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лих плодів і полюванням. Вони майже ніяк 
не впливали на довкілля. Першою великою 
подією в їхньому житті стало оволодіння вог-
нем. Наступний визначальний крок у розви-
тку людства — перехід до вирощування куль-
турних рослин і розведення тварин. Це дало 
змогу контролювати виробництво їжі. Тепер 
її збільшення, урізноманітнення, покращення 
залежало вже лише від розуму й працездат-
ності людей.

Від цього часу людство вже не просто ко-
ристується дарами природи. Воно починає все 
активніше змінювати довкілля, пристосовуючи 
його до своїх потреб. Виникають перші зем-
леробські поселення. За 4 тис. років до нашої 
ери на територіях Північного Китаю, Мексики, 
Перу, України (між річками Дніпро та Дністер) 
з’являється землеробство.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію про трипільську цивілізацію. 
Розкажіть про свої знахідки.

Нові форми господарювання розвивалися 
в найсприятливіших для цього природних умо-
вах. Природа й людина ніби об’єднували свої 
зусилля заради прогресу. Звідси ці форми гос-
подарювання поширювалися на інші регіони 
з менш сприятливими природними умовами.

Здобуваючи все нові «перемоги» над при-
родою, людство поступово збіднювало довкіл-
ля. Почали загострюватися екологічні пробле-
ми. Деякі вчені вважають, що в основі 
загибелі більшості давніх цивілізацій лежать 
саме екологічні чинники.

У Середньовіччі експлуатація природи по-
силюється. Швидко зростає кількість насе-
лення, близько 500 років тому починається 
індустріальна ера та стрімко збільшується 
вплив людини на довкілля.

Однак до XIX ст. значні території США, 
Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, Росії 
все ще залишалися малозаселеними та слабо 
освоєними. Люди селилися переважно на 
узбережжях океанів і морів.

Із розвитком цивілізації в XX ст., особли-
во на межі другого і третього тисячоліть, 
вплив природних умов на життя та господар-
ську діяльність людини істотно зменшився. 
Науково-технічний прогрес, новітні техноло-
гічні досягнення дали змогу людині успішно 
освоювати території з екстремальними при-
родними умовами. Почалося інтенсивне гос-

подарське вивчення півночі, пустельних і на-
півпустельних районів Африки, Америки, 
Азії та Австралії. З’явилися нові наукові 
станції в Антарктиді. Швидкими темпами 
освоювалися багатства Світового океану, гір-
ських територій, екваторіальних лісів Амазо-
нії тощо. У деяких регіонах світу вироблена 
людиною енергія стала суттєво перевищувати 
кількість сонячної енергії. На жаль, майже 
скрізь цей процес супроводжувався виникнен-
ням екологічних проблем (мал. 2).

Деякі вчені стверджують, що екологія є  най-
молодшою з  усіх наук. За допомогою додатко-
вих джерел інформації знайдіть підтвердження 
цього факту.

Минуле століття стало важливим часовим 
відрізком у розробці й практичному відпра-
цюванні низки моделей раціонального і не-
раціонального освоєння планети. Переважно 
шляхом спроб і помилок людство прийшло до 
розуміння необхідності збереження природно-
го довкілля.

Упродовж усієї історії людство постійно 
перебувало у взаємодії з природою.

3ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ЛЮД-
СТВОМ СВОЄЇ ПЛАНЕТИ. Багато рис майбут-

нього вже зріє в сьогоденні. Напевно, людина 
й надалі залишиться одночасно як творцем, 
так і руйнівником довкілля, але все-таки пе-
реважатиме розумний, творчий підхід.

Мал. 2. Острови сміття в  Тихому океані.

СЛОВНИК

Антропосфера  — частина біосфери, яку утворює 
сукупність усіх людей нашої планети.

Розділ І.  
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кращі умови для самореалізації, здобуття 
освіти тощо. Тому великі міста й надалі за-
лишаться основними осередками найрізнома-

нітніших функцій і збережуть свою прива-
бливість і в майбутньому.

ВИСНОВКИ

 � Процес урбанізації, тобто зростання міст і  підвищення їхньої ролі 
в житті суспільства, відбувається в усьому світі. Урбанізація породжує ряд 
економічних, соціальних та екологічних проблем, що потребують ефек-
тивного розв’язання. Містам-мільйонерам, яких сьогодні на планеті вже 
понад 300, належить визначальна роль у  формуванні систем розселення.

 � Навколо великих міст формуються населені пункти різної величи-
ни  — міські агломерації. У  густонаселених районах світу великі місь-
кі агломерації можуть зливатися, утворюючи мегалополіси. Є  міста, 
які зростають за рахунок утворення нетрів  — районів з  антисанітар-
ними умовами життя. Такий тип урбанізації називають хибною.

 � Міста виконують різні функції: адміністративні, промислові, торго-
вельні, транспортні тощо. Сьогодні існують країни, які майже на 100 % 
складаються з  міського населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «міська 
агломерація», «урбанізація», «нетрі», 
«субурбанізація».

2. Поясніть причини нерівномірності 
розміщення населення світу.

3. Поясніть, звідки та куди спрямовані 
основні потоки внутрішніх міграцій. 
Якими причинами вони викликані?

4. Назвіть причини та проблеми сучас-
ної урбанізації.

5. Поясніть взаємозв’язок урбанізації та 
рівня соціально-економічного розви-
тку країни.

§ 13 Сільське населення світу

Пригадайте, у  яких регіонах України проживає більша частка сільського населення. За якими 
ознаками його відрізняють від міського?

1СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. У сільських населених 
пунктах нині проживає менше половини 

всього населення Землі. Кількість сільського 
населення продовжує зростати, але оскільки 
міста розвиваються швидше, частка селян по-
стійно скорочується. Зростання кількості сіль-
ських жителів відбувається за рахунок країн, 
що розвиваються. Динаміка питомої ваги сіль-
ських жителів у світі є такою: у 1960 р. їх 
було 67 %, у 1990 р. — 57 %. Загальне число 
сільських населених пунктів на планеті оці-
нюється до 20 мільйонів. Вони дуже різняться 
за величиною, формою, основними заняттями 
їхніх жителів тощо. Ця різниця визначається 
історією розвитку, природними умовами та 
ресурсами, соціально-економічними умовами 
країни, рівнем розвитку продуктивних сил 
і спеціалізацією господарства.

У країнах Європи та Японії, що здолала 
тривалий шлях розвитку, поширена групова 
форма розселення, у якій поєднуються великі 
села й селища. Разом із тим тут прижилися 

та збереглися й поодинокі будинки, садиби 
(розсіяна форма розселення). Із розвитком 
міст і бажанням людини бути ближче до при-
роди в розвинених країнах виник феномен 
«другої домівки». Це приміські дачні й ку-
рортні селища, заміські будинки багатих лю-
дей тощо. Вони виросли навколо великих 
міст, наближаючись до міських агломерацій, 
мегалополісів, але фактично залишаючись 
сільськими населеними пунктами. Саме через 
це більша частина сільського населення висо-
корозвинених західноєвропейських країн за-
йнята не в сільському господарстві. Їх насе-
лення здійснює щоденні маятникові міграції 
на роботу до найближчих міст. Вранці вони 
приїжджають до міста на роботу, а ввечері 
повертаються додому.

Наведіть приклади маятникової міграції.

У США й колишніх переселенських коло-
ніях (Канада, Австралія, Нова Зеландія) не 
існує давньої мережі сільського розселення, 

Кожен параграф, крім основного тексту, містить 
завдання. Запропоновані вправи допоможуть 
учням пов’язати теоретичні знання і  життєві 
реалії, зрозуміти, де і  коли їм знадобляться 
знання з  географії.
Виконуючи завдання, учні зможуть застосувати 
щойно отримані знання й  у  такий спосіб 
закріпити їх

Наведені ілюстрації мають розвивальну та 
інформаційну функції

У тексті підручника тлумачення основних 
термінів і  понять наведено окремими врізками 
під рубрикою «Словник»

Кожен параграф закінчується висновками 
та  підсумковими запитаннями і  завданнями.
Ці матеріали допоможуть учням визначити 
головні думки, які закладено в  тексті парагра-
фа, підкажуть, чи все було для них зрозумілим

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Географія» для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, що знайомить із курсом «Україна і світове господарство». Підручник скла-
дається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з  них зазвичай розкри-
вається у  двох-п’яти параграфах. Матеріал кожного параграфа для полегшення роботи з  ним 
поділено на змістові частини.

Важливими для сприйняття навчального матеріалу є  таблиці, фотографії, структурні схе-
ми, діаграми, картосхеми. Вони дозволять учням краще уявити той чи інший географічний 
об’єкт або явище, активізувати зорову пам’ять у  процесі навчання. Поряд із малюнками під 
рубрикою «Чи відомо вам, що…» розміщено цікаві факти, які стосуються теми, доповнюють 
її, привертають увагу до питань, що можуть стати для учнів предметом творчого пошуку.

Під рубрикою «Закріплюємо та узагальнюємо» наприкінці кожного параграфа містяться 
запитання та завдання, які допоможуть повторити основні положення навчального матеріалу, 
структурувати його та зробити висновки.

Завдання під рубрикою «Набуваємо практичних навичок» спрямовані на те, щоб учні за-
стосовували отримані знання в  новій для них ситуації, а  також на розв’язання певних прак-
тичних завдань, здобуття додаткових знань і  вмінь. У  підручнику наведено опис можливого 
алгоритму виконання практичних робіт та досліджень та деякі фактичні дані.

Підручник покликаний допомогти вам викладати географію в  9 класі та розкрити перед 
учнями сутність геопросторової організації національного господарства України та світово-
го господарства в  цілому.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.
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1ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Гілецький Йосип Романович має вищу осві-

ту за фахом «географ». Працює в  ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя 
Стефаника» на кафедрі географії та природознав-
ства, факультет природничих наук. Має кваліфіка-
ційний рівень: доцент, кандидат педагогічних наук. 
Автор понад 170 публікацій.

Сливка Роман Родославович закінчив Львів-
ський національний університет імені Івана Фран-
ка за фахом «викладач-географ». Працює в  ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» на кафедрі географії та приро-
дознавства, факультет природничих наук. Має ква-
ліфікаційний рівень: доцент, кандидат географіч-
них наук. Автор багатьох друкованих праць.

Атаманюк Ярослава Дмитрівна закінчила 
географічний факультет Чернівецького національ-
ного університету ім. Юрія Федьковича. Працює 
в ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника» на кафедрі геогра-
фії та природознавства. Кандидат географічних 
наук, доцент. Керівник секції географії та ланд-
шафтознавства Івано-Франківської Малої академії 
наук учнівської молоді Івано-Франківської місь-
кої ради.

Чобан Роман Дмитрович має вищу освіту. 
Працює в  Джурівській ЗОШ І—ІІІ ступенів Снятин-
ської районної ради Івано-Франківської області. 
Учитель вищої категорії, учитель-методист. Має 
звання «Відмінник освіти України».

Загальні відомості
 � Підручник із географії для 9 класу є  логічним 
продовженням серії підручників нового поколін-
ня, які відповідають сучасним вимогам викладан-
ня географії.

 � Підручник із географії  — це продукт нового 
покоління, орієнтований на засвоєння учнями 

базових географічних знань і переважно на до-
сягнення ними такої ключової компетенції, як 
уміння навчатися.

 � Зручний формат підручника створює додатко-
ві можливості для сприйняття навчального ма-
теріалу.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  під-
ручником

 � Весь теоретичний матеріал, передбачений на-
вчальною програмою

 � Комплекс завдань на осмислення власних на-
вчальних досягнень

 � Алгоритм виконання практичних робіт та дослі-
джень

 � Словник основних термінів і  понять
 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Додатковий матеріал до параграфів
 � Завдання для узагальнюючого контролю, що ви-
конуються в  режимі онлайн

Переваги підручника
Підручник відбиває новітні досягнення й  тенденції в  галузі вивчення географії України.

 � Мета створення підручника — сформувати в учнів 
уявлення про світове господарство та Україну як 
цілісний географічний регіон та суб’єкт світового 
географічного простору, у якому протікають як гло-
бальні, так і  специфічні економічні процеси.

 � Видання має добре опрацьований методичний 
апарат, різнорівневу систему запитань і  завдань, 

містить велику кількість ілюстрацій, схем і таблиць, 
що зробить уроки ефективними, насиченими та 
цікавими.

 � Електронний додаток до підручника значно роз-
ширить наявну інформацію (текстову та візуальну) 
і дасть змогу застосовувати її під час виконання різ-
номанітних завдань, підготовки досліджень тощо.



2 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Особливості подання матеріалу

Структура підручника
Складається зі «Вступу» 
та  п’яти розділів, а  розділи 
структурно розподілені на 
параграфи. Кожен параграф 
висвітлює один аспект на-
вчальної теми та, як правило, 
розрахований на один урок.

Структура параграфів
Кожний параграф розпо  чинає 
рубрика «Спробуйте відпові-
сти», що має на меті актуалізу-
вати раніше вивчений матеріал 
та підготувати учня до сприй-
няття нового навчального 
матеріалу

Кожний параграф поділений 
на кілька логічно завершених 
частин, що мають заголовки, 
тобто структура тексту побудо-
вана у  вигляді комбінації 
невеликих за обсягом змісто-
вих елементів

Тема 1. Національна економіка

Тема 2. Світове господарство

НАЦІОНАЛЬНА 
ЕКОНОМІКА 
ТА  СВІТОВЕ 
ГОСПОДАРСТВОРОЗДІЛ І

§ 1 Національна економіка 
та  економічний розвиток

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які ви знаєте види господарської діяльності?
2. Які з  них характерні для вашого краю?
3. Що вам відомо про великі суспільні поділи праці?

1 Національна економіка
Національна економіка — це історично обумовлена сукупність 

видів господарської (економічної) діяльності певної держави, 
взаємопов’язаних між собою поділом праці.

Поділом праці називають процес відокремлення різних видів тру-
дової діяльності, який упродовж історії людства відбувається безпе-
рервно. Він відображає певний рівень розвитку господарства на кон-
кретному історичному етапі. Так, відокремлення скотарства від 
землеробства, яке відбувалося 5—4 тис. років тому, назвали першим 
великим суспільним поділом праці. Із того часу одні давні народи 
почали займатися землеробством і перейшли до осілого способу жит-
тя в малих чи великих поселеннях, а інші своїм основним видом гос-
подарської діяльності обрали тваринництво — приручення й розведен-
ня свійських тварин, що спонукало людей до кочового способу життя.

Із часом люди усвідомили переваги поділу праці, коли кожен ви-
робляє той продукт, для створення якого в нього є певні вроджені зді-
бності. Тому одні продовжили займатися землеробською працею, 
а інші проявили себе в різних ремеслах. Відокремлення ремесла від 
сільського господарства, яке відбувалося в II—I тис. до н. е., увійшло 
в історію як другий великий суспільний поділ праці.

Другий поділ праці сприяв активізації обміну виробленою продук-
цією. Тому практично одночасно з другим відбувався і третій вели-
кий суспільний поділ праці. Він полягав у відокремленні торгівлі від 

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Вважають, що першими кочовиками в  межах території сучасної України 
були кіммерійці. Це іраномовні племена, які населяли територію межи-
річчя Дону та Дністра з  близько 1500 р. до н. е. й до VII ст. до н. е. 
Трохи згодом, під натиском інших кочовиків зі сходу, вони відійшли до 
Малої Азії. Гомер, розповідаючи у  своїй поемі «Одіссея» про північне 
узбережжя Чорного моря, називає його «землею кіммерійців». Інші дав-
ні автори вказували, що Північне Причорномор’я колись називалося 
Кіммерією, що була рабовласницькою державою, у  якій влада належа-
ла царю та знаті.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Найдавнішими землероба-
ми на території сучасної 
України від Дніпра до 
Карпат і від Полісся до 
Чорного моря були три-
пільські племена. Вони за-
ймали й освоювали своєю 
працею ці простори в V—
IV тис. до н. е. (упродовж 
2000 років). Вони сіяли 
пшеницю, ячмінь, просо, 
жито, горох. Землю обро-
бляли за допомогою мо-
тик, зроблених із рогу 
оленя, каменю або з кіст-
ки та палиць-копачок із 
загостреними вістрями. 
Урожай збирали за допо-
могою серпів із кремінни-
ми вставками.
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ТЕМА  

1

ливіших із них у «закритих» містах, до яких обмежений доступ 
іноземців та сторонніх людей.

У процесі розвитку суспільства при плануванні будівництва но-
вих підприємств держава керується певними загальними інтереса-
ми, які часто не узгоджуються з чинниками розміщення окремої 
галузі. Державою розробляються певні правила територіальної ор-
ганізації промисловості, сільського господарства, транспорту, сфе-
ри послуг. Ці своєрідні рекомендації щодо розміщення нових під-
приємств відображають політику держави в питанні вдосконалення 
територіальної структури національної економіки. Їх ще називають 
принципами розміщення господарства. Серед них, зокрема, такі:
1) вирівнювання соціально-економічного розвитку всіх регіонів 

країни, більш активне освоєння нових або пожвавлення розви-
тку депресивних (відсталих) районів;

2) обмеження розвитку великих міст (мал. 1), активізація розви-
тку малих і середніх міст.
Деякі з принципів розміщення господарства не узгоджуються 

з чинниками розміщення виробництва й призводять спочатку до 
зростання собівартості продукції та послуг (затрат у розрахунку на 
одиницю продукції або послуги). Однак у країнах із ринковою еко-
номікою через надання пільгових кредитів, зниження податків тощо 
підприємців заохочують споруджувати нові господарські об’єкти саме 
там, де зацікавлена держава. Наприклад, найвигідніше побудувати 
сучасне підприємство машинобудування у великому місті, де в до-
статній кількості наявні висококваліфікована робоча сила, надійні 
транспортні шляхи. Однак державі необхідно забезпечити роботою 
та підвищити рівень життя населення малого міста. Тоді за рахунок 
власних коштів вона створює сприятливі умови для будівництва про-
мислового об’єкта саме в ньому. У перспективі це дасть позитивний 
економічний результат як суспільству, що подбало про жителів ма-
лого міста, так і самому підприємству, що із часом за підтримки дер-
жави буде добре забезпечене кваліфікованими кадрами, транспорт-
ними магістралями тощо.

На сьогодні в Україні існують значні проблеми в територіальній 
структурі національного господарства. Ряд областей (Чернігівська, 
Хмельницька, Рівненська, Волинська, Тернопільська, Закарпатська) 
і до сьогодні залишаються промислово малорозвиненими, що зумов-
лює високу гостроту проблеми зайнятості населення (мал. 2).

2 Форми просторової організації національної економіки
Вивчення просторової організації національної економіки є одним 

із найважливіших завдань економічної географії. Вона характеризу-
ється різними формами певним чином взаєморозміщених і поєднаних 
територіально елементів господарства або окремих виробництв, які пе-
ребувають у певній взаємодії. Елементами просторової організації 
є промислові пункти, центри, вузли, райони (мал. 3), сільськогоспо-
дарські зони, транспортні магістралі, економічні райони.

Найпростішим елементом територіальної організації промисло-
вості є промисловий пункт. Це невеликий населений пункт, де 
є одне промислове підприємство. Якщо таких підприємств є декіль-
ка, то поселення називають промисловим центром. Останній за га-

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

У деяких випадках екологічно зорі-
єнтоване виробництво здатне під-
вищити конкурентоспроможність 
галузей та окремих компаній. При-
родоохоронні заходи можуть пози-
тивно впливати на галузі, які вико-
ристовують сучасні технології. 
Наприклад, автомобілебудування 
може суттєво виграти від розроб-
ки моделей зі зменшеним вико-
ристанням палива, переведення їх 
на використання електроенергії.

Мал. 1. Однією з  проблем великих 
міст є  дорожні затори. Перше місце 
у  світі за автомобільними чергами по-
сідає місто Пекін. Китайська столиця, 
оточена шістьма кільцевими дорогами, 
давно не дивує своїх водіїв постійни-
ми заторами.

Мал. 2. Центр зайнятості в  Тернополі. 
На одне робоче місце тут в  окремі 
роки претендує до 90 осіб.

Тема 1. Національна економіка 
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3ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Додатковий матеріал
Додаткові тексти та пояснення 
містять цікаві факти про 
країни-лідери за певними 
показниками економічного 
розвитку, господарські об’єкти, 
наукові досягнення в  минулі 
часи й  сучасності, типові 
приклади соціально-економіч-
них процесів тощо та орієнту-
ють учнів до застосування 
знань у  повсякденному житті

Найважливіші поняття, терміни 
та географічні назви, на які 
треба звернути увагу або 
запам’ятати, у  тексті виділено 
жирним шрифтом або курсивом

Посилання на медіа-джерела
У підручнику є  посилання на 
медіа-джерела (телепередачі, 
інтернет-сайти, електронні 
журнали тощо)

§ 4 Спеціалізація території та  світове 
господарство

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Яке господарство називають натуральним?
2. Що таке поділ праці на мануфактурному виробництві і  в  чому поля-

гають його переваги?
3. Чи відрізняється асортимент продукції, що виробляється на різних 

територіях країни, області?

1 Поняття «спеціалізація території»
На ранніх етапах розвитку людського суспільства існувало тіль-

ки натуральне господарство, яке передбачало виготовлення кож-
ною людиною, родиною або жителями одного поселення всього не-
обхідного для власного споживання. Таке господарювання було не 
дуже ефективним, оскільки більшість людей має вроджений хист 
тільки до певних видів діяльності.

Із часом люди усвідомили переваги поділу праці, тому в давніх 
поселеннях одні продовжили займатися землеробською працею, а інші 
проявили свої здібності в різних ремеслах. У результаті виникла по-
треба в обміні виробленою продукцією, тобто торгівлі, почало форму-
ватися товарне господарство. Його основною ознакою було саме те, що 
продукція вироблялася передусім для обміну, тобто продажу.

Торгівля сприяла зміцненню економічних зв’язків між вироб-
никами різної продукції, сусідніми поселеннями, окремими терито-
ріями країни, які почали визначати свою господарську спеціаліза-
цію (певний перелік товарів, який у її межах вироблятиметься не 
тільки для власного споживання, а й для продажу в інших посе-
леннях або місцевостях).

Спеціалізація територій країни (районів, регіонів, населених 
пунктів) була пов’язана з відмінностями в природних умовах, за-
безпеченості конкретними природними ресурсами, трудових нави-
чках населення тощо. Завдяки існуванню більш сприятливих умов 
певні види продукції на деяких територіях вдавалося виробляти 
з меншими затратами, а тому саме на їх виробництві вони почали 
спеціалізуватися.

Інші види товарів жителі краю переставали створювати, розра-
ховуючи на те, що їх привезуть з інших районів або міст, де для 
їх виготовлення є більш сприятливі умови, а тому — менші затра-
ти часу і коштів на виробництво (мал. 1). Такий процес закріплення 
певних видів господарської діяльності за територіями (населеними 

Мал. 1. В  Українських Карпатах, де 
є  багато лісів, одним із традиційних 
видів занять населення є  різьблення 
по дереву.
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ли не тільки промисловість, а здебільшого науку, техніку й тех-
нології, управління та інші сфери людського життя, докорінно пе-
ретворюючи продуктивні сили суспільства. Тому цю епоху 
в розвитку науково-технічного прогресу, яка триває й нині, нау-
ковці назвали науково-технічною революцією (НТР). В епоху НТР 
ще більшими темпами, ніж промисловість, почав розвиватися тре-
тинний сектор (особливо наука, освіта, транспорт, зв’язок, туризм 
та інші види послуг). У результаті частка третинного сектору в за-
гальному обсязі ВВП високорозвинених країн сьогодні становить 
понад 70 %, частка вторинного сектору — 20—25 %, а первинно-
го — 2—5 %.

Отже, загальною закономірністю змін у секторальній структу-
рі виробничої сфери світового господарства є послідовний перехід 
від високої частки сільського господарства, добувних галузей про-
мисловості до переважання обробних галузей, що створюють про-
дукцію на основі високих технологій. Частка вторинного сектору 
у ВВП країн збільшується до досягнення певного рівня, а потім 
відбувається її стабілізація та скорочення під впливом розвитку 
третинного сектору, розвиток якого в епоху НТР надзвичайно при-
скорився.

У процесі подальшого економічного розвитку всі держави з ба-
гатогалузевою структурою господарства зазнають подібних транс-
формацій між секторами економіки. Однак сьогодні у світі пара-
лельно існують держави з досить різним співвідношенням секторів 
господарства в загальному обсязі ВВП.

Країни нової індустріалізації та колишні соціалістичні, а тепер 
перехідної економіки мають дещо подібну між собою секторальну 
структуру господарства. У них зберігається відносно висока частка 
первинного сектору (5—10 % ВВП), а питома вага вторинного сек-
тору становить 25—40 %. Третинний сектор у середньорозвинених 
країнах нині вже сягає 45—60 % ВВП.

У галузевій структурі ВВП менш розвинених країн високою за-
лишається частка сільського господарства (20—35 %). Частка про-
мисловості у ВВП цих країн найчастіше незначна (10—25 %). По-
мітно вища вона в країнах — експортерах мінеральної сировини 
й палива, тоді як частка обробної промисловості в них перебуває 
в межах 5—15 %. Третинний сектор за рахунок розвитку міжна-
родного туризму, транспорту, зв’язку в багатьох країнах, що роз-
виваються, тепер сягає 35—55 % ВВП.

Мал. 1. Схематичне відображення 
зміни секторальної структури націо-
нальної економіки високорозвинених 
країн під впливом промислових рево-
люцій і  НТР.

Перша 
чверть XIX ст.

Кінець XIX ст.

Остання 
чверть XX ст.

Первинний сектор

Вторинний сектор

Третинний сектор

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Під впливом НТР значні зміни відбулися всередині самих секторів та галузей 
господарства. Так, якщо розглянути промисловість загалом як галузь господар-
ства, то для неї характерне подальше зниження питомої частки добувних галу-
зей і  зростання частки обробних, особливо машинобудування та хімічної про-
мисловості, а  також електроенергетики (55—60 % усієї валової промислової 
продукції). Тому ці три галузі промисловості образно називають «галузями 
авангардної трійки».

Тема 2. Світове господарство 

31 

двадцятку» (G-20). Членами «двадцятки» є Австралія, Аргенти-
на, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Ки-
тай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська 
Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та Європейський Союз 
(представляє інтереси малих економічно розвинених держав — чле-
нів ЄС). На цю групу країн припадає 90 % світового виробництва 
та 80 % світової торгівлі.

Отже, Україна, згідно з типізацією ООН, є державою з перехід-
ною економікою, із нижчим за середній доходом.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Які виділяють типи економічних систем? Які основні ознаки їм притаман-
ні? 2.  Що таке типізація країн? 3.  Які типи країн виділяє ООН? 4.  Які держа-
ви або групи держав належать до кожного з  трьох основних типів країн?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Знайдіть у  мережі Інтернет або інших додаткових джерелах інформацію про 
ВВП у  розрахунку на одну особу в  кількох країнах, які належать до типу країн 
із перехідною економікою. Порівняйте їх із даними для країн інших типів. 2. Чи 
наявні в  сьогоднішній Україні ознаки різних типів економічних систем? Відпо-
відь аргументуйте конкретними прикладами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Позначення на контурній карті країн «Великої 
двадцятки» (G-20) і  визначення їх місця в  сучасній 
типізації країн за рівнем економічного розвитку
1. Впишіть у таблицю (у зошиті) назви столиць країн «Великої 

двадцятки» (G-20) та ВВП кожної з них у розрахунку на одну 
особу за даними сайта: http://translate.google.com.ua/.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Інколи використовують розподіл 
країн світу за таким критерієм, як 
показник валового національного 
доходу (ВНД) у  доларах США 
в  розрахунку на одну особу. Згід-
но із цим підходом, країни поділя-
ються на країни з  високим дохо-
дом, вищим за середній, нижчим 
за середній і  низьким доходом. 
Так, найвищими доходами харак-
теризуються економіки невеликих 
нафто- і  газодобувних держав, та-
ких як Катар, Кувейт, та міст-
держав, наприклад Сингапур.

Мал. 3. Сучасні споруди в  китайсько-
му місті Шанхай.

 Розділ І. Національна економіка та світове господарство
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ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Які виділяють типи економічних систем? Які основні ознаки їм притаман
ні? 2.  Що таке типізація країн?
ви або групи держав належать до кожного з  трьох основних типів країн?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Знайдіть у  мережі Інтернет або інших додаткових джерелах інформацію про 
ВВП у  розрахунку на одну особу в  кількох країнах, які належать до типу країн 
із перехідною економікою. Порівняйте їх із даними для країн інших типів.
наявні в  сьогоднішній Україні ознаки різних типів економічних систем? Відпо
відь аргументуйте конкретними прикладами.

країн світу за таким критерієм, як 
показник валового національного 
доходу (ВНД) у  доларах США 
в  розрахунку на одну особу. Згід-
но із цим підходом, країни поділя-
ються на країни з  високим дохо-
дом, вищим за середній, нижчим 
за середній і  низьким доходом. 
Так, найвищими доходами харак-
теризуються економіки невеликих 
нафто- і  газодобувних держав, та-
ких як Катар, Кувейт, та міст-
держав, наприклад Сингапур.

країн світу за таким критерієм, як 

§ 1 Національна економіка 
та  економічний розвиток

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які ви знаєте види господарської діяльності?
2. Які з  них характерні для вашого краю?
3. Що вам відомо про великі суспільні поділи праці?

1 Національна економіка
Національна економіка — це історично обумовлена сукупність 

видів господарської (економічної) діяльності певної держави, 
взаємопов’язаних між собою поділом праці.

Поділом праці називають процес відокремлення різних видів тру-
дової діяльності, який упродовж історії людства відбувається безпе-
рервно. Він відображає певний рівень розвитку господарства на кон-
кретному історичному етапі. Так, відокремлення скотарства від 
землеробства, яке відбувалося 5—4 тис. років тому, назвали першим 
великим суспільним поділом праці. Із того часу одні давні народи 
почали займатися землеробством і перейшли до осілого способу жит-
тя в малих чи великих поселеннях, а інші своїм основним видом гос-
подарської діяльності обрали тваринництво — приручення й розведен-
ня свійських тварин, що спонукало людей до кочового способу життя.

Із часом люди усвідомили переваги поділу праці, коли кожен ви-
робляє той продукт, для створення якого в нього є певні вроджені зді-
бності. Тому одні продовжили займатися землеробською працею, 
а інші проявили себе в різних ремеслах. Відокремлення ремесла від 
сільського господарства, яке відбувалося в II—I тис. до н. е., увійшло 
в історію як другий великий суспільний поділ праці.

Другий поділ праці сприяв активізації обміну виробленою продук-
цією. Тому практично одночасно з другим відбувався і третій вели-
кий суспільний поділ праці. Він полягав у відокремленні торгівлі від 

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Вважають, що першими кочовиками в  межах території сучасної України 
були кіммерійці. Це іраномовні племена, які населяли територію межи-
річчя Дону та Дністра з  близько 1500 р. до н. е. й до VII ст. до н. е. 
Трохи згодом, під натиском інших кочовиків зі сходу, вони відійшли до 
Малої Азії. Гомер, розповідаючи у  своїй поемі «Одіссея» про північне 
узбережжя Чорного моря, називає його «землею кіммерійців». Інші дав-
ні автори вказували, що Північне Причорномор’я колись називалося 
Кіммерією, що була рабовласницькою державою, у  якій влада належа-
ла царю та знаті.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Найдавнішими землероба-
ми на території сучасної 
України від Дніпра до 
Карпат і від Полісся до 
Чорного моря були три-
пільські племена. Вони за-
ймали й освоювали своєю 
працею ці простори в V—
IV тис. до н. е. (упродовж 
2000 років). Вони сіяли 
пшеницю, ячмінь, просо, 
жито, горох. Землю обро-
бляли за допомогою мо-
тик, зроблених із рогу 
оленя, каменю або з кіст-
ки та палиць-копачок із 
загостреними вістрями. 
Урожай збирали за допо-
могою серпів із кремінни-
ми вставками.
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4 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Запитання і  завдання
Вивчення кожного параграфа 
завершує рубрика «Закріплю-
ємо та узагальнюємо», що 
містить запитання і  завдання, 
виконання яких є  неодмінною 
складовою успішної роботи 
над навчальною темою. 
Завдання різні за складністю 
та формою. Їх мета  — акцен-
тувати увагу учнів на найваж-
ливіших питаннях теми, 
закріпити здобуті знання, 
допомогти узагальнити 
вивчене. Вони також дають 
учням можливість проявити 
свої дослідницькі вміння

Рубрика «Набуваємо практич-
них навичок» містить завдан-
ня, спрямовані на самостійне 
здобування знань, аналіз 
статистичної інформації, 
формування картографічних 
умінь, розвиток читацької 
компетенції, набуття досвіду 
проектної діяльності тощо. 
Виконуючи ці завдання, учні 
спробують застосувати 
отримані знання в  новій для 
них ситуації, розв’язати певні 
практичні завдання

найвищий рейтинг мають британські Кембриджський та Оксфорд-
ський університети (4 і 6 місця); серед азіатських — два сингапур-
ські університети (12 і 13 місця). Високі місця належать столичним 
університетам Японії, Китаю та Південної Кореї.

В Україні є власні рейтинги університетських центрів. Згідно 
з рейтингом «Топ-200 Україна», у 2016 р. до п’ятірки найкращих 
університетів нашої держави увійшли два столичні вузи — Київ-
ський політехнічний інститут, Київський національний університет 
імені Т. Шевченка (мал. 10), два харківські вузи — Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський полі-
технічний інститут та один львівський вуз — Львівська політехні-
ка. Іншими важливими університетськими центрами України є Дні-
про, Одеса, Чернівці.

6 Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони 
здоров’я в  Україні та світі
Охорона здоров’я — це діяльність держави й приватних установ, 

метою якої є організація та забезпечення медичного обслуговування 
населення. Високий рівень охорони здоров’я сприяє збільшенню три-
валості, якості життя та продуктивності праці населення. В Україні 
до цієї сфери належать лікувальні, лікувально-профілактичні, сана-
торні, оздоровчі та інші медичні установи.

Великі спеціалізовані лікарняні комплекси є у великих містах. 
Для надання медичної допомоги сільському населенню створена сис-
тема медичних установ, куди входять пункти сімейної медицини, 
районні й обласні лікарні.

Найбільші лікарняні установи України розташовані в Києві та ве-
ликих регіональних центрах — Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. Про-
філактичні, санаторні та оздоровчі заклади розміщують зазвичай у ре-
креаційних регіонах країни, у курортних містах, наприклад в Одесі, 
Трускавці (мал. 11), Моршині, Миргороді, Хмільнику, Сваляві та ін.

У світі найбільш сучасні центри медичного обслуговування роз-
ташовані в США, Німеччині, Нідерландах, Австрії та Японії. Про-
те медичні послуги тут зазвичай дуже дорогі. Через це приблизно 
20 % усіх громадських фінансових видатків у цих країнах спрямо-
вуються в систему охорони здоров’я. Крім цього, тут розвинена 
страхова медицина, яка забезпечує покриття витрат громадян на 
дороговартісне лікування.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Якою є  роль науки й  освіти в  суспільстві? 2.  Які складові необхідні для потреб 
науки? 3. Яким чином можуть фінансуватися наука й освіта в державі? 4. Що таке 
технополіси? За рахунок чого вони є  найефективнішими в  сучасній науково-освіт-
ній діяльності? 5. Назвіть найвищі за рейтингом світові та українські вищі навчаль-
ні заклади. 6.  Які ви знаєте найвизначніші оздоровчі заклади в  Україні та світі?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Нанесіть на контурну карту основні світові технополіси. 2.  Знайдіть у  мережі 
Інтернет інформацію про наукові журнали, присвячені географічним наукам. Під-
готуйте коротке повідомлення на основі однієї зі статей, що вас зацікавила. 3. Зна-
йдіть у мережі Інтернет відомості про роботу Малої академії наук України та озна-
йомтеся з  науково-дослідною діяльністю її учнів. Зробіть висновки.

Мал. 10. Головний корпус Київського 
національного університету  
імені Т. Шевченка.

Мал. 11. Курортополіс «Трускавець» 
має унікальні ресурси мінеральних 
вод і  технології лікування.

 Розділ IV. Третинний сектор господарства

 180сажирські (у тому числі пороми), суховантажні (лісовози, контейне-
ровози), наливні (танкери, які перевозять рідкі вантажі), а також 
комбіновані, риболовні, службово-допоміжні тощо. Розрізняють пе-
ревезення каботажні та закордонні. Каботаж — це плавання між 
портами однієї країни.

Негативним чинником для використання морського транспорту 
є порівняно невелика швидкість переміщення та певна залежність 
від погодних умов.

Річковий транспорт вимагає незначних затрат на впорядку-
вання природних шляхів, проте в помірних та приполярних широ-
тах працює сезонно через замерзання річок. Напрямки річкових 
водних шляхів не завжди збігаються із потребами перевезень.

Перевагою повітряного транспорту є дуже велика швидкість 
перевезень, недоліком — висока вартість, а тому він є здебільшого 
пасажирським (мал. 4).

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Чим відрізняється транспорт від видів господарської діяльності, які належать 
до первинного і вторинного секторів економіки? 2. Яку роль відіграє транспорт 
у  національній та світовій економіці? 3.  Дайте визначення понять «обсяг пере-
везень», «пасажирообіг», «вантажообіг». 4.  Яким є  галузевий склад транспорт-
ного комплексу? 5.  Якими є переваги та недоліки у  використанні різних видів 
транспорту? Чим вони зумовлені?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Користуючись даними таблиці (с. 143), охарактеризуйте роль окремих видів тран-
спорту у  вантажо- й  пасажирообігу. 2.  Пасажирообіг трамваями в  Україні за рік 
склав 4,1 млрд пас. · км, а загальна кількість перевезених пасажирів — 757 млн осіб. 
Визначте середню відстань перевезень для трамвайного транспорту України.

§ 36 Транспорт України. Міжнародні 
транспортні коридори на території 
України

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які види транспорту найбільше розвинуті у  вашому районі, області, 

місті?
2. Яким видом транспорту ви найчастіше користуєтесь, у  чому його пе-

реваги?
3. Чи відомо вам щось про транспортні вузли та міжнародні транспорт-

ні коридори на території України?

1 Транспорт України
У нашій країні набули певного розвитку всі основні види сучас-

ного транспорту. До середини XIX ст. в Україні розвивалися тіль-
ки водні види транспорту та гужовий (кінний), який є попередни-
ком автомобільного.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Середня відстань перевезень у  за-
лізничному транспорті України 
становить близько 500  км, трубо-
провідного та  авіаційного  — по-
над 700  км, річкового  — близько 
200  км, морського  — понад 
5000  км. Середня відстань пере-
везення одного пасажира стано-
вить: залізничним транспортом  — 
115  км, авіаційним  — 1547  км, 
автомобільним  — 15  км, мор-
ським  — 7  км, річковим  — 53  км.

Мал. 4. Посадка пасажирів на літак 
в  одному з міжнародних аеропортів.

 Розділ IV. Третинний сектор господарства
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 вимагає незначних затрат на впорядку-
помірних та приполярних широ-

тах працює сезонно через замерзання річок. Напрямки річкових 
водних шляхів не завжди збігаються із потребами перевезень.

дуже велика швидкість 
здебільшого 

Чим відрізняється транспорт від видів господарської діяльності, які належать 
Яку роль відіграє транспорт 

Дайте визначення понять «обсяг пере-
Яким є  галузевий склад транспорт-

Якими є переваги та недоліки у  використанні різних видів 

 y підписання і дотримання міжнародних документів, якими ке-
руються інші європейські держави в регулюванні роботи тран-
спорту;

 y розвиток інфраструктури для всіх видів транспорту.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Як і  чому змінювалася роль різних видів транспорту в  загальному обсязі ван-
тажо- та пасажирообігу України? 2.  Які чинники вплинули на формування тран-
спортної мережі нашої держави? 3.  Назвіть особливості розвитку залізничного 
транспорту в  Україні. 4.  Яку роль відіграє автомобільний транспорт у  національ-
ній економіці? Назвіть найважливіші проблеми розвитку цього виду транспорту 
та найбільші автомагістралі. 5.  Якою є  роль сучасного морського та річкового 
транспорту в  господарстві України? 6.  У  чому полягають особливості розвитку 
повітряного транспорту? 7.  Що таке транспортні вузли? Якими вони бувають? 
Назвіть найбільші з  них в  Україні. 8.  Що таке міжнародні транспортні коридори? 
Які існують проблеми їх функціонування на території України?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Користуючись даними таблиці (с. 143), охарактеризуйте зміни частки окремих 
видів транспорту у  вантажо- й  пасажирообігу. 2.  Позначте на контурній карті 
найбільші залізничні вузли України. 3. Розгляньте фізико-географічні карти в ат-
ласі та зробіть висновок про вплив природних умов на розвиток різних видів 
транспорту України. 4.  Користуючись додатковою літературою або джерелами 
мережі Інтернет, складіть опис однієї із залізниць, що сполучає два великі міс-
та України, за планом: 1) загальний напрямок простягання; 2)  найбільші тран-
спортні вузли; 3) природні умови території, через яку проходить залізниця; 
4)  структура вантажів, що переміщуються в  обох напрямках; 5) проблеми і  пер-
спективи подальшої експлуатації залізничної магістралі. 5.  Позначте на контур-
ній карті найбільші річкові та морські порти України.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Міські види транспорту свого обласного центру
Які міські види транспорту є у вашому обласному центрі (міс-

ті)? Які з них, на вашу думку, є найзручнішими для користування 
місцевими жителями та завдяки чому? Спробуйте приблизно обчис-
лити пасажирообіг (кількість пасажиро-кілометрів), який здійсню-
ється одним маршрутом одного з обраних вами видів транспорту 
впродовж дня.

§ 37 Транспорт світу. Міжнародні 
транспортні коридори

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які основні види транспорту найбільше розвиваються в  сучасному 

світі?
2. Які види транспорту відіграють найважливішу роль у  здійсненні тор-

гівлі між країнами?

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Міський транспорт охоплює комп-
лекс транспортних засобів, які 
призначені для перевезення паса-
жирів і вантажів у межах міста, 
а  також у приміську зону та на-
зад. Він є однією з найважливіших 
складових міського господарства,  
яка значною мірою визначає сту-
пінь благоустрою міста та зруч-
ності проживання в ньому. Паса-
жирський міський транспорт 
включає: масовий транспорт, що 
курсує по заздалегідь встановле-
ними маршрутами: метрополітен, 
трамвай, тролейбус, автобус, при-
міські залізничні  поїзди в межах 
міської території, маршрутні таксі, 
річкові трамваї, пороми, фунікуле-
ри, ескалатори, а також легкові 
автомобілі, мотоколяски, мотоци-
кли, моторолери та велосипеди.

 Розділ IV. Третинний сектор господарства
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5ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Живопис і графіка використовують також багатство матеріалів 
і предметів. Серед цих промислів — стінопис, узори на меблях, ке-
раміці, склі, писанкарство. Особливо славляться мальовки на папері 
с. Петриківка (Дніпропетровська обл.) (мал. 7), полив’яній керамі-
ці в с. Опішня (Полтавська обл.), традиційній кераміці Передкар-
паття та Закарпаття, димленому посуді Полісся, писанках Косма-
ча (Івано-Франківська обл.) та інших регіонів України.

Багатством орнаменту характеризуються вироби з бісеру на По-
діллі та Гуцульщині, декоративні тканини на Поліссі, рушники, 
вишитий одяг різних куточків України, килимові вироби Полтав-
щини, Чернігівщини, Київщини, Поділля та Західної України.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Які виробництва відносять до легкої промисловості? 2.  Якими є  технологічні 
особливості виробничого процесу в  текстильній промисловості? 3.  Які чинники 
визначають розміщення підприємств легкої промисловості? Якою є  їхня географія? 
4. Які проблеми існують у розвитку легкої промисловості в Україні? 5. Назвіть най-
більші центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого вироб-
ництва в  Україні. 6.  Які народні промисли розвинуті в  різних регіонах України?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Накресліть схему послідовності процесів  — від вирощування льону до по-
шиття одягу. 2.  Позначте умовними знаками на контурній карті найбільші цен-
три текстильної промисловості в  Україні та різні види тканин, які в  них ви-
робляють. 3.  Випишіть у  зошит назви п’яти великих центрів легкої 
промисловості, розміщених у  різних регіонах України. Обґрунтуйте, якими чин-
никами зумовлено розміщення в  них підприємств галузі.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Малі і  середні міста України  — центри швейного 
виробництва
1. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про декілька 

міст (щонайменше три), які є центрами швейного виробництва 
в Україні.

2. Укажіть чинники, які зумовили розміщення цих виробництв 
саме в зазначених містах.

§ 32 Найбільші на світовому ринку 
країни-виробники та країни-
експортери тканин, одягу та взуття

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які чинники найбільше впливають на розміщення підприємств із ви-

робництва тканин, одягу та взуття?
2. Із якої сировини виробляють найбільше тканин у  світі?
3. Які країни є  найбільшими виробниками одягу та взуття?

Мал. 7. Мальовка на папері майстрів 
із села Петриківка (Дніпрпетровська 
обл.).

Мал. 6. Вироби із лози майстрів із 
села Іза (Закарпатська обл.).

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття 
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Практичні роботи 
та дослідження
Відповідно до навчальної 
програми в  підручнику запро-
поновані алгоритми виконання 
всіх практичних робіт та 
наведені деякі фактичні дані 
для їх виконання

Розробки передбачених 
програмою досліджень 
спонукають учнів до здій-
снення власних відкриттів 
та  наукової роботи

графіка використовують також багатство матеріалів 
— стінопис, узори на меблях, ке-

раміці, склі, писанкарство. Особливо славляться мальовки на папері 
7), полив’яній керамі-

Опішня (Полтавська обл.), традиційній кераміці Передкар-
паття та Закарпаття, димленому посуді Полісся, писанках Косма-
ча (Івано-Франківська обл.) та інших регіонів України.

Багатством орнаменту характеризуються вироби з бісеру на По-
діллі та Гуцульщині, декоративні тканини на Поліссі, рушники, 
вишитий одяг різних куточків України, килимові вироби Полтав-
щини, Чернігівщини, Київщини, Поділля та Західної України.

2.  Якими є  технологічні 
особливості виробничого процесу в  текстильній промисловості? 3.  Які чинники 
визначають розміщення підприємств легкої промисловості? Якою є  їхня географія?

Які проблеми існують у розвитку легкої промисловості в Україні? 5. Назвіть най-
більші центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого вироб-

Які народні промисли розвинуті в  різних регіонах України?

Накресліть схему послідовності процесів  — від вирощування льону до по-
Позначте умовними знаками на контурній карті найбільші цен-

три текстильної промисловості в  Україні та різні види тканин, які в  них ви-
Випишіть у  зошит назви п’яти великих центрів легкої 

промисловості, розміщених у  різних регіонах України. Обґрунтуйте, якими чин-
никами зумовлено розміщення в  них підприємств галузі.

Мал. 6. Вироби із лози майстрів із 
села Іза (Закарпатська обл.).

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

ції входять також Німеччина, Франція, Бразилія, Китай, Бельгія, 
Іспанія, Канада та Аргентина.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Якими є  загальні риси розвитку світового сільського господарства? 2.  На-
звіть особливості географії рослинництва світу. 3.  Визначте особливості ге-
ографії тваринництва світу. 4.  Сформулюйте загальні риси зональної спеці-
алізації світового сільського господарства. 5.  Назвіть країни, які є  на 
сьогодні найбільшими виробниками та експортерами сільськогосподарської 
продукції.

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  За картою атласу охарактеризуйте географію вирощування зернових культур 
у  світі. 2.  За картою атласу охарактеризуйте географію вирощування цукронос-
них культур у світі. 3. За картою атласу охарактеризуйте географію вирощуван-
ня картоплі у  світі. 4.  За картою атласу охарактеризуйте географію вирощуван-
ня олійних і  волокнистих культур у  світі. 5.  Використовуючи додаткову 
літературу та мережу Інтернет, знайдіть інформацію про світовий збір зернових 
культур. На основі цієї інформації складіть і  запишіть у  зошит невелике повідо-
млення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Визначення основних технічних культур, що їх 
вирощують у  помірному й  тропічному кліматичних 
поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей
1. Визначте за картою атласу або додатковими джерелами знань, 

у яких кліматичних поясах вирощують бавовник, льон-
довгунець, соняшник, сою, маслини, олійну пальму, цукрову 
тростину, цукровий буряк.

2. Установіть, які із цих культур вирощують у помірному поясі, 
а які — у тропічному. Запишіть їх у два окремі списки.

3. З’ясуйте, які кліматичні умови (температурний режим і воло-
гість) необхідні для тієї чи іншої культури. Які проблеми по-
трібно розв’язувати при вирощуванні технічних культур, щоб 
досягати високої врожайності?

4. Зробіть висновки.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

США займають перше місце в світі з експорту кукурудзи та соєвих 
бобiв (понад 50  % свiтового експорту), пшениці (18  % свiтового експор-
ту),  друге місце в світі за обсягами експорту рису (після Таїланду). Такі 
результати досягнуті за рахунок того, що американські фермери дося-
гли найвищої в світі продуктивності праці. Один фермер забезпечує по-
треби в сільськогосподарській продукції 59  осіб, у той час як у Західній 
Європі  — 19  осіб, у Японії  — 14. Цьому сприяє використання складних 
і високопродуктивних сільськогосподарських машин, високий рівень 
розвитку інфраструктури (включаючи організацію транспортування і 
складування продукції), а також захист і підтримка державою сільсько-
господарських виробників.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

У Нідерландах частка сіль-
ськогосподарського секто-
ру в загальному обсязі 
експорту товарів стано-
вить близько 25 % їх за-
гальної вартості. Майже 
78  % аграрного експорту 
йде в країни ЄС. 
Нiдерланди поставляють 
двi третини свiтового об-
сягу експорту квiтiв, є 
провiдним постачальни-
ком  на світовий ринок 
помiдорiв  та  перцю чилi.

 Розділ II. Первинний сектор господарства
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6 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Важливими для сприйняття 
навчального матеріалу є  та-
блиці, фотографії, структурні 
схеми, діаграми, картосхеми. 
Вони дозволять учням краще 
уявити той чи інший геогра-
фічний об’єкт або явище та їх 
складові, взаємозв’язок між 
ними, активізувати зорову 
пам’ять у  процесі навчання

Таблиці, схеми й  діаграми 
доповнюють, конкретизують 
та ілюструють авторський 
текст, а  також допомагають 
розкрити географічні зв’язки 
й  закономірності

ливіших із них у «закритих» містах, до яких обмежений доступ 
іноземців та сторонніх людей.

У процесі розвитку суспільства при плануванні будівництва но-
вих підприємств держава керується певними загальними інтереса-
ми, які часто не узгоджуються з чинниками розміщення окремої 
галузі. Державою розробляються певні правила територіальної ор-
ганізації промисловості, сільського господарства, транспорту, сфе-
ри послуг. Ці своєрідні рекомендації щодо розміщення нових під-
приємств відображають політику держави в питанні вдосконалення 
територіальної структури національної економіки. Їх ще називають 
принципами розміщення господарства. Серед них, зокрема, такі:
1) вирівнювання соціально-економічного розвитку всіх регіонів 

країни, більш активне освоєння нових або пожвавлення розви-
тку депресивних (відсталих) районів;

2) обмеження розвитку великих міст (мал. 1), активізація розви-
тку малих і середніх міст.
Деякі з принципів розміщення господарства не узгоджуються 

з чинниками розміщення виробництва й призводять спочатку до 
зростання собівартості продукції та послуг (затрат у розрахунку на 
одиницю продукції або послуги). Однак у країнах із ринковою еко-
номікою через надання пільгових кредитів, зниження податків тощо 
підприємців заохочують споруджувати нові господарські об’єкти саме 
там, де зацікавлена держава. Наприклад, найвигідніше побудувати 
сучасне підприємство машинобудування у великому місті, де в до-
статній кількості наявні висококваліфікована робоча сила, надійні 
транспортні шляхи. Однак державі необхідно забезпечити роботою 
та підвищити рівень життя населення малого міста. Тоді за рахунок 
власних коштів вона створює сприятливі умови для будівництва про-
мислового об’єкта саме в ньому. У перспективі це дасть позитивний 
економічний результат як суспільству, що подбало про жителів ма-
лого міста, так і самому підприємству, що із часом за підтримки дер-
жави буде добре забезпечене кваліфікованими кадрами, транспорт-
ними магістралями тощо.

На сьогодні в Україні існують значні проблеми в територіальній 
структурі національного господарства. Ряд областей (Чернігівська, 
Хмельницька, Рівненська, Волинська, Тернопільська, Закарпатська) 
і до сьогодні залишаються промислово малорозвиненими, що зумов-
лює високу гостроту проблеми зайнятості населення (мал. 2).

2 Форми просторової організації національної економіки
Вивчення просторової організації національної економіки є одним 

із найважливіших завдань економічної географії. Вона характеризу-
ється різними формами певним чином взаєморозміщених і поєднаних 
територіально елементів господарства або окремих виробництв, які пе-
ребувають у певній взаємодії. Елементами просторової організації 
є промислові пункти, центри, вузли, райони (мал. 3), сільськогоспо-
дарські зони, транспортні магістралі, економічні райони.

Найпростішим елементом територіальної організації промисло-
вості є промисловий пункт. Це невеликий населений пункт, де 
є одне промислове підприємство. Якщо таких підприємств є декіль-
ка, то поселення називають промисловим центром. Останній за га-

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

У деяких випадках екологічно зорі-
єнтоване виробництво здатне під-
вищити конкурентоспроможність 
галузей та окремих компаній. При-
родоохоронні заходи можуть пози-
тивно впливати на галузі, які вико-
ристовують сучасні технології. 
Наприклад, автомобілебудування 
може суттєво виграти від розроб-
ки моделей зі зменшеним вико-
ристанням палива, переведення їх 
на використання електроенергії.

Мал. 1. Однією з  проблем великих 
міст є  дорожні затори. Перше місце 
у  світі за автомобільними чергами по-
сідає місто Пекін. Китайська столиця, 
оточена шістьма кільцевими дорогами, 
давно не дивує своїх водіїв постійни-
ми заторами.

Мал. 2. Центр зайнятості в  Тернополі. 
На одне робоче місце тут в  окремі 
роки претендує до 90 осіб.

Тема 1. Національна економіка 
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ють рекреацією, а всі елементи природного довкілля, які для цьо-
го використовуються, — рекреаційними ресурсами.

Проте не лише природа впливає на господарство, а й господар-
ська діяльність впливає на природу. Причому цей вплив в останні 
десятиліття зріс у багато разів, а його негативні наслідки призве-
ли до виникнення глобальної екологічної проблеми (проблеми ви-
живання людства у зв’язку з погіршенням стану природного довкіл-
ля). Цей процес відбувається в географічному середовищі з двох 
причин: скорочення запасів природних ресурсів і забруднення до-
вкілля. Через бурхливе зростання кількості населення Землі різко 
збільшилася потреба в прямих засобах забезпечення його біологіч-
ного існування — у кисні, воді, їжі. Проте вони не йдуть у жодне 
порівняння з обсягами використання природних ресурсів у госпо-
дарській діяльності. На потреби підприємств витрачається значно 
більше атмосферного кисню (переважно в процесі використання па-
лива), у тисячу разів більше води, а також усе більше деревини, 
металів, мінеральних, будівельних матеріалів, сільськогосподар-
ської сировини.

Господарська діяльність людини, як і її повсякденна життєді-
яльність, супроводжується викидами в природне довкілля різних 
відходів, зокрема шкідливих для людини й інших живих організ-
мів. Тому й виникла потреба в охороні природи й раціональному 
використанні природних ресурсів.

3 Економічна географія в  системі географічних наук
Предметом дослідження всіх географічних наук є вивчення осо-

бливостей та закономірностей розміщення об’єктів і явищ на пла-
неті. Економічна географія досліджує особливості та закономірнос-
ті розміщення господарства. Проте вона тісно взаємопов’язана 
з усіма іншими географічними науками, із якими разом становить 
систему географічних наук (мал. 5).

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Карто графія Гео екологія

СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Економічна географія

Географія населення

Соціальна географія

Політична географія

Географія населення

Економічна географія

Мал. 5. Місце економічної географії 
в  системі географічних наук.

Мал. 4. Мандрівка горами  — 
один із видів активного відпо-
чинку.
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ВСТУП 

ти різні ціни на ті самі товари і послуги в різних країнах світу та 
реальний рівень життя їхніх громадян.

Однак обсяги виробництва далеко не завжди відображають рівень 
розвитку країни, добробут населення. Повніше їх характеризує ВВП 
у розрахунку на одну особу. За даними Світового банку (2015 р.) цей 
показник для світу в цілому становив 15,6 тис. доларів, а в Украї-
ні — 7,5 тис. доларів США на одну особу. Цей показник у багатьох 
країнах значно більший за середньосвітовий. Так, ВВП Люксембур-
гу за цей самий рік становив 99 тис. доларів, Сингапуру — 85,3 тис. 
доларів США на одну особу.

Для оцінки якості життя населення в державі в останні деся-
тиліття зазвичай використовується індекс людського розвитку 
(ІЛР). Для розрахунку цього показника беруть такі характеристи-
ки, як середня тривалість життя, рівень грамотності дорослого на-
селення, показник валового національного доходу в розрахунку на 
одну особу. Середньосвітове значення ІЛР у 2015 р. — 0,711. Кра-
їни з дуже високим розвитком людського потенціалу мали середню 
величину цього показника від 0,944 (Норвегія) до 0,802 (Чорного-
рія). У країнах низького розвитку ІЛР становив менше ніж 0,550. 
Серед 188 країн, які аналізувала ООН, Україна з показником 0,747 
у 2015 р. перебувала на 81 місці, тобто серед країн із середнім рів-
нем людського розвитку.

ЗАКРІПЛЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1.  Дайте визначення поняття «національна економіка». 2.  Що таке поділ праці? 
У  чому полягає його значення для розвитку суспільства? 3.  Які великі суспільні 
поділи праці виділяють в  історії людської цивілізації? Яку роль вони відіграли в  її 
розвитку? 4. Чим на сьогодні є національні економіки окремих держав? 5. Яки-
ми показниками характеризують економічний розвиток? 6.  Що таке ВВП та ІЛР? 
Як їх визначають?

НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1.  Накресліть у  зошитах схему галузевого складу однієї з  галузей промисловос-
ті. 2.  Частка сільського господарства у  ВВП України у  2010  р. становила 8,4  %, 
а  промисловості  — 25,7  %. У  скільки разів відрізнялася частка цих видів еконо-
мічної діяльності за підсумками 2015  р., якщо питома вага сільського господар-
ства зросла на 3,3  % порівняно з  2010  р., а  промисловості  — знизилася на 2,3  %?

§ 2 Секторальна модель економіки  
та суспільна організація 
виробництва

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ
1. Які ви знаєте види господарської діяльності, що найтісніше взаємоді-

ють із природою?
2. Які з  них характерні для вашого краю?
3. Чи всі види господарської діяльності передбачають виготовлення пев-

них товарів?

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Із 1990 до 2000 р. лідером за ІЛР 
впродовж дев’яти років була Ка-
нада. Із 2001 р. на перше місце за 
цим показником вийшла Норвегія, 
яка з  того часу поступилася лі-
дерством Ісландії тільки у  2007 та 
2008 рр.

Китай

Європейський союз

США

Індія

Японія

Німеччина

Росія
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Мал. 2. Країни-лідери за загальним 
обсягом ВВП (за даними МВФ за оцін-
ками на 2016 р.).
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Загальне зростання обсягів виробництва в останні десятиліття 
відбулося значною мірою і за рахунок високорозвинених країн. 
У них у 1970-ті рр. почав активно реалізовуватися своєрідний на-
ступний етап «зеленої революції», який ще називають «біотехноло-
гічною революцією». Вона полягає в широкому застосуванні біотех-
нології, комп’ютерів, нових засобів захисту рослин, способів 
обробітку ґрунтів, використання генної та клітинної інженерії.

2 Географія основних зернових і  технічних культур 
та  виробництва продукції тваринництва
Головною галуззю рослинництва світу є вирощування зернових 

культур. Обсяги світового виробництва зерна за останні десятиліт-
тя суттєво зросли. Так, якщо валовий збір зернових за 1950 р. ста-
новив майже 630 млн т, то за 2015 р. він збільшився до понад 
2750 млн т (див. таблицю 1). При цьому посівні площі в 1950 р. 
становили майже 590 млн га, а у 2015 р. — 700 млн га. Тобто осно-
вне зростання досягнене за рахунок підвищення врожайності зер-
нових культур, яка в 1950 р. становила в середньому 11 ц/га, 
а у 2015 р. — понад 39 ц/га.

Таблиця 1

СВІТОВИЙ ЗБІР ЗЕРНОВИХ ЗА РІК, У  МЛН Т

Зернові 
культури

1990  р. 2000  р. 2010  р. 2015  р.

Пшениця 589 583 652 735

Рис 548 622 703 769

Кукурудза 482 591 851 970

Усього зер-
нових

1950 2115 2470 2750

Частка трьох 
культур

83  % 85  % 89  % 90  %

У структурі валового збору зернових провідні позиції займають 
три культури («основні хліби людства») — пшениця (26,7 %), ку-
курудза (35,3 %) та рис (27,9 %). До того ж питома частка їх 
в останні десятиліття зросла до 90 % (у 1980-ті рр. сумарна част-
ка збору трьох головних зернових культур становила 80 %).

У харчовому раціоні людства переважають рис (21 %) і пшени-
ця (20 %), а частка кукурудзи є невеликою (5 %), оскільки основну 
її частину використовують як корм у тваринництві. В останнє деся-
тиліття стрімко зросло виробництво біопалива із зерна кукурудзи.

Майже половина зерна у світі виробляється лише в трьох кра-
їнах — Китаї (19,4 % від світового обсягу за 2015 р.), США (14,5 %) 
та Індії (9,9 %).

Пшеницю — головний хліб приблизно для половини людства — 
вирощують майже в 70 країнах. Однак близько 3/5 її валового збо-
ру припадає лише на шість із них — Китай, Індію, США, Фран-
цію, Росію та Канаду (див. таблицю 2). Найбільші спеціалізовані 
«пшеничні» райони розташовані в степових провінціях Канади, на 
Середньому Заході США та південному сході Китаю.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО

Однією з  найважливіших переду-
мов здійснення «зеленої револю-
ції» був успіх мексиканських селек-
ціонерів під керівництвом 
науковця зі США Нормана Борлау-
гома в  середині 1950-х рр. Вони 
скористалися результатами схре-
щування невибагливої низькорос-
лої тибетської пшениці «тім-пус» із 
кращими сортами пшениці, що 
були на той час у  розпорядженні 
вчених. У  результаті отримали стій-
ку, невибагливу до погодних умов 
і  водночас високоврожайну пше-
ницю (до 60 ц  з одного гектара 
й  більше). Вона швидко поширила-
ся країнами світу, удвічі-утричі 
збільшивши обсяги її виробництва. 
Дещо подібне відбулося і  в  селек-
ції інших зернових культур.
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ди лісам південного поясу також завдають ще збережена подекуди під-
січно-вогнева система землеробства, пасовищне скотарство.

3 Лісозабезпеченість
Співвідношення між величиною запасів природних ресурсів та 

обсягами їхнього використання називають ресурсозабезпеченістю. 
Розраховують її або в кількості років, на які вистачить певного ре-
сурсу за певних обсягів використання, або в запасах у розрахунку 
на одну особу. Відповідно лісозабезпеченість означає співвідношен-
ня між запасами лісових ресурсів та обсягами їх використання.

Запаси лісових ресурсів найчастіше оцінюють показником лісис-
тості території (відсоток площі, що вкрита лісом) та запасами де-
ревини. Розміри лісової площі у світі становлять на сьогодні близь-
ко 42 млн км2, а отже, середня лісистість світу в цілому дорівнює 
30 %. За останні 200 років площа лісів Землі помітно скоротилася, 
щонайменше вдвічі. Щорічно у світі знищується близько 125 тис. 
км2 лісових масивів, що майже дорівнює території Греції.

Найбільша площа лісів збереглася в Азії, найменша — в Ав-
стралії. За лісистістю перше місце у світі посідає Південна Амери-
ка (52 %). За запасами деревини лідерство тримають Азія, Півден-
на й Північна Америка. Серед окремих держав провідні позиції 

Мал. 2. Лісовкриті площі на Землі.
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Масштаб 1 : 170 000 000

Масштаб 1 : 70 000 000

Мал. 3. Вирубуванням лісів у  Бразилії 
охоплені дуже великі площі.
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Змістовні малюнки
Наведені ілюстрації мають 
розвивальну та інформаційну 
функції. До багатьох із них 
подано розширені підписи, що 
залучає учнів до роботи 
з  візуальними джерелами, 
формує інформаційну компе-
тентність

Географічні карти
Картографічний матеріал 
створює умови для розвитку 
картографічної грамотності 
учнів, надає можливість 
виконувати практичні завдан-
ня та практичні роботи, 
користуючись лише підручни-
ком (у разі відсутності атласів)

Ілюстративний матеріал підручника



7ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Словник термінів та понять
У словнику зібрані основні 
терміни та поняття, які зустрі-
чаються в  підручнику та 
можуть знадобитися учням під 
час вивчення або повторення 
матеріалу. Словник дозволяє 
швидко знайти необхідний тер-
мін, що, безсумнівно, полег-
шить роботу з  підручником

Економічно невигідним і таким, що негативно впливає на до-
вкілля, є спалювання мазуту. Тому важливим для ТЕС є їх модер-
нізація, налагодження очистки викидів в атмосферу, а також ви-
користання золи й шлаку, які нагромаджуються на ТЕС.

Сьогодні в Україні працюють чотири АЕС — Рівненська (чотири 
енергоблоки), Південноукраїнська (три енергоблоки), Хмельницька 
(два енергоблоки) і Запорізька (шість енергоблоків, найпотужніша — 
4 млн кВт). Чорнобильська АЕС закрита у грудні 2000 р.

Проблеми атомної електроенергетики в Україні полягають у не-
обхідності переходу на використання ядерних реакторів із високим 
ступенем надійності, пристосованих до роботи на низькозбагачено-
му урані.

Важливо налагодити роботу підприємств, які перероблятимуть 
уранові руди в готове паливо для АЕС. Поки що його імпортують 
із Росії, куди надходить руда з українських родовищ.

Нерозв’язаними залишаються проблеми поховання й утилізації 
відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність упродовж сотень ро-
ків, а тому потребують спеціальних сховищ, які поглинають раді-
ацію. В Україні таке сховище працює лише на Запорізькій АЕС.

Більшість великих ГЕС в Україні споруджені на Дніпрі (Київська, 
Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпрогес-1 та 2, Ка-
ховська ГЕС (мал. 2). Із них найбільш вдало розміщена Дніпрогес-2 
(поблизу Запоріжжя), яка є найпотужнішою (0,8 млн кВт) з усього 
каскаду.

До великих станцій умовно можна віднести також Дністровські 
ГЕС-1 та ГЕС-2, Дністровську ГАЕС, Ташлицьку ГЕС на Південно-
му Бузі, Теребле-Ріцьку ГЕС у басейні Тиси (мал. 3). Усі гідроелек-
тростанції в Україні використовують переважно як пікові.

Електроенергія передається на великі відстані лініями електропе-
редач (ЛЕП). Електростанції України з’єднані між собою в Об’єд нану 
електроенергетичну систему (ОЕС), формування якої завершилося на 
початку 1990-х рр., коли вона охопила всю територію нашої держави.

Надпотужна ЛЕП Донбас — Вінниця — Бурштин — Альберті-
ша (Угорщина) проходить через Закарпаття в Угорщину. Друга така 
ЛЕП з’єднує Хмельницьку АЕС та польське місто Жешув. По цих 
ЛЕП Україна передає за кордон частину виробленої електроенергії.

3 Використання відновлюваних джерел енергії
Сонячну, вітрову, геотермальну енергію, енергію хвиль та при-

пливів, енергію біомаси, газу з органічних відходів, газу каналіза-
ційно-очисних станцій, біогазів відносять до відновлюваних дже
рел енергії (ВДЕ). Їх ще називають альтернативними, оскільки вони 
становлять альтернативу вичерпним викопним ресурсам.

В Україні поки що відновлювані джерела енергії використову-
ються дуже мало. Загальна потужність електростанцій цього типу 
(без великих ГЕС) станом на 2015 р. залишалася на рівні 1 млн кВт, 
або 1,8 % від потужності об’єднаної енергосистеми України (мал. 4).

В останні десятиліття найбільшого розвитку набуло споруджен-
ня невеликих вітрових електростанцій, які діють у Криму, 
Приазов’ї, Передкарпатті. Певний потенціал для розвитку вітрової 
енергетики є ще на півдні країни, у Карпатах.

Мал. 1. Бурштинська ТЕС є  найбіль-
шим забруднювачем атмо сферного 
повітря на території Івано-Франків-
ської області.

Мал. 2. Каскад ГЕС на Дніпрі.

Мал. 3. Теребле-Ріцька ГЕС.

Київська ГАЕС
235,5 МВт

Київська ГЕС
388,8 МВт

Дніпродзержинська ГЕС
352 МВт
Дніпровська ГЕС
1500 МВт
Каховська ГЕС
351 МВт

Канівська ГЕС
444 МВт

Кременчуцька ГЕС
625 МВт
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також ви-

— Рівненська (чотири 
енергоблоки), Південноукраїнська (три енергоблоки), Хмельницька 

Запорізька (шість енергоблоків, найпотужніша — 
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обхідності переходу на використання ядерних реакторів із високим 
ступенем надійності, пристосованих до роботи на низькозбагачено-

Важливо налагодити роботу підприємств, які перероблятимуть 
готове паливо для АЕС. Поки що його імпортують 

утилізації 
відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність упродовж сотень ро-

тому потребують спеціальних сховищ, які поглинають раді-

Мал. 1. Бурштинська ТЕС є  найбіль-
шим забруднювачем атмосферного 
повітря на території Івано-Франків-
ської області.

їх модер

Електронний додаток
До підручника розроблений електронний 
ресурс interactive.ranok.com.ua, який 
містить додаткову корисну інформацію, 
тестові завдання для підготовки до конт-
рольних та самостійних робіт, які викону-
ються в  режимі онлайн, тощо. Посилання 
на ці матеріали розміщено на сторінках 
підручника позначкою 

Автомагістраль — автомобільна дорога між 
віддаленими один від одного населеними 
пунктами або районами, яка призначе-
на для швидкісного руху великої кількості 
автомобілів у двох протилежних напрямках 
і не має перехрещень на одному рівні з ін-
шими дорогами, залізничними та трамвай-
ними коліями, пішохідними чи велосипед-
ними доріжками.

Автономія — право самостійного здійснення 
державної влади або управління, надане 
якійсь частині держави, що здійснюється 
в межах, передбачених загальнодержав-
ним законом або конституцією. Автономія 
може базуватися на культурній або етніч-
ній відмінності.

Автономна республіка — невід’ємна складова 
частина держави, яка діє в межах повнова-
жень, визначених конституцією країни, ви-
рішує питання, віднесені до її відання.

Агломерат — грудковий матеріал, який отри-
мують у процесі збагачення руд чорних та 
деяких кольорових металів.

Агломерація промислова — промисловий 
комплекс, який сформувався в межах місь-
кої агломерації, де промислове виробництво 
відіграє містоутворювальну роль.

Агропромисловий комплекс (АПК), що являє 
собою єдину систему сільськогосподарських 
і промислових підприємств, об’єднаних тіс-
ними й стійкими виробничими та комерцій-
ними зв’язками, які ґрунтуються на відно-
синах власності або угодах

Аграрна країна — країна, у якій сільське гос-
подарство є основним джерелом економічно-
го зростання і кількість зайнятих в ньому 
становить більш ніж 50 %. Це країни Аф-
рики, Латинської Америки, Азії, Океанії 
з невисоким рівнем розвитку.

Агропромисловий комплекс (АПК) — сукуп-
ність взаємопов’язаних галузей господар-
ства, об’єднаних своєрідною цільовою функ-
цією (забезпечення населення продуктами 
харчування та предметами народного спожи-
вання сільськогосподарського походження), 
що розвиваються відповідно до конкретних 

природно- і суспільногеографічних особли-
востей території.

Адміністративнотериторіальний устрій — 
спосіб територіальної організації держави, 
який характеризується певною формою кон-
ституційно-правових відносин між державою 
загалом та її складовими частинами, виявля-
ється в особливостях правового статусу адмі-
ністративних одиниць та розподілу владних 
повноважень між центральними й місцеви-
ми органами влади.

АзіатськоТихоокеанське економічне співтова
риство (АТЕС) — міжнародна організація, 
метою якої є сприяння економічному зрос-
танню країн регіону. Створене в 1989 р. До 
його складу входять 22 країни Тихоокеан-
ського регіону (Австралія, Китай, Росія, Фі-
ліппіни, Чилі, США, Сингапур та ін.).

Акваторія — ділянка водної поверхні певної 
водойми у визначених межах.

Атомна електростанція (АЕС) — комплекс спо-
руд, машин, апаратів і приладів, за допомо-
гою яких тепло для нагрівання пари, що 
надає турбіні руху, створюється внаслідок 
процесу ланцюгової реакції в ядерному ре-
акторі. Турбіна, у свою чергу, обертає елек-
тричний генератор, у такий спосіб генерую-
чи електричний струм.

Аутсорсинг — це передача компанією частини 
її завдань або процесів стороннім виконав-
цям на умовах відповідних договорів. Голо-
вне завдання аутсорсингу — винести за межі 
бізнесу непрофільні й вузькоспеціалізовані 
напрямки діяльності.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — вартість 
кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік 
у певній країні й використаних для поточно-
го споживання, капіталовкладень у розвиток 
нового виробництва, експорту. До ВВП вклю-
чають і продукцію, вироблену підприємства-
ми, які належать іноземним власникам.

Валовий національний продукт (ВНП) — вар-
тість кінцевих товарів і послуг, вироблених 
за рік підприємствами певної країни. Відріз-
няється від ВВП тим, що враховує доходи 
підприємств і громадян певної країни, отри-

Словник понять і  термінів
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8 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Пропонований підручник із географії (авт. П.  О.  Масляк, 
С. Л. Капіруліна)  — це продукт нового покоління, 
орієнтований на засвоєння учнями поглиблених 
географічних знань і  переважно на досягнення ними 
такої ключової компетенції, як уміння навчатися.

Підручник має практичну спрямованість, що сприяє 
використанню здобутих знань і  вмінь у  повсякденно-
му житті.

Зручний формат підручника створює додаткові 
можливості для сприйняття навчального матеріалу.

Методичний апарат передбачає цілеспрямовану 
роботу з  навчання школярів роботи з  Інтернетом 
та  іншими сучасними інформаційними ресурсами.

ГЕОГРАФІЯ
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Ï. Î. Ìàñëÿê, Ñ. Ë. Êàï³ðóë³íà Інтернет-
підтримка
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 1. Природа і  людина в  сучасному світі
Тема 2. Населення світу

Загальну характеристику такого різнобарвного сучасного світу ми почнемо 
зі знайомства із взаємодією природи і  людини в  сучасному світі. Дамо за-
гальну характеристику населення світу.

Люди створили величезний світ парадоксів, де бідність і  багатство, щастя 
й  лихо, голод і  розкіш живуть поруч. Одні люди набирають воду з  каламутної 
водойми, не вміють і  ніколи не навчаться читати й  писати, інші користують-
ся гарячою водою, подорожують, спілкуються у  скайпі. Людство досягло тех-
нічного прогресу, але так і  не прийшло до загального щастя.

Упродовж багатьох тисячоліть природа Землі втамовувала нам спрагу, да-
вала їжу й  відпочинок під тінню дерев, милувала око квітами тощо. Розви-
ваючись, людство навчилося використовувати багатства природи, але все 
більше віддалялося від неї. На жаль, людина змінює природу не завжди ра-
ціонально та позитивно. Ми будуємо підприємства, які щохвилини забрудню-
ють повітря, воду, ґрунти, знищуючи саму природу.

Тож спробуємо скласти загальну характеристику населення світу, визна-
чити роль і  місце людини в  сучасному світі, аби краще зрозуміти, що  ж таке 
сучасне географічне середовище, як ним користується людство і  яким є  зна-
чення населення в  економічному розвитку суспільства.

Вивчаючи теми, ви:

 � дізнаєтеся про основні басейни видобутку корисних копалин, різні види 
ресурсів, кількість населення світу та окремих країн тощо

 � навчитеся аналізувати статево-вікові піраміди населення окремих країн, 
ареали поширення народів, мов, окремих релігій тощо

 � познайомитеся з поняттями «географічне середовище», «природно-ресурс-
ний потенціал», «природокористування», «демографічна політика», «демо-
графічний вибух», «субурбанізація» тощо

 � оціните наслідки взаємодії суспільства й  природи, ресурсозабезпеченість 
регіонів і країн світу, роль населення в економічному розвитку суспільства, 
соціально-економічні умови, тривалість, рівень і  якість життя населення 
в  регіонах і  країнах світу тощо

 � зрозумієте особливості територіального поєднання природних ресурсів для 
потреб розвитку господарства

 � усвідомите наслідки безробіття та рівень життя населення в  окремих ре-
гіонах і  країнах світу

Розділ І.  
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Тема 1. Природа і  людина в  сучасному світі

§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й  природи 
в  географічному середовищі в  минулому та сьогодні

Поясніть, що таке жива та нежива природа. Як людина використовує їх об’єкти в  процесі 
своєї життєдіяльності?

1ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Географічне се-
редовище — частина географічної оболонки 

Землі, яка є середовищем життєдіяльності сус-
пільства, забезпечує його природними ресур-
сами для існування, відтворення та розвитку. 
Із розвитком суспільства поняття географічно-
го середовища постійно розширюється.

Ви вже знаєте, що різні країни світу мають 
різне географічне середовище для свого функ-
ціонування. Ви можете самі порівняти особли-
вості географічного середовища для існування 
та розвитку Японії і Росії, США і Чаду, Укра-
їни і Монголії. Наприклад, у Японії катастро-
фічно не вистачає самої території для роз-
міщення нових господарських та соціальних 
об’єктів. Тому японці створюють нове геогра-
фічне середовище в океані (мал. 1)або обгово-
рюють можливість освоєння нового середовища 
на інших планетах. Водночас у сусідній Росії 
величезні площі майже не заселені й економіч-
но не освоєні. США мають надзвичайно різно-

манітне та здебільшого сприятливе для суспіль-
ного розвитку географічне середовище, а в Чаді 
панує пустельний клімат і посушливість гео-
графічного середовища постійно зростає. Укра-
їна взагалі має найкращі природні умови (на 
думку американського геополітика С. Гантінг-
тона) у світі, а в Монголії пустельність клімату 
поєднується з його континентальністю й суво-
рими зимами.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію, яка підтверджує думку 
С.  Гантінгтона про найкращі природні умови 
в  нашій країні.

Однак, як ви вже знаєте, результати гос-
подарювання в тій чи іншій країні не зале-
жать безпосередньо від особливостей її гео-
графічного середовища. У Фінляндії воно 
менш сприятливе, ніж, наприклад, на біль-
шій частині території Росії, але рівень життя 
її населення є значно вищим.

Порівняйте площу та кількість населення Японії 
та Росії. Зробіть висновки.

2ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА Й  ПРИРОДИ В  ГЕО-
ГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В  МИНУЛОМУ ТА 

СЬОГОДНІ. Як ви пам’ятаєте з уроків історії, 
первісні люди займалися збиранням дикорос-

СЛОВНИК

Географічне середовище  — сукупність живої і  не-
живої природи, залученої на певному етапі розвитку 
суспільства до процесу суспільного життя; є необхід-
ною умовою існування та розвитку суспільства.

Мал. 1. Штучні острови: 1) острів Уміхотару (Японія); 2) острів в Об’єднаних 
Арабських Еміратах; 3) острів Флеволанд (Нідерланди).

1 2 3

Підручник складається зі «Вступу» та трьох розділів, 
а  розділи структурно розподілені на параграфи.
Кожний параграф поділений на кілька логічно завер-
шених частин, що мають заголовки, тобто структура 
тексту побудована у  вигляді комбінації невеликих за 
обсягом змістових елементів

Кожен параграф підручника починається запитаннями, 
які пропонують учням пригадати матеріал із поперед-
ніх географічних курсів
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лих плодів і полюванням. Вони майже ніяк 
не впливали на довкілля. Першою великою 
подією в їхньому житті стало оволодіння вог-
нем. Наступний визначальний крок у розви-
тку людства — перехід до вирощування куль-
турних рослин і розведення тварин. Це дало 
змогу контролювати виробництво їжі. Тепер 
її збільшення, урізноманітнення, покращення 
залежало вже лише від розуму й працездат-
ності людей.

Від цього часу людство вже не просто ко-
ристується дарами природи. Воно починає все 
активніше змінювати довкілля, пристосовуючи 
його до своїх потреб. Виникають перші зем-
леробські поселення. За 4 тис. років до нашої 
ери на територіях Північного Китаю, Мексики, 
Перу, України (між річками Дніпро та Дністер) 
з’являється землеробство.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію про трипільську цивілізацію. 
Розкажіть про свої знахідки.

Нові форми господарювання розвивалися 
в найсприятливіших для цього природних умо-
вах. Природа й людина ніби об’єднували свої 
зусилля заради прогресу. Звідси ці форми гос-
подарювання поширювалися на інші регіони 
з менш сприятливими природними умовами.

Здобуваючи все нові «перемоги» над при-
родою, людство поступово збіднювало довкіл-
ля. Почали загострюватися екологічні пробле-
ми. Деякі вчені вважають, що в основі 
загибелі більшості давніх цивілізацій лежать 
саме екологічні чинники.

У Середньовіччі експлуатація природи по-
силюється. Швидко зростає кількість насе-
лення, близько 500 років тому починається 
індустріальна ера та стрімко збільшується 
вплив людини на довкілля.

Однак до XIX ст. значні території США, 
Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, Росії 
все ще залишалися малозаселеними та слабо 
освоєними. Люди селилися переважно на 
узбережжях океанів і морів.

Із розвитком цивілізації в XX ст., особли-
во на межі другого і третього тисячоліть, 
вплив природних умов на життя та господар-
ську діяльність людини істотно зменшився. 
Науково-технічний прогрес, новітні техноло-
гічні досягнення дали змогу людині успішно 
освоювати території з екстремальними при-
родними умовами. Почалося інтенсивне гос-

подарське вивчення півночі, пустельних і на-
півпустельних районів Африки, Америки, 
Азії та Австралії. З’явилися нові наукові 
станції в Антарктиді. Швидкими темпами 
освоювалися багатства Світового океану, гір-
ських територій, екваторіальних лісів Амазо-
нії тощо. У деяких регіонах світу вироблена 
людиною енергія стала суттєво перевищувати 
кількість сонячної енергії. На жаль, майже 
скрізь цей процес супроводжувався виникнен-
ням екологічних проблем (мал. 2).

Деякі вчені стверджують, що екологія є  най-
молодшою з  усіх наук. За допомогою додатко-
вих джерел інформації знайдіть підтвердження 
цього факту.

Минуле століття стало важливим часовим 
відрізком у розробці й практичному відпра-
цюванні низки моделей раціонального і не-
раціонального освоєння планети. Переважно 
шляхом спроб і помилок людство прийшло до 
розуміння необхідності збереження природно-
го довкілля.

Упродовж усієї історії людство постійно 
перебувало у взаємодії з природою.

3ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ЛЮД-
СТВОМ СВОЄЇ ПЛАНЕТИ. Багато рис майбут-

нього вже зріє в сьогоденні. Напевно, людина 
й надалі залишиться одночасно як творцем, 
так і руйнівником довкілля, але все-таки пе-
реважатиме розумний, творчий підхід.

Мал. 2. Острови сміття в  Тихому океані.

СЛОВНИК

Антропосфера  — частина біосфери, яку утворює 
сукупність усіх людей нашої планети.

Розділ І.  
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кращі умови для самореалізації, здобуття 
освіти тощо. Тому великі міста й надалі за-
лишаться основними осередками найрізнома-

нітніших функцій і збережуть свою прива-
бливість і в майбутньому.

ВИСНОВКИ

 � Процес урбанізації, тобто зростання міст і  підвищення їхньої ролі 
в житті суспільства, відбувається в усьому світі. Урбанізація породжує ряд 
економічних, соціальних та екологічних проблем, що потребують ефек-
тивного розв’язання. Містам-мільйонерам, яких сьогодні на планеті вже 
понад 300, належить визначальна роль у  формуванні систем розселення.

 � Навколо великих міст формуються населені пункти різної величи-
ни  — міські агломерації. У  густонаселених районах світу великі місь-
кі агломерації можуть зливатися, утворюючи мегалополіси. Є  міста, 
які зростають за рахунок утворення нетрів  — районів з  антисанітар-
ними умовами життя. Такий тип урбанізації називають хибною.

 � Міста виконують різні функції: адміністративні, промислові, торго-
вельні, транспортні тощо. Сьогодні існують країни, які майже на 100 % 
складаються з  міського населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «міська 
агломерація», «урбанізація», «нетрі», 
«субурбанізація».

2. Поясніть причини нерівномірності 
розміщення населення світу.

3. Поясніть, звідки та куди спрямовані 
основні потоки внутрішніх міграцій. 
Якими причинами вони викликані?

4. Назвіть причини та проблеми сучас-
ної урбанізації.

5. Поясніть взаємозв’язок урбанізації та 
рівня соціально-економічного розви-
тку країни.

§ 13 Сільське населення світу

Пригадайте, у  яких регіонах України проживає більша частка сільського населення. За якими 
ознаками його відрізняють від міського?

1СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. У сільських населених 
пунктах нині проживає менше половини 

всього населення Землі. Кількість сільського 
населення продовжує зростати, але оскільки 
міста розвиваються швидше, частка селян по-
стійно скорочується. Зростання кількості сіль-
ських жителів відбувається за рахунок країн, 
що розвиваються. Динаміка питомої ваги сіль-
ських жителів у світі є такою: у 1960 р. їх 
було 67 %, у 1990 р. — 57 %. Загальне число 
сільських населених пунктів на планеті оці-
нюється до 20 мільйонів. Вони дуже різняться 
за величиною, формою, основними заняттями 
їхніх жителів тощо. Ця різниця визначається 
історією розвитку, природними умовами та 
ресурсами, соціально-економічними умовами 
країни, рівнем розвитку продуктивних сил 
і спеціалізацією господарства.

У країнах Європи та Японії, що здолала 
тривалий шлях розвитку, поширена групова 
форма розселення, у якій поєднуються великі 
села й селища. Разом із тим тут прижилися 

та збереглися й поодинокі будинки, садиби 
(розсіяна форма розселення). Із розвитком 
міст і бажанням людини бути ближче до при-
роди в розвинених країнах виник феномен 
«другої домівки». Це приміські дачні й ку-
рортні селища, заміські будинки багатих лю-
дей тощо. Вони виросли навколо великих 
міст, наближаючись до міських агломерацій, 
мегалополісів, але фактично залишаючись 
сільськими населеними пунктами. Саме через 
це більша частина сільського населення висо-
корозвинених західноєвропейських країн за-
йнята не в сільському господарстві. Їх насе-
лення здійснює щоденні маятникові міграції 
на роботу до найближчих міст. Вранці вони 
приїжджають до міста на роботу, а ввечері 
повертаються додому.

Наведіть приклади маятникової міграції.

У США й колишніх переселенських коло-
ніях (Канада, Австралія, Нова Зеландія) не 
існує давньої мережі сільського розселення, 

Кожен параграф, крім основного тексту, містить 
завдання. Запропоновані вправи допоможуть 
учням пов’язати теоретичні знання і  життєві 
реалії, зрозуміти, де і  коли їм знадобляться 
знання з  географії.
Виконуючи завдання, учні зможуть застосувати 
щойно отримані знання й  у  такий спосіб 
закріпити їх

Наведені ілюстрації мають розвивальну та 
інформаційну функції

У тексті підручника тлумачення основних 
термінів і  понять наведено окремими врізками 
під рубрикою «Словник»

Кожен параграф закінчується висновками 
та  підсумковими запитаннями і  завданнями.
Ці матеріали допоможуть учням визначити 
головні думки, які закладено в  тексті парагра-
фа, підкажуть, чи все було для них зрозумілим

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Географія» для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, що знайомить із курсом «Україна і світове господарство». Підручник скла-
дається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з  них зазвичай розкри-
вається у  двох-п’яти параграфах. Матеріал кожного параграфа для полегшення роботи з  ним 
поділено на змістові частини.

Важливими для сприйняття навчального матеріалу є  таблиці, фотографії, структурні схе-
ми, діаграми, картосхеми. Вони дозволять учням краще уявити той чи інший географічний 
об’єкт або явище, активізувати зорову пам’ять у  процесі навчання. Поряд із малюнками під 
рубрикою «Чи відомо вам, що…» розміщено цікаві факти, які стосуються теми, доповнюють 
її, привертають увагу до питань, що можуть стати для учнів предметом творчого пошуку.

Під рубрикою «Закріплюємо та узагальнюємо» наприкінці кожного параграфа містяться 
запитання та завдання, які допоможуть повторити основні положення навчального матеріалу, 
структурувати його та зробити висновки.

Завдання під рубрикою «Набуваємо практичних навичок» спрямовані на те, щоб учні за-
стосовували отримані знання в  новій для них ситуації, а  також на розв’язання певних прак-
тичних завдань, здобуття додаткових знань і  вмінь. У  підручнику наведено опис можливого 
алгоритму виконання практичних робіт та досліджень та деякі фактичні дані.

Підручник покликаний допомогти вам викладати географію в  9 класі та розкрити перед 
учнями сутність геопросторової організації національного господарства України та світово-
го господарства в  цілому.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.
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