її виробництві 

окремих країн світу; 
- обсяги експорту продукції промисловості цих країн на 1 особу. 
Одержані результати записати у таблиці 5.2. Проаналізувати 

експортні можливості цих країн. 

 

Таблиця 5.2 

Виробництво та експорт окремих видів промислової продукції 
країн світу 

Країни 

Обсяги 

виробниц
тва 

 

Експорт 

 

Чисельність 

населення, 
млн. осіб 

Експорт 

·100/ 

обсяги 
виробниц

тва, % 

Експорт 

на 1 особу 

Саудівська 

Аравія (нафта) 
515 

млн. т 

393 млн. 
т 

24290   

ПАР 

(кам’яне вугілля) 
250 

млн. т 

67 млн. т 47432   

Росія (сталь) 61,5 

млн. т 

29,4 млн. 
т 

142031   

Австралія 

(алюміній) 
1,96 

млн. т 

1,7 млн. т 18972   

Японія (мідь) 1577 

тис. т 

460 тис. т 127430   

Казахстан 

(хроміти) 
3,7 млн. 

т 

1 млн. т 15217   

Індонезія 

(аміак) 
4,4 млн. 

т 

1,1 млн. т 241973   

Канада 

(кухонна сіль) 
11,8 

млн. т 

4,4 млн. т 32932   
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Бразилія 

(пиломатеріали) 
24,4 

млн. м3 

2,5 млн. 
м3 

174600   

Німеччина 

(папір) 
23,32 

млн. т 

3,1 млн. т 82310   

 

3. За даними таблиці 5.3 розрахувати обсяги виробництва 
автомобілів на 1 особу в окремих країнах світу, одержані результати 
записати в таблицю 5.3. 

Побудувати картосхему, на якій показати загальні обсяги 
виробництва автомобілів (картодіаграма) та обсяги виробництва 
автомобілів на 1 особу (картограма). 

Проаналізувати картосхему, пояснити високий рівень 
автомобілебудування в окремих країнах.                                                                                 

 

Таблиця 5.3 

Виробництво автомобілів в окремих країнах світу 
 

Країни 

Виробництво 

автомобілів, 
тис. шт. 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

Виробництво 

автомобілів 

на 1 особу, шт. 
Японія 11596 127430  

США 10781 302000  

Китай 8882 1317000  

Німеччина 6213 82310  

Південна Корея 4086 69020  

Франція 3019 60180  

Бразилія 2971 174600  

Іспанія 2890 40840  

Канада 2578 32930  

Індія 2307 1126000  

Мексика 2095 107440  

Великобританія 1750 60440  

Росія 1660 142030  

Італія 1284 58880  

 

4. За даними таблиці 5.4 побудувати кругову діаграму 
«Структура паливно-енергетичного балансу світу». Письмово 
проаналізувати структуру паливно-енергетичного балансу світу. Які 
зміни, на вашу думку, відбудуться у структурі паливно-

енергетичного балансу в майбутньому?                                                                                  
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Таблиця 5.4                                                                                                                  
Структура паливно-енергетичного балансу світу 

Вид палива Питома вага, % 

Нафта 38,6 

Вугілля 28,7 

Природний газ 22,1 

Ядерне паливо 6,9 

Гідроенергія 3,7 

Усього 100,0 

 

5. Нанести на контурну карту найбільші у світі родовища нафти, 
природного газу, вугілля (окремо кам’яного і бурого). Країни, які 
входять до «десятки» найбільших виробників світу по кожному з 
трьох названих видів палива (таблиця. 5.5), позначити трьома 
різними типами штриховки (вертикальна, горизонтальна, коса) або 
різними кольорами. Зафіксувати випадки перекриття двох або трьох 
штриховок або кольорів. Які це країни?                                                                                                                 

                              

Таблиця 5.5 

Країни – найбільші виробники нафти, природного газу і вугілля 
Нафта Природний газ Кам’яне вугілля 

1. Саудівська Аравія 1. Росія 1. Китай 

2. Росія 2. США 2. США 

3. США 3. Канада 3. Ботсвана 

4. Іран 4. Іран 4. Індія 

5. Мексика 5. Норвегія 5. Австралія 

6. Китай 6. Алжир 6. Росія 

7. Канада 7. Нідерланди 7. ПАР 

8. Норвегія 8. Саудівська Аравія 8. Індонезія 

9. Кувейт 9. Великобританія 9. Польща 

10. ОАЕ 10. Китай 10. Казахстан 

 

6.  Виконати кругову діаграму розподілу світової виплавки сталі 
між країнами за даними таблиці 5.6, проаналізувати її.                                                        
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Таблиця 5.6   
Країни – найбільші виробники сталі у світі 
Країна Обсяги виплавки, млн. т 

1. Китай 489,2 

2. Японія 120,2 

3. США 98,2 

4. Росія 72,4 5. 

5. Індія 53,1 

6. Південна Корея 51,5 

7. Німеччина 48,6 8. 

8. Україна 42,8 

9. Бразилія 33,8 

10. Італія 30,5 

  

7.   Нанести на контурну карту країни, які входять до десятки 
найбільших виробників бавовняних, вовняних та лляних тканин 
(таблиця 5.7), позначити їх різними типами штриховки 
(вертикальна, горизонтальна, коса) або різним кольором. 
Зафіксувати випадки перекриття двох або трьох штриховок або 
кольорів. Які ці країни?                                                                                                     

 

Таблиця 5.7  
Країни – лідери за виробництвом бавовняних, вовняних та 

лляних тканин 
Бавовняні тканини Вовняні тканини Лляні тканини 

1. Китай   1. Італія 1. Росія 

2. Індія  2. Китай  2. Білорусь  
3. США  3. Туреччина  3. Іспанія  
4. Росія  4. Японія  4. Литва  
5. Єгипет  5. Росія  5. Чехія  
6. Бразилія  6. Німеччина  6. Франція  
7. Італія  7. Литва 7. Естонія  
8. Пакистан  9. Мексика  8. Україна 

9. Тайвань  8. США   9. Румунія  
10. Туреччина 10. Сирія 10. Словенія 
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7. Сільське господарство світу 
 

 Метою є: 1. Вивчення сільського господарства світу. 
Завдання. 1. За даними таблиці 7.1 розрахувати: 
- частку експорту сільськогосподарської продукції в її 

виробництві окремих країн світу; 
- обсяги експорту сільськогосподарської продукції цих країн на 1 

особу. 
Одержані результати записати у таблиці 7.1. Проаналізувати 

експортні можливості цих країн. 

2. Використовуючи літературні, довідкові, інтерактивні дані на 
контурну карту світу нанести країни – найбільші виробники: 
зернових культур, олійних культур, смакових культур, волокнистих 
культур. 

 3. За даними таблиці 7.2 побудувати кругові секторні діаграми 
структури поголів’я худоби в окремих регіонах і країнах світу. 
Порівняти побудовані діаграми, пояснити відмінності у структурі 
поголів’я. 

4. Використовуючи карти атласу та літературні джерела, на 
контурну карту різними кольорами нанести райони вирощування 
технічних культур: цукрового буряку, цукрової тростини, бавовнику, 
арахісу, соняшнику, тютюну.     

Методика виконання. 1. За даними таблиці 7.1 розрахувати: 
- частку експорту сільськогосподарської продукції в її 

виробництві окремих країн світу. Для цього  експорт (графа 3) 
множимо на 100% і ділимо на валовий збір (графа 2); 

- обсяги експорту сільськогосподарської продукції цих країн на 1 
особу.  

Одержані результати записати у таблиці 7.1. Проаналізувати 
експортні можливості цих країн. 

                              

Таблиця 7.1 

Виробництво та експорт сільськогосподарської продукції 
в окремих країнах світу 

Країни 

(продукція) 
Валовий 

збір 
Експорт 

Чисельність 

населення, 
тис. осіб 

Експорт 

·100/ 

виробниц
тво, % 

Експорт 

на 1 особу, 
т 

1 2 3 4 5 6 
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Канада 

(пшениця) 
20,1 млн. т 17,6 млн. 

т 

32932   

Індія (рис) 260,5 млн. т 6,2 млн. т 1126000   

Парагвай (соя) 6 млн. т 3,4 млн. т 6347   

Німеччина 

(картопля) 
11,6 млн. т 1 млн. т 82310   

Австралія 

(бавовник-

волокно) 

720 тис. т 330 тис. т 18972   

Угорщина 

(соняшник) 
1030 тис. т 450 тис. т 10059   

Колумбія 

(кава) 
757 тис. т 638 тис. т 42954   

Великобританія 

(молоко) 
14 млн. т 0,51 млн. 

т 

60441   

Туреччина 

(вовна) 
46 тис. т 17 тис. т 71158   

Іспанія 

(свинина) 
3,44 млн. т 0,65 млн. 

т 

40847   

 

2. На контурну карту світу нанести країни – найбільші 
виробники: 

- зернових культур: пшениці; кукурудзи; рису; ячменю; сорго (по 
5-7 країн); 

- олійних культур: соняшнику; арахісу; маслин; сої; олійної 
пальми (по 5 країн); 

- смакових культур: цукрової тростини; цукрового буряка; чаю; 
кави; какао; тютюну (по 5 країн); 

- волокнистих культур: бавовнику; льону-довгунця; джуту; гевеї 
(по 5 країн). 

(Джерело: Голиков А. П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А., 
Сидоров В. И. География мирового хозяйства : учебное пособие. К. : 
Центр учеб. литературы, 2008. С. 147–153). 

3. За даними таблиці 7.2 побудувати кругові секторні діаграми 
структури поголів’я худоби в окремих регіонах і країнах світу. 
Порівняти побудовані діаграми, пояснити відмінності у структурі 
поголів’я. 

(Джерело: Голиков А. П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А., 
Сидоров В. И. География мирового хозяйства : учебное пособие. К. : 
Центр учеб. литературы, 2008. С. 154–157). 
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Таблиця 7.2 

Структура поголів’я худоби в окремих регіонах і країнах світу 
(%) 

Країни 

Велика 
рогата 
худоба 

Свині 
Мала 
рогата 
худоба 

Тяглова 

худоба 
Всього 

Західна Європа 71 16,7 8,9 3,4 100 

США і Канада 82,5 9,5 1,4 6,6 100 

Латинська 

Америка 

76,3 5,3 6,3 12,1 100 

Африка 69,7 0,8 14 15,5 100 

Австралія 

і Нова Зеландія 

59,6 1,2 38,2 1 100 

Росія 70,3 11,4 12,2 6,1 100 

Китай 50,6 30 8,2 11,2 100 

 

4. Використовуючи карти атласу та літературні джерела, на 
контурну карту різними кольорами нанести райони вирощування 
технічних культур: цукрового буряку, цукрової тростини, бавовнику, 
арахісу, соняшнику, тютюну.     

 

8. Географія світового транспорту 
 

 Метою є: 1. Вивчення географії світового транспорту. 

Завдання. 1. За даними таблиці. 8.1: 
- розрахувати густоту залізниць в окремих країнах світу. 

Одержані результати записати у таблицю 8.1; 
- побудувати картосхему, на якій вказати протяжність і густоту 

залізниць у даних країнах; 
- пояснити відмінності у густоті залізниць даних країн. 

2. За даними таблиці 8.2: 
- розрахувати густоту автомобільних доріг в окремих країнах 

світу. Одержані результати записати у таблицю 8.2; 
- побудувати картосхему, на якій вказати протяжність і густоту 

автомобільних доріг у даних країнах; 
- пояснити відмінності у густоті автомобільних доріг даних країн. 

3. За даними таблиці 8.3: 
- побудувати картосхему, на якій показати тоннаж флоту у даних 

країнах та частку національних суден; 
- пояснити, чому невеликі морські держави (Панама, Ліберія, 
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Багамські острови, Мальта та ін.) мають великий тоннаж морського 
флоту, фактично не маючи власних суден? 

4. Розрахувати густоту залізничних і автомобільних шляхів 
окремих країн світу на 1 тис. км2 території і на 100 тис. чол. 
населення (таблиця 8.4). Результати оформити у вигляді таблиці. 
Зробити аналіз одержаних результатів, виділивши країни з 
найменшою і найбільшою густотою шляхів сполучення.                                                   

Методика виконання. 1. За даними таблиці. 8.1: 
- розрахувати густоту залізниць в окремих країнах світу. 

Одержані результати записати у таблицю 8.1; 
- побудувати картосхему, на якій вказати протяжність і густоту 

залізниць у даних країнах; 
- пояснити відмінності у густоті залізниць даних країн. 

 

Таблиця 8.1 

Протяжність залізниць у провідних країнах світу 

Країни 
Протяжність 

залізниць, км 

Площа 
території, 
тис. км2 

Густота 
залізниць, 

км/1000 км2 

США 226612 9363  

Росія 87157 17075,4  

Китай 75438 9597  

Індія 63221 3287,6  

Німеччина 48215 357  

Канада 48068 9976  

Австралія 38550 7687  

Аргентина 31902 2767  

Франція 29370 547  

Бразилія 29295 8512  

Японія 23474 377,8  

Польща 23072 312,7  

Україна 22473 603,7  

ПАР 20872 1219,9  

Італія 19460 301,2  

Мексика 17665 1972,6  

Великобританія 16567 244,8  

Іспанія 14974 504,8  

Казахстан 13700 2717,3  

Швеція 11528 450  
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2. За даними таблиці 8.2: 
- розрахувати густоту автомобільних доріг в окремих країнах 

світу. Одержані результати записати у таблицю 8.2; 
- побудувати картосхему, на якій вказати протяжність і густоту 

автомобільних доріг у даних країнах; 
- пояснити відмінності у густоті автомобільних доріг даних країн. 

                              

Таблиця 8.2 

Протяжність автомобільних доріг у провідних країнах світу 

Країни 

Протяжність 

автомобільних 

доріг, тис. км 

Площа 
території, 
тис. км2 

Густота 

автомобільних 

доріг, км/1000 
км2 

США 6465,8 9363  

Індія 3316,5 3287,6  

Китай 1930,5 9597  

Бразилія 1751,9 8512  

Японія 1197 377,8  

Канада 1042,3 9976  

Франція 951,5 547  

Росія 933 17075,4  

Австралія 813 7687  

Іспанія 681,2 504,8  

Німеччина 644,5 357  

Італія 487,7 301,2  

Туреччина 427 780,6  

Швеція 425 450  

Польща 424 312,7  

Великобританія 398,4 244,8  

Індонезія 391 1919,4  

ПАР 362,1 1219,9  

 

3. За даними таблиці 8.3: 
- побудувати картосхему, на якій показати тоннаж флоту у даних 

країнах та частку національних суден; 
- пояснити, чому невеликі морські держави (Панама, Ліберія, 

Багамські острови, Мальта та ін.) мають великий тоннаж морського 
флоту, фактично не маючи власних суден? 
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Таблиця 8.3 

Зареєстрований морський торговий флот в окремих країнах світу 

Країни 
Тоннаж флоту, 

млн. т 

Частка 
національних 

суден, % 

Панама 232,1 0 

Ліберія 105,2 0 

Багамські острови 55,2 0 

Греція 55,1 92 

Маршаллові 
острови 

54,6 26 

Гонконг 54,3 39 

Сінгапур 51 30 

Мальта 40,2 0 

Китай 34,9 99 

Кіпр 29,6 8 

Норвегія 20,3 61 

Південна Корея 16,5 96 

Японія 15,1 100 

Індія 14,2 98 

Італія 13,3 92 

Німеччина 13,2 99 

Великобританія 12,8 44 

США 12,4 83 

Антигуа і Барбуда 10,4 0 

Данія 10 97 

 

4. Розрахувати густоту залізничних і автомобільних шляхів 
окремих країн світу на 1 тис. км2 території і на 100 тис. чол. 
населення (таблиця 8.4). Результати оформити у вигляді таблиці. 
Зробити аналіз одержаних результатів, виділивши країни з 
найменшою і найбільшою густотою шляхів сполучення.  

                              

Таблиця 8.4  
Транспортні показники окремих країн світу (2014 р.) 

Країна Площа, км2 Чисельність 

населення, 
млн. чол. 

Загальна 

довжина 
залізниць, км 

Загальна 

довжина 
автошляхів,  

км 

Болгарія 110910 7,7 4294 36724 
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Франція 547030 61,2 31939 892900 

Україна 603700 46,8 23350 169500 

Росія 17075200 142,0 149000 952000 

Індія 3287590 1122,0 62915 3319644 

Китай 9596960 1311,0 67524 1400000 

Японія 377835 128,0 23670 1152207 

Алжир 2381740 33,5 4820 104000 

ПАР 1219912 47,3 21431 358596 

США 299,0 225750 6370031 9629091 

Мексика 1972550 108,0 31048 323977 

Канада 9976140 32,6 36114 901902 

Аргентина 2766890 39,0 33744 215434 

Бразилія 8511965 187,0 30539 1980000 

Австралія 7686850 20,6 33819 913000 

Нова Зеландія 268680 4,1 3913 92200 

 

Щоб розрахувати густоту шляхів сполучення на 1 тис. км2, 

необхідно загальну довжину залізниць або автомобільних шляхів 
поділити на площу країни і помножити на 1000; на 100 тис. чол. 
населення – поділити довжину шляхів на чисельність населення (в 
тис. чол.) і помножити на 100.  

 

9. Міжнародний туризм як складова інфраструктури 
світового господарства 

 

 Метою є: 1. Вивчення поняття, видів туризму, міжнародного 
туризму як складової світового господарства. Навчитися 

користуватися та аналізувати офіційні дані Всесвітньої Туристичної 
організації. 

Завдання. 1 Користуючись даними офіційного сайту Всесвітньої 
Туристичної Організації (ВТО) 
(https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets), проаналізувати 
показник обсягу прибутків від туризму в регіональному розрізі для 
5 країн світу на вибір у Європі, Азії, Африці, Північній Америці, 
Латинській Америці, Австралії й Океанії. Результати дослідження 
оформити у вигляді таблиці 9.1 та проаналізувати їх. 

Методика виконання. Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця 
постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-

ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в 
місці перебування. 
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Міжнародний туризм — це подорож особи за межі постійного 
місця проживання, що включає перетин кордону та здійснюється на 
термін від однієї доби до року з пізнавальною, відпочинковою, 
оздоровчою чи іншою метою, без здійснення оплачуваної діяльності 
в місці тимчасового перебування. 

Тип туризму визначається національною приналежністю 
туриста. Виділяються внутрішній, в’їзний і виїзний туризм. До 
внутрішнього туризму відносяться подорожі мешканців якої-
небудь країни по території цієї країни. До в’їзного туризму 

відносяться подорожі по якій-небудь країні осіб, які не є її 
мешканцями. До виїзного туризму відносяться подорожі мешканців 
якої-небудь країни до іншої країни. 

У міжнародному туризмі виділяють дві складові – в'їзний і 
виїзний, що розрізняються за напрямком туристського потоку. Той 
самий турист може бути класифікований як такий, що в'їжджає і 
виїжджає одночасно залежно від того, стосовно якої країни 
стосується його переміщення. Розрізняють країну походження 
туриста, яку він залишає, і країну призначення, куди він прибуває. 
У першому випадку мова йде про виїзний, у другому – про в'їзний 
туризм. Ці терміни використовують стосовно до закордонної 
подорожі на початку поїздки. На зворотному шляху турист просто 
повертається додому. 

Виділяють такі види туризму:  
 організований і неорганізований;  
 індивідуальний та груповий;  
 подорожі з метою розваги та відпочинок;   
 діловий туризм;  
 комерційний і соціальний туризм; 
 масовий і елітарний туризм;  
 екологічний туризм. 
Україна, згідно цих даних, посідає одне з провідних місць у світі 

і входить у двадцятку країн, що приймають найбільшу кількість 
туристів (18,936 млн. чол.), випереджаючи такі країни як Туреччину 
(18,916 млн. чол.), Канаду (18,265 млн. чол.), Грецію (16,039 млн. 
чол.), Польщу (15,670 млн. чол.), Португалію (11,282 млн. чол.), 
Нідерланди (10,739 млн. чол.), Угорщину (9,259 млн. чол.), 
Хорватію (8,659 млн. чол.), Єгипет (8,646 млн. чол.), Чехію (6,435 
млн. чол.) та інші провідні туристські держави. З іншого боку, в 
останні роки доходи від туризму в Україні становили лише 3,485 
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млрд. дол., тоді як, наприклад, Туреччина отримала 16,853 млрд. 
дол., Канада – 14,632 млрд. дол., Греція – 14,259 млрд. дол., 
Нідерланди – 11,516 млрд. дол., Португалія – 8,349 млрд. дол., 
Хорватія – 7,902 млрд. дол., Єгипет – 7,591 млрд. дол., Польща – 

7,239 млрд. дол., Чехія – 5,007 млрд. дол., Угорщина – 4,519 млрд. 
дол. тощо. Така велика різниця між показником кількості іноземних 
туристів і доходами від міжнародного туризму не відповідає 
загальним світовим тенденціям. В середньому доходи від одного 
туриста в світі складають 866 дол., в Україні цей показник дорівнює 
184 дол. Розмір цього показника залежить від ряду об’єктивних та 
суб’єктивних факторів. Це, насамперед, середня тривалість 
подорожі, загальний рівень цін на готельні та туристські послуги, 
якість обліку тощо. 

Результати дослідження оформлюємо у вигляді таблиці 9.1. 
Всього показників у табл. 9.1 за якими оцінено туристичну 

діяльність країни – 8. Якщо у таблиці 9.1. 50% і більше  показників 
зеленим кольором, то це говорить про те, що туристична діяльність 
у країні розвинена на високому рівні, а якщо менше – то навпаки. 

 

Таблиця 9.1  

Результати дослідження туристичної діяльності у регіональному 
розрізі країн світу за даними офіційного сайту Всесвітньої Туристичної 

Організації (ВТО) 

 

Регіони 
світу 

Країни В’їзний туризм за останні 10 
років 

Внутрішній туризм за 

останні 10 років 

Виїзний  
туризм 

за 
останні 

10 років, 
осіб 

Видатки, млн. 
дол. США 

Витрати на туризм 
над загальним ВВП 

Прибуття за 
видами 

транспорту 

Прибуття за 
основним 

призначенням 

Загальна 
кількість 
гостей 

Кількість 
гостей у 
готелях 

В’їзний  
туризм 

Виїзний  
туризм 

Європа  Італія Повітряний 

– з 28,8 до 
40,3% 

Залізничний 

– з 67,7 до 
56,9% 

Водний – з 
3,5 до 1,8% 

Бізнес – з 18,5 
до 15,6% 

Особисті цілі 
– з 42,9 до 

40,9%  

Відпустка – з 
38,6 до 43,5% 

Від 55 
тис. до 
69 тис. 

Від 45 
тис. до 
50 тис. 

Від 28 
тис. до 
35 тис. 

Виїзний: 
Пасажирський 

транспорт – 

від 27 до 30 

Подорожі – 

від 24 до 30 

В’їзний: 
Пасажирський 

транспорт – 

від 39 до 55 

Подорожі – 

від 40 до 50  

Від 1,8 
до 2,6% 

Від 1,3 
до 1,9% 

Азія          

Африка          

Північна 
Америка 

         

Латинська 
Америка 

         

Австралія 
й Океанія 
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Наприклад, візьмемо країну Італію. На офіційному сайті ВТО 
можемо знайти наступну інформацію про туристичну діяльність 

(рис. 9.1-9.7): 

 
 

Рис. 9.1. Вигляд на офіційному сайті ВТО 
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Рис. 9.2. В’їзний туризм 

 

 
Рис. 9.3. Внутрішній туризм 
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Рис. 9.4. Виїзний туризм 
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Рис. 9.5. Витрати на  туризм 

 
 

Рис. 9.6. Туризм в галузях промисловості 
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Рис. 9.7. Витрати на  туризм над загальним ВВП 

 

10. Лісовиробничий комплекс світу 
 

 Метою є: 1. Вивчення лісовиробничого комплексу світу. 
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Завдання. 1. Накреслити схему галузевої структури 
лісовиробничої промисловості світу. Охарактеризуйте чинники її 
розвитку та розміщення. 

2. Позначити на контурній карті найважливіші регіони 
лісовиробничої промисловості у світі. Дати їм коротку 
характеристику. 

3. Використовуючи таблицю 10.1 побудувати діаграми 
забезпеченості регіонів світу лісовими ресурсами.  

4. Позначити на контурній карті країни, що займають провідні 
позиції у виробництві деревообробної і паперової продукції.  

5. Визначити найбільших експортерів та імпортерів 
лісовиробничої продукції у світі.  

Методика виконання. 1. Лісова і деревообробна промисловість 
включає галузі видобувної і обробної промисловості, а саме: 
лісозаготівельну, лісопильну, деревообробну, лісохімічну, тобто 
галузі, які здійснюють заготівлю, комплексну механічну і хімічну 
обробку деревини тощо. Або ж також можна поділити лісову 
промисловість на: заготівлю, механічну обробку, хімічну переробку 
та целюлозно-паперову промисловість. До механічної обробки 
відноситься лісопилення, виробництво фанери, будівельних 
деталей, меблів, сірників тощо. Хімічну переробку деревини 
здійснює лісохімія. Хімічна технологія сполучається з механічною 
переробкою також у целюлозно-паперові галузі. 

2. Найважливіші регіони у світі за забезпеченістю лісовими 
ресурсами зображено на рис. 10.1. 

 

 
 

Рис.10.1.Поширення лісових ресурсів різних видів у світі  
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Розподіл площі лісів України за переважаючими деревними 
породами зображено на рис. 10.2. В Україні ліси сформовані понад 
30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна, дуб, бук, 
ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. 

 

 

Рис. 10.2. Розподіл площі лісів України за переважаючими деревними 
породами 

 

Згідно публічного звіту державного агентства лісових ресурсів 
України за 2019 рік, маємо (рис. 10.3). 

 

 

Рис. 10.3. Місце України у Європі за лісистістю 

 

Відповідно до Земельного та Лісового кодексів ліси України 
можуть перебувати у державній, комунальній та приватній 
власності. 

3. Використовуючи таблицю 10.1 (побудувати діаграми 
забезпеченості регіонів світу лісовими ресурсами).  
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Таблиця 10.1 

Забезпеченість окремих країн світу лісовими ресурсами 
№ 
з/п 

Країна Ліси, км2 Відсоток від площі 

1. Росія 7762602 45,4 

2. Бразилія 7776980 56,1 

3. Канада 3101340 31,06 

4. США 3030890 30,84 

5. КНР 1821000 18,21 

6. ДР Конго 1819326 50,00 

7. Австралія 1470832 19,00 

8. Аргентина 945336 34,00 

9. Індонезія 884950 46,46 

10. Індія 778424 24,68 

11. Мексика 710000 36,50 

12. Перу 687420 53,49 

13. Судан 675460 26,96 

14. Мозамбік 620000 78,00 

15. Колумбія 607280 53,32 

16. Ангола 591040 47,41 

17 Болівія 587400 53,47 

18. Венесуела 471378 51,68 

19. Замбія 376309 50,00 

20. Танзанія 352570 37,22 

21. Швеція 234850 58,00 

22. Іспанія 283007 57,00 

23. Японія 253203 67,00 

24. Франція 246640 36,76 

25. Туреччина 216781 27,60 

26. Малайзія 195200 59,50 

27. Чилі 158781 21,00 

28. Німеччина 113176 31,70 

29. Італія 106736 35,00 

30. Україна 105000 17,00 

31. Польща 90000 28,80 

32. ПАР 89170 7,31 

33. Греція 37520 28,43 

34. Північна Корея 76240 63,25 

35. Казахстан 54498 2,00 

36. Алжир 42000 1,70 

37. Ефіопія 39313 3,56 

38. Туркменістан 41270 8,46 

39. Болгарія 36250 32,69 

40. Латвія 28807 44,00 
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11. Україна як країна експортер та імпортер у світовому 
господарстві 

 

 Метою є: 1. Визначення ролі України як країни експортера та 
імпортера у світовому господарстві. 

Завдання. 1. Побудувати кругові діаграми експорту та імпорту 
товарів та послуг в Україні за даними таблиці 11.1. Показати у 
динаміці зміну цих соціально-економічних показників та 
проаналізувати їх. 

Методика виконання. Експорт - вивіз із митної території 
країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього 
зворотного повернення.   Імпорт – це ввезення в країну товарів, 
послуг. 

Проаналізуємо економіку України у 2020 році. Українську 
економіку часто називають сировинною. Прийнято вважати, що і 
продаємо ми найбільше саме сировину, але насправді, вона 
становить лише 35% нашого експорту. Ще 25% - своєрідні 
"напівфабрикати" (деякі метали), а ось 40% - готова, перероблена 
продукція (від соняшникової олії до побутової техніки).  

На чому ж насправді Україна заробляє валюту і чиї ринки 
найперспективніші? 

Що продаємо?  
Дохід від експорту Україна нарощує з року в рік. Ще 5 років 

тому, в 2016-му, ми заробили тільки 36 млрд. дол. А вже в 2020-му, 
незважаючи на глобальну кризу, експортні товари принесли Україні 
49 млрд. дол. Піковим в доході був 2019 й, коли ми подолали 
позначку в 50 млрд. доларів, і якби не пандемія - могли б знову 
наростити обороти.  

Структура українського експорту дуже різноманітна. У 
прийнятій світовій класифікації існує майже 5200 різних видів 
найменувань товарів. Ми експортуємо близько 4000. Це свідчить 
про те, що у нас досить диверсифікована економіка. Це дає більше 
шансів знайти різних споживачів на різних ринках. А в кризовій 
ситуації робить нас більш стійкими. Якийсь ринок може впасти, в 
той же час інший - буде рости. Наприклад, в 2020-му році через 
пандемію впав наш експорт в ЄС, але істотно виріс в Китай.  

Ще в 2016-му році лідером експорту України були чорні метали - 
19,9%. За ними йшли:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 зернові 16,7%;  
 жири і масла 10,9%; 
 машини і обладнання 10%. 
До 2020-го ми зробили більший упор на експорт продукції 

сільського господарства. Тому структура експорту тепер виглядає 
так:  

 зернові 19,1%; 
 чорні метали 15,6%;  
 жири і масла 11,7%;  

 машини і обладнання 9,1%.  
Крім того, ми весь цей час активно продаємо руду, продукцію 

тваринництва, хімічної промисловості, дерево, продукти 
харчування і промислові товари (меблі, іграшки). На ринках таких 
товарів завжди велика конкуренція, через це ми відчуваємо себе не 
дуже впевнено. Якщо з'являється конкурент, якому вдається 
оптимізувати виробництво і нести менші витрати, нас витісняють з 
ринку. Тому говорити про стабільність експорту  поки  що не 
можна.  

Згідно з даними митної служби України, в 2020 році експортні 
поставки насіння сільськогосподарських культур - пшениці, 
ячменю, жита і кукурудзи - зменшилися на 25% у ваговому виразі 
до показника 2019 року склали 11,9 тис. тонн проти майже 16 тис. 
тонн в попередньому році. 

Що стосується географії поставок українського насіння зернових 
культур, то в 2020 році, то близько 65% експортованих насіння 
кукурудзи поставили до Білорусі, 12% - в Румунію і 7% - в 
Молдову. Відповідно 15% припало на поставки в інші країни. 
Насіння пшениці експортувалися до Ізраїлю (59%) і Молдову (26%). 
Насіння жита поставлялися виключно на ринок Білорусі, а насіння 
ячменю - в Азербайджан (51%) і Молдову (46%). 

З ким торгуємо?  
Наш головний партнер протягом останніх п'яти років - 

Європейський союз. Особливо активно йде торгівля з Польщею, 
Угорщиною, Румунією, Німеччиною, Нідерландами, Італією та 
Іспанією. Пік наших торгових відносин припав на 2019 й рік, коли 
41% експорту був саме в країни ЄС, 13,1% - Китай, 8,4% - Росія, 
4,8% - США, 4,5% - Туреччина. Що цікаво, майже половина нашого 
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експорту в європейські держави - перероблені товари, а не 
сировина.  

Крім того, активним партнером поки залишається Росія, хоча за 
останні роки показники стрімко йдуть на спад. У той же час, 
наростають поставки товарів до Туреччини, Індії та Китаю. До 
слова, від торгівлі з КНР в 2020-му році ми виручили більше 
грошей, ніж, наприклад, від найближчих сусідів, Польщі та РФ, 
разом узятих.  

Які напрямки необхідно розвивати?  
Перш за все, потрібно розвивати ті галузі, продукцію яких можна 

продавати вигідніше і дорожче. Само собою, набагато 
рентабельніше постачати літаки, ніж соняшникову олію. Якщо ми 
не можемо зробити літак з нуля - можна виготовляти деталі або 
займатися складанням. Але розвиток промисловості, особливо 
галузей, в яких ми раніше були мало представлені, вимагає 
величезних капіталовкладень. При цьому і в ключових для нас 
експортних галузях ще є куди рости.  

В Україні навіть в рамках профільних груп товарів варто 
розвивати специфічні експортні статті.  На міжнародних ринках 
потрібно конкурувати. Якщо ми беремо, наприклад, 
сільськогосподарську продукцію, потрібно пропонувати органічні 
товари, як це робить Ізраїль. Якщо ж ми будемо просто вивозити 
фуражне зерно в Арабські Емірати або Саудівську Аравію - ця 
історія триватиме недовго. Хоча надто сфокусований експорт може 
таїти небезпеки. Адже якщо в країні-споживачеві товар раптово 
стане незатребуваним - на цьому ринку її буде кому продати.  

 У 2020 році скоротилися поставки наших комплектів проводів 
для свічок запалювання в ЄС. Європа закривала свої автомобільні 
заводи через пандемію. Якщо зерно можна відправити на інший 
ринок, то ці комплекти для свічок запалювання ось так відразу 
нікому більше не потрібні, тому необхідна диверсифікація, ми 
повинні продавати різні товари на багатьох ринках. 

Експерти відзначають, в наших інтересах торгувати з якомога 
більшою кількістю партнерів, адже таким чином ми будемо менш 
залежні від стрибків цін і попиту.  

 Європейський Союз - дуже важливий партнер. Але 
фокусуватися тільки на ньому - не дуже правильна стратегія. 
Необхідно звертати увагу на країни Середземномор'я, Північної 
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Африки, Близького Сходу. На ті країни, з якими у ЄС є договори 
про вільну торгівлю, та ж Туреччина. Сподіваємося на те, що нам 
вдасться завершити переговори і створити з ними зону вільної 
торгівлі. Азія теж буде вдалим вибором. Потенціал, наприклад, 
Китаю для нас ще до кінця не вичерпано.  

Структура українського експорту далека від ідеальної , але в той 
же час має багато перспектив. Зокрема, наша сильна сторона - це 
робота на різних ринках. Такий поділ експорту робить нас більш 
стійкими до кризових явищ на рівні окремих країн або регіонів і 
дозволяє практично не зменшувати темпи нарощування експорту, 
незважаючи на складну економічну ситуацію. 

Згідно із даними бюлетеня «Основні макроекономічні показники 
соціально-економічного розвитку України» за 2020 рік маємо (табл. 
11.1). 

Таблиця 11.1 

Експорт та імпорт товарів та послуг в Україні за 2017-2020 рр. 
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Питання гарантованого рівня знань 

 

1. Мета, завдання, суть поняття та структура географії світового 
господарства. 

2. Типологія країн за географічним положенням, територією, 
кількістю населення та рівнем соціально-економічного розвитку. 

3. Чинники та принципи розміщення виробництва. Основні 
показники аналізу господарства країн у світі.  

4. Суть понять «міжнародний поділ праці», «галузь міжнародної 
спеціалізації», «міжнародна економічна інтеграція». 

5. Європейська економічна інтеграція. Інші інтеграційні 
угрупування світу. Поняття про світовий ринок. 

6. Вплив науково-технічного прогресу та інформаційного “вибуху” 
на географію світового господарства. Основні риси НТР. Вплив 
НТР  на галузеву структуру та розміщення виробництва. 

7. Поняття та сутність глобалізації господарства. Рівні  та фактори 
розміщення господарства в умовах глобалізації. 

8. Основні глобальні проблеми людства та їх вплив на географію 
світового господарства: паливно-енергетична, сировинна, 
продовольча, екологічна та політична криза. 

9. Природно-ресурсний потенціал (ПРП) як фактор виробництва. 
Мінерально-ресурсний потенціал.  

10.  Земельно-ресурсний потенціал.  
11.  Водно-ресурсний потенціал та ресурси Світового океану.  
12.  Рослинний ПРП. Рекреаційний потенціал. 
13.  Демографічні ресурси світу. Світовий процес урбанізації.  
14.  Забезпечення населення світу продовольством.  
15.  Трудові ресурси та ринок праці. Модель внутрішнього ринку 

праці. Особливості міжнародного ринку праці та чинники 
диференціації оплати праці. 

16.  Особливості сучасної галузевої структури світового 
господарства і промисловості.  

17.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
паливно-енергетичної промисловості: нафтова, газова, вугільна.  

18.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
електроенергетичної.  

19.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
гірничодобувної промисловості. 
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20.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
металургійної промисловості.  

21.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
машинобудівного комплексу світу. 

22.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
хімічної промисловості.  

23.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
лісовиробничого комплексу.  

24.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
промисловості будівельних матеріалів.  

25.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: легкої 
промисловості. 

26.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
харчової промисловості.  

27.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
морського промислу та рибальства. 

28.  Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: 
ювелірної промисловості. 

29.  Сільськогосподарське виробництво в системі світового 
господарства, в умовах ринку. Структура світового 
сільськогосподарського виробництва. Форми 
сільськогосподарського використання земель.  

30.  Географія рослинництва світу.  
31.  Географія тваринництва світу. 
32.  Транспортно-логістична система світу. Залізничний транспорт 

світу. 
33.  Автомобільний транспорт світу. 
34.  Повітряний транспорт світу. 
35.  Водний транспорт світу. 
36.  Трубопровідний транспорт світу.  
37.  Світова система зв’язку.  
38.  Географія туризму: поняття, види, риси, класи,  
39.  Класифікація, регіональна структура туризму. 
40.  Розвиток туризму у різних країнах.  
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Рекомендована та базова література 

 

1. Географія світового господарства (з основами економіки) : 

навч. посіб. / Я. Б. Олійник та ін.; за ред. Я. Б. Олійника, 
І. Г. Смирнова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. 2-ге вид., стер. К. : 
Знання, 2014. 637 с. 

2. Географія світового господарства з основами економіки : 

навч. посібник / за ред. Олійника Я. Б., Смирнова Г. Г. Київ : Знання, 
2011. 637 с. 

3. Економічна і соціальна географія світу : навч. посібник / за 
ред. Кузика С. П. Львів : Світ, 2002. 672 с. 

4. Економічна географія країн світу : навчально-методичний 
комплекс дисципліни / І. П. Мандрик. Луцьк : Східноєвроп. націон. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2015. 55 с. 

5. Географія світового господарства : навчальний посібник / 
Оксана Володимирівна Яроменко. Рівне, 2010. 131 с. 

6. Іщук С. І., Гладкий О. В. Географія промислових комплексів. 
К. : Знання, 2011. 375 с. (Вища освіта ХХ століття). 

7. Географія світового господарства : робочий зошит для 
самостійної роботи студентів / С. І. Сюткін. Суми : ФОП Цьома 
С.П., 2018. 32 с. 

8. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. 
посібник / В. В. Козик, Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Київ : 

Знання, 2008. 405 с. 
9. Світова економіка : підручник / за ред. Філіпенко А. С., 

Будкін В. С., Рогач О.І. Київ : Либідь, 2007. 582 с.  
10. Голиков А. П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А., Сидоров В. П. 

География мирового хозяйства / Под ред. А. П. Голикова. К. : ЦУЛ, 
2008. 192 с. 

11. Липец Ю. Г., Пуляркин В. А., Шлихтер С. Б. География 
мирового хозяйства. М. : ВЛАДОС, 1999. 400 с. 

12. Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хозяйства: 
Международное разделение труда. М. : Аспект-Пресс, 2006. 253 с. 

13. Олійник Я. Б., Шищенко П. Г., Степаненко А. В., Масляк П. О. 
Географія : Україна і світ. К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. 456 с. 

14. Фаминский И. П. Мировое хозяйство: динамика, структура 
производства, мировые товарные рынки (вторая половина ХХ - начало 
ХХI в.) : учеб.пособие. М. : Магистр, 2007. 670 с. 
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Допоміжна література 

  

1. Губарев В. К. Географія світу: Довідник школяра і студента. 
Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 576 с.  

2. Атлас глобальних проблем світу. К. : ДНВП “Картографія”, 
2009. 144 с. 

3. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу. Довідник. Картографія, 
1998. 383 с. 

4. Політична географія і геополітика / За ред. Б. П. Яценка. К. : 

Либідь, 2007. 255 с. 
5. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, 
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