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Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та
чинній програмі з географії для 10 класу (2017) (рівень стандарту).
У виданні узагальнено знання про господарську діяльність людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн
світу. Підручник уміщує нові географічні, економічні, демографічні,
соціологічні терміни й поняття, інформацію про напрями розвитку
географічної науки.
Підручник містить фотографії, карти, схеми, таблиці та діаграми. Рубрики («Працюємо в команді», «Знаходимо на карті», «Демонструємо власну ерудицію», «Використовуємо додаткові джерела
знань», «Запам’ятайте, це важливо!»), узагальнення, запитання та завдання («Демонструємо результати навчання!») урізноманітнюють
процес здобуття знань. Географічні терміни та поняття подано в підручнику українською та англійською мовами, що сприятиме підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.
Значну увагу приділено формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей (навичок практичного застосування географічних знань і вмінь).

Шановні десятикласники!
Ви тримаєте в руках підручник «Географія», який допоможе осягнути
взаємопов’язаність глобалізованого світу, у якому ми живемо.
З шкільного курсу географії 9 класу ви дізналися про те, наскільки раціонально населення України й інших країн світу використовує ресурси нашої планети;
який рівень розвитку має наша держава порівняно з іншими країнами й економіками світу; що треба зробити, щоб забезпечити гідне життя українців і мешканців
інших країн.
Як свідчить світовий досвід, багатство та процвітання будь-якої країни,
щасливе й заможне життя кожного її громадянина починається з любові до
рідної землі та дбайливого ставлення до її природних багатств. Шкільний курс
«Географія: регіони та країни» узагальнює знання про господарську діяльність
людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу, підбиває підсумки сформованості цілісної географічної картини світу.
Нині географічні знання потрібні кожній освіченій людині. Без них неможливо зрозуміти динамічні зміни на політичній карті світу, осягнути сутність взає
модії суспільства й природи, усвідомити особливості розвитку та розміщення населення й господарства, опанувати особливості розвитку світового господарства
в умовах постіндустріальної науково-технічної революції, вирішити нагальні
економічні та соціальні проблеми сучасності.
Ми пропонуємо вам здобути географічні знання та розширити географічну
культуру за допомогою цього підручника, який буде вашим надійним компасом в
океані сучасної географічної інформації.
Опановуючи зміст підручника, ви ознайомитеся з новими географічними,
економічними, демографічними, соціологічними термінами й поняттями, сучасними географічними теоріями, напрямами розвитку географічної науки.
Підручник є основним, але не єдиним джерелом знань. Коли ви будете з ним
працювати, використовуйте карти, шукайте на них географічні об’єкти, про які
йдеться в параграфі. Користуйтеся енциклопедіями, довідниками, періодичними виданнями, сучасною теле- та радіоінформацією, Інтернетом.
Бажаємо цікавої та змістовної мандрівки шкільним курсом «Географія: регіони та країни»! Нехай вона допоможе вам знайти власне місце в дорослому житті.
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Як працювати з підручником
Здобути нові знання, виробити вміння та навички неможливо без ознайомлення зі
структурою підручника. Він складається з вступу та 6 розділів по 2 теми в кожному, які
поділені на окремі параграфи. У підручнику подані умовні позначення, які націлюватимуть
вас на певні види практичної та мисленнєвої діяльності.
Параграф підручника починається запитаннями, які позначені так:
Пригадайте, ви це знаєте!
Відповідаючи на запитання, ви знатимете, що треба доопрацювати, яку географічну
інформацію пошукати в словниках, довідниках та інших джерелах, про що запитати вчителя.
Основні рубрики підручника:
— працюємо в команді;
— знаходимо на карті;
— демонструємо власну ерудицію;
— використовуємо додаткові джерела знань.
У сучасному глобалізованому світі дуже актуальним для молоді стає знання іноземних
мов. Тому географічні терміни та поняття, подані в підручнику англійською мовою, позначено
так: —
.
Кожен параграф закінчується двома позначками:
— Запам’ятайте, це важливо!
— Демонструємо результати навчання!
Ці матеріали, по-перше, допоможуть вам визначити основне в тексті параграфа, а по-друге,
підкажуть, чи все було для вас зрозумілим. Якщо на підсумкові завдання та запитання ви не
зможете знайти відповіді самостійно, то перечитайте ще раз текст підручника, запитайте вчителя.
Після завершення теми чи розділу ви побачите таку піктограму
додаткові матеріали або посилання на них.

, це актуальні

Рубрики підручника допоможуть вам добре орієнтуватися в матеріалі, розширити й
поглибити географічні знання, удосконалити вміння та навички.
Підручник ілюстрований фотографіями, малюнками, діаграмами й картосхемами. Крім
того, у ньому подано таблиці з необхідними статистичними даними. Працюючи над текстом
параграфів, варто обов’язково використовувати шкільний географічний атлас світу, щоб
визначити географічне положення об’єктів, країн і регіонів.
Бажаємо вам успіхів в опануванні цікавого курсу «Географія: регіони та країни»! Знання,
які ви отримаєте, стануть у пригоді кожному з вас, незважаючи на обрану в майбутньому
професію!
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ВСТУП

§1

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

1. Пригадайте регіони світу, які ви вивчали в курсі «Географія: материки та океани».
У якому з них розташована Україна?
2. Якими джерелами географічних знань ви вмієте користуватися? Які з них для вас найцікавіші та найважливіші?
1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни». Життя триває у двох вимірах — просторі
й часі. Простір — географія, час — історія. Значення простору, території в розвитку цивілізації з
часом не стає меншим, а змінюється й трансформується. У царині географії в час глобалізації та
інтеграції країн світу відбуваються, здавалося б, два взаємовиключні процеси. Усе частіше виокремлюються деякі регіони, що стають самостійними повноцінними країнами. Яскравим прикладом цього у світі є Європейський Союз (ЄС). Це найбільш інтегроване регіональне утворення
світу, у якому з часом формуються багато регіональних підрозділів, що утворюють власні території: Каталонія та Країна Басків в Іспанії, Шотландія у Великій Британії тощо.
Знайдіть на карті країни, які входять до складу ЄС.
Охарактеризуйте мету створення цього інтеграційного об’єднання країн.
Курс «Географія: регіони та країни» вивчає окремі країни й регіони світу як єдину складну інтегровану систему, яка при цьому залишає право кожному з регіонів на збереження
власної самобутності. Розвиток усіх країн і регіонів за єдиним надуманим кимось шаблоном,
як уважали раніше, виявився непродуктивним. Тому нині в інтегративних утвореннях від
нього все частіше позбавляються.

а)
б)
в)
Мал. 1. Самобутність країн Європи: а) французькі бретонки в національному вбранні;
б) традиційний фестиваль троянд у Болгарії; в) фестиваль фламенко в Іспанії
Глобалізація
´ — це процес взаємодії та інтеграції між людьми, компаніями й урядами різних країн,
який здійснюється через міжнародну торгівлю та інвестиції за допомогою інформаційних технологій.
Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies and governments of
different nations, which is driven by an international trade and investment with aid of information technologies.
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Вступ

З 1 вересня 2017 р. Україна стала асоційованим членом ЄС у повному обсязі. Великої популярності набуває безвізовий режим з європейськими й іншими країнами. Українці стають
мобільнішою нацією, яка заявляє про власну присутність майже в будь-якому куточку світу.
Це об’єктивно призводить до зростання цінності знань про країни й регіони світу. Для прийняття правильних рішень про навчання, відпочинок, роботу, організацію власного бізнесу
в тій чи іншій країні чи регіоні світу кожен громадянин України повинен володіти сучасним
комплексом географічних знань. Недостатньо «витягти» з Інтернету потрібний факт про певну країну чи регіон. Треба вміти аналізувати, бачити загальну картину й уміти застосовувати
знання на практиці. Фактично нині важко знайти молоду людину в Україні, якій би ці знання
тією чи іншою мірою не стали в пригоді.
Євроінтеграція: 2016 рік

—

3,7 % зростання експорту товарів до ЄС. Його частка становить 37,1 % від загального
експорту з України;

—

50 000 сертифікатів EUR видано на товари українського походження; 113 підприємств
отримали статус «уповноважених експортерів»;

—

277 виробників продукції тваринного походження мали право експортувати продукцію до
ЄС;

—

13 виробників молочної продукції отримали право експортувати продукцію.

Проаналізуйте дані схеми та зробіть відповідні висновки.
2. Регіони світу за класифікацією ООН. Фахівці в країнах по-різному визначають економіко-географічні регіони світу. Це пов’язано як з усталеними національними традиціями в цій
сфері, так і з конкретними завданнями, які ставлять перед собою ті чи інші вчені в процесі виокремлення економіко-географічних регіонів. Крім того, швидкі політичні й економічні трансформації у світі призводять до неминучих і досить швидких змін у його регіональному поділі.
Нині, відповідно до класифікації ООН, можна визначити такі економіко-географічні
регіони: країни Європи, країни Азії (країни Євразії); країни Америки; країни Африки; країни
Австралії та Океанії. Основою сучасних економіко-географічних регіонів світу стають регіо
нальні інтеграційні об’єднання — макрорегіони. Вони ніби створюють своєрідний опорний
каркас регіонів, розділяючи одні з них та об’єднуючи інші в єдину економіко-географічну
систему. Важливу роль у такому розподілі на регіони відіграє економічна інтеграція.
Макрорегіон
´ — геополітичний підрозділ, який охоплює кілька традиційно або політично визначених регіонів. Значення може змінюватися, коли загальним знаменником є культурна, економічна,
історична або соціальна подібність у межах макрорегіону. Цей термін часто використовують у контексті глобалізації.
A macroregion is a geopolitical subdivision that encompasses several traditionally or politically defined
regions. The meaning may vary, with the common denominator being cultural, economical, historical or
social similarity within a macroregion. The term is often used in the context of globalization.

´
Економічна
інтеграція
´ — це об’єднання економічної політики між різними державами шляхом
часткового або повного скасування тарифних і нетарифних обмежень на торгівлю, що існували
між ними до їхньої інтеграції. Це означає зниження ціни для дистриб’юторів і споживачів з метою
підвищення рівня добробуту, одночасно з підвищенням економічної продуктивності держав.
Economic integration is the unification of economic policies between different states through the
partial or full abolition of tariff and non-tariff restrictions on trade taking place among them prior to their
integration. This is meant in turn to lead to lower prices for distributors and consumers with the goal of
increasing the level of welfare, while leading to an increase of economic productivity of the states.
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§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
 

До об’єднаної Європи як потужного регіону входять або намагаються ввійти все більше
країн. У той же час такі країни Євразії, як Росія, Туреччина та Казахстан, усе більше ди
станціюються від нього. Росія намагається створити Євразійський Союз — економічне й політичне інтеграційне об’єднання, а фактично — Євразійський економіко-географічний регіон.
Строкатий Азійський регіон теж іде шляхом інтеграції на рівні субрегіонів — Південна, Східна, Південно-Східна Азія тощо, які в майбутньому створять єдиний Азійський економікогеографічний простір або регіон. Подібні процеси відбуваються в Африці й Америці.
На шпальтах підручника ми розглядатимемо найбільші економіко-географічні регіони:
Європу, Азію, Океанію, Америку, Африку.
Знайдіть на карті економіко-географічні макрорегіони та найбільші країни в кожному з них.
3. Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Існують різні точки
зору щодо глобалізації як домінанти світового розвитку, пов’язаної з появою загальносвітового інформаційного та фінансового простору. Вам уже відомо, що процес глобалізації розпочався в другій половині XX ст. В умовах глобалізації формуються нові функціональні відносини між різними соціальними системами й окремими людьми.
Деякі дослідники порівнюють її з якісно новими рівнями інтеграції. Глобалізація сприяє
формуванню цілісного й взаємозалежного світу, інтенсивному обміну знаннями та технологіями, тенденції зближення країн і народів, виникненню єдиного економічного й інформаційного простору не тільки в масштабі зазначених вище макрорегіонів, а й у планетарному
масштабі. Процес глобалізації передбачає формування світу, у якому стираються географічні
кордони соціальних, економічних і культурних систем. Тому глобалізація є рушійною силою
у становленні цілісної єдності людства.
Використовуючи додаткові джерела географічних знань, назвіть позитивні та негативні
ознаки глобалізації.
4. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі. Географія —
найдавніша галузь знань, порівняно з фізикою, хімією, біологією. Географія — це не тільки
пізнання, а й розуміння взаємозв’язків природних і суспільних процесів і явищ, уміння їх
аналізувати та прогнозувати. Сучасні географічні дослідження давно відомих територій дають ученим безліч нових вражаючих відкриттів, не виявлення нових об’єктів, а відкриття
географічних закономірностей у природі та суспільстві.
Кожен із нас намагається зберігати недоторканним власне просторове поле — свою кімнату,
територію навколо будинку, дачі, не допускаючи сторонніх. Своєю територією людина вважає
й територію власної держави. Якщо загарбник перетинає її кордони й заходить на чужу територію, більшість громадян починає відчувати дискомфорт — те, що нині відчуває кожен свідомий
українець.
Країнознавство як наука й навчальна дисципліна ґрунтується на інстинктах, притаманних людині від природи. Перед будь-якою людиною та суспільством у цілому стоїть завдання раціонально організувати територію. На шляху приєднання до розвинених країн Європи
ми пізнаємо й дивуємося, як розумно облаштована їхня територія, яка вона комфортна для
проживання окремої людини та суспільства в цілому. Повідомлення в засобах масової інфорКраїнознавство
— наука, що синтезує та узагальнює дані про політичну, економічну, соціальну,
´
культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав і
країн.
Country Studies — a discipline that synthesizes and generalizes data on the political, economic, social,
cultural spheres of society’s life, the world as a whole, individual regions, states and countries.
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мації про вирубування лісів, захаращення міського середовища незаконним будівництвом,
а приміських зон — сміттям, забудову прибережних ділянок свідчать про те, що люди не завжди раціонально користуються географічними знаннями, а іноді просто нехтують ними.
Країнознавчі знання — це основа розвитку господарства, розбудови армії, організації раціонального відпочинку.
Ви вже можете самостійно охарактеризувати застосування географічних знань у різних
сферах буття суспільства. Наведіть приклади використання географічних і країнознавчих
знань для сталого розвитку економіки та суспільства на прикладі конкретної країни.
У царині освітньо-виховного значення географія та країнознавство належать до критичних
навчальних дисциплін для розвитку суспільства у ХХІ ст. Наприклад, географія України, як і
історія, цілком об’єктивно має набагато більше можливостей для виховання свідомих громадян
своєї країни, ніж хімія, фізика чи математика. Можна погодитися з твердженням, що без країнознавчої освіти жодна людина в сучасному світі не вважатиметься культурною та освіченою.
Наведіть приклади раціонального облаштування території та виховного значення
географічної науки.
У минулому географічні науки давали суспільству переважно довідкову інформацію. Тепер практична роль географії визначається передусім її участю у вирішенні проблем взаємодії природи та суспільства. Їхнє загострення зайвий раз доводить, що географічні дослідження повинні мати випереджальний характер. Передування всебічних географічних досліджень
розробленню та затвердженню будь-яких проектів особливо важливе тоді, коли втручання
людини в природу може мати планетарні наслідки.
Конструктивна роль географії проявляється в географічному прогнозі. Усвідомлення людиною складності проблеми раціональної взаємодії природи та суспільства привело до появи
такого методу дослідження, як моніторинг. Це складна інформаційна система, основне завдання якої — спостереження та оцінка стану природного середовища, що зазнало антропогенного впливу. Найбільш розвинена частина моніторингу — спостереження за забрудненням
води та повітря. Кінцева мета моніторингу — розроблення заходів розумного використання
природних ресурсів, збереження природної рівноваги як у конкретній державі, так і у світі.
Курс «Географія: регіони та країни» вивчає окремі країни й регіони світу як єдину складну інтегровану систему, що залишає за кожним регіоном право на збереження власної самобутності.
Виокремлення економіко-географічних макрорегіонів світу пов’язане з конкретними завданнями, які виникають у процесі їхнього дослідження. Політичні й економічні трансформації у світі
призводять до постійних змін у регіональному поділі світу. Ми розглянемо такі економіко-географічні макрорегіони: Європа, Азія, Океанія, Америка, Африка.

а)

б)

в)

Мал. 2. Елементарні приклади облаштування території: а) електромобіль на прокат на вулиці м. Ліона
(Франція); б) прокат велосипедів у м. Барселоні (Іспанія); в) урна для сміття в м. Дубаї (ОАЕ)
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У сучасному розвитку суспільства важко переоцінити пізнавальний та освітньо-виховний потенціал
географії та країнознавства. Їхня практична роль визначається участю у вирішенні проблем
взаємодії природи та суспільства. Конструктивна роль проявляється в географічному прогнозі.
1. Назвіть і покажіть на карті основні економіко-географічні макрорегіони світу.
2. Поясніть відмінності географічного положення окремих макрорегіонів та його вплив на розвиток господарства на прикладі країн Європи й Центральної Америки.
3. Оцініть пізнавальну й освітньо-виховну роль країнознавства в сучасному світі.
4. Поясніть вплив глобалізації на розвиток сучасного світу.
5. Наведіть приклади практичної та конструктивної ролі географічних наук у сучасному світі.

§2

Політична карта світу

1. Яке змістове наповнення має політична карта світу? Чи є інформація, що подається на
ній, сталою?
2. Які процеси вносять зміни в зміст політичної карти світу та макрорегіонів?
1. Сучасна політична карта світу й окремих регіонів. Поділ усієї земної кулі на країни
та території відображає політична карта світу. Жодна географічна карта не характеризується
такою змінністю, як політична. Процес формування політичної карти відбувався протягом
усієї історії розвитку людства. У просторі й часі впродовж розвитку людської цивілізації на
п’ятьох континентах держави то виникали, розвивалися та процвітали, то зникали, даючи
підстави для змін на політичній карті й матеріал для вивчення науковцям. Держави змінювали свої кордони, утрачали чи здобували незалежність, удосконалювали форми державного
правління та устрою. Цей процес триває й нині, а тому політична карта світу є нестабільною
та динамічною.
Вам відомо, що всі зміни, які відбуваються на політичній карті, поділяють на кількісні та
якісні.
Наведіть приклади кількісних та якісних змін на політичній карті Європи. Покажіть на
карті результати цих змін.
Міжнародне право передбачає дотримання принципу недоторканності й цілісності суверенної державної території, до складу якої входять суходіл із надрами, акваторія (внутрішні
й територіальні води, що прилягають до суходолу в межах 12 морських миль), аероторія (повітряний простір над суходолом і водами). Державною територією також є літаки та морські
судна держави, що перебувають за її межами, засоби зв’язку й підводні морські кабелі, території дипломатичних представництв за кордоном.
Кордони територіальних вод установлені Конвенцією ООН з морського права в 1982 р.
Кілька країн в односторонньому порядку встановили свою ширину територіальних вод. Наприклад, у Бразилії, Перу, Сьєрра-Леоне, Уругваю, Еквадору це 200 миль; Гвінеї — 130; Гані,
Мавританії — 30; Греції, Мальті — 6; Фінляндії, Швеції, Норвегії — 4 милі.
На політичній карті багато ізольованих країн, які не мають виходу в море та, звичайно,
не мають територіальних вод. Є також країни-анклави (чи напіванклави) — Ватикан, СанМарино (Італія), Лесото (Південна Африка).
Акваторія
´ — ділянка водної поверхні, обмежена природними, штучними або умовними кордонами.
Aquatorium (the water area) is a part of the water surface, bounded by natural, artificial or conditional
boundaries.
Анклав
´ — це окремий простір (держава) у межах іншого, більшого.
An enclave is a separate space, country within a larger one.
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Звичайно, за політичною картою світу можна визначити країн-сусідів будь-якої країни.
З найбільшою кількістю держав межують Китай (14), Росія (14), Бразилія (10), Німеччина
та Конго (9).
Формування сучасної політичної карти світу налічує декілька тисячоліть. У цьому процесі визначають чотири основні етапи: стародавній (V тис. до н. е — V тис. н. е), середньовічний
(V–ХV ст.), новий (на межі ХV–ХVІ ст. — початок Першої світової війни) і новітній (1914 р.
і дотепер).
2. Головні об’єкти політичної карти. Основними одиницями політичної карти є: держави, країни, території. На початку ХХІ ст. на політичній карті світу налічувалося понад 250
країн і територій. Серед них понад 190 були юридично й фактично незалежними. Нині, якщо
до визнаних додати невизнані країни та залежні території, можна нарахувати майже 270 державних утворень. Однак точну кількість країн визначити неможливо через спірний або не
однозначний статус окремих державних утворень.
Наголошуємо, що термін «країна» хоча й використовують у значенні «держава», проте це
різні речі, оскільки не всі країни є державами, виходячи із самого визначення цього поняття.
Кількість визнаних країн і країн–членів ООН
Континент

Визнані країни

Країни–члени ООН

Африка

54

54

Азія

50

47

Європа

44

43

Північна Америка

23

23

Південна Америка

12

12

Океанія

14

14

Разом

197

193

Вам відомо, що за формою адміністративно-територіального устрою країни бувають
унітарними та федеративними. Покажіть на політичній карті світу такі країни.
Залежні країни та території перебувають під політичним або військовим контролем однієї із суверенних держав. Зважаючи на різний ступінь залежності, їх поділяють на колонії,
протекторати, підопічні території. Колонії — країни, що не мають політичної й економічної
самостійності; протекторати — країни з відносною державною незалежністю; підопічні
території — це території, тимчасово передані ООН під управління іншої держави.
У сучасному світі колоніальна залежність буває різною. Володіння США мають статус
асоційованих, або країн, які вільно приєдналися. Володіння Великої Британії мають статус
Держава
´ — форма самоорганізації суспільства, що володіє механізмами управління й примусу,
установлює правовий порядок на певній території та володіє суверенітетом.
The state is a form of society’s self-organization, which has mechanisms of governance and coercion
that establishes a legal order in a certain territory and possesses sovereignty.

´ — територія, що має політичні, фізико-географічні, культурні й історичні межі, які можуть
Країна
бути як чітко визначеними та зафіксованими, так і розмитими (у такому випадку нерідко говорять
не про межі, а про рубежі). Відповідно до цього, визначають кілька типів країн.
A country is a territory that has political, physical, geographical, cultural or historical boundaries that
can be either clearly defined and fixed or blurred (in this case, it is not often about boundaries, but about
«borders»). In accordance with this several types of countries are distinguished.
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внутрішньої автономії зі своїми конституціями та виборними органами влади, окрім того існує добровільне міждержавне об’єднання суверенних держав, до якого належать Велика Британія та майже всі її колишні домініони, колонії та протекторати (Співдружність). Володіння
Франції мають різний статус: заморський департамент, асоційована територія, заморська територія, а в самій країні навіть є міністерство заморських територій. Сучасною спадщиною
французької колоніальної епохи є Франкофонія — спілка франкомовних країн, створена, до
речі, не за ініціативи самої Франції.
Дізнатися більше про Франкофонію та країни Співдружності можна на сайтах:  
www. rancophonie.org — офіційний сайт Франкофонії; thecommonwealth.org/our-governance —
офіційний сайт Співдружності.
Найбільша кількість колоніальних володінь із різним ступенем залежності нині належить
Великій Британії, Франції, США, Австралії, Нідерландам.
У світі існує чимало спірних ділянок і територій, причому в окремих випадках виникає
гострий конфлікт. Серед причин спорів — поділ території, на якій мешкає один етнос; несправедливі або нав’язані силою договори про кордони; складність установлення кордонів
за природними об’єктами. Палестина, Західна Сахара, Фолклендські (Мальвінські) острови,
штат Джамму й Кашмір, території в межах Ферганської долини, прикордонна смуга в басейні
Амазонки між Еквадором і Перу, Голанські висоти, Південні Курильські острови — це, мабуть, найвідоміші спірні території.
На політичній карті є також квазідержави, які мають усі необхідні атрибути державної
влади, економічну самостійність, однак не визнані світовим співтовариством (Придністровська Молдавська Республіка, Абхазія, Нагірний Карабах, Південна Осетія, Косово, Турецька
Республіка Північного Кіпру й ін.).
Цікавою, але не представленою на політичній карті світу є Організація непредставлених націй — спілка тубільних народів і захоплених націй, які не мають власної державності
(іранський та іракський Курдистани, південні кхмери В’єтнаму, гавайці, іракські туркмени,
Татарстан, Удмуртія та ін.). Серед колишніх членів цієї організації є країни, що отримали
незалежність, стали повноправними членами ООН і представлені на політичній карті світу —
Грузія, Вірменія, Латвія, Литва, Естонія.
3. Джерела знань про регіони та країни світу. Інформація про регіони й країни світу постійно й невпинно зростає. При цьому цей процес прискорюється. Який вихід з цієї ситуації?
Необхідно не лише засвоювати цю інформацію, а й розуміти загальні закономірності розвит
ку сучасного світу в його регіональному аспекті. Знання деяких принципів легко компенсує
незнання деяких фактів.
Звичайно, у наш час основним джерелом знань про регіони й країни світу є Інтернет. Однак до такої інформації треба ставитися критично. В Інтернеті міститься чимало пропагандистської, а іноді й відверто неправдивої інформації про ті чи інші регіони та країни світу.
Саме цей підручник і покликаний сформувати у вас певний світогляд, який дасть змогу відрізнити правдиву інформацію від неправдивої.
Величезний обсяг географічної інформації про регіони та країни світу, про особливості й
закономірності територіальної організації нашої цивілізації містять сформовані цілеспрямовано бази даних, так звані ГІС (географічні інформаційні системи). Бази даних ГІС уключають систематизовану інформацію, яка міститься в підручниках і навчальних посібниках, довідниках, енциклопедіях, словниках, навіть у художній літературі, з вдалими описами тих чи
інших регіонів і країн, географічні карти й атласи, засоби масової інформації тощо. Звичайно,
нерідко бази даних ГІС не є повними. Тоді необхідно виходити за межі їхнього інформаційного поля й шукати дані в окремих виданнях, новітніх атласах, туристичних проспектах тощо.
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Вступ

Пригадайте додаткові джерела інформації, якими ви користувалися, коли вивчали географію в 9 класі (див. мал. 3).

Мал. 3. Джерела географічної інформації

Однак підручники ніколи не замінять вам безпосередніх яскравих вражень від відвіду
вання тих чи інших регіонів і країн. З кожним роком в українців з’являється все більше можливостей подорожувати. Їдьте до інших країн і регіонів, не просто дивіться, а спілкуйтеся з
місцевим населенням, аби отримати інформацію з перших уст, але завжди повертайтеся в
Україну. Пам’ятайте слова нашого пророка та вчителя Т. Шевченка: «Нема на світі України.
Немає другого Дніпра…»
Процес формування політичної карти відбувався протягом усієї історії розвитку людства й
триває нині. Політична карта світу й окремих територій характеризується нестабільністю,
динамічністю, на ній відбуваються кількісні та якісні зміни.
Основними одиницями політичної карти є: держави, країни, території, точна кількість яких невідома через спірний або неоднозначний статус окремих державних утворень.
Величезний обсяг географічної інформації про регіони та країни світу містять сформовані цілеспрямовано бази даних, так звані ГІС (географічні інформаційні системи), про особливості й
закономірності територіальної організації нашої цивілізації.
1. Поясніть, з яких причин політична карта світу є такою, що постійно змінюється.
2. Знайдіть на політичній карті світу ізольовані країни. Як їхнє географічне положення впливає на
розвиток транспортної системи?
3. Знайдіть на політичній карті світу території, які належать Великій Британії, Франції, США,
Австралії, Нідерландам.
4. Чому на політичній карті світу існують невизнані держави та території?
«Технічна енциклопедія TechTrend», електронний режим доступу: http://techtrend.com.ua/.
Інформаційно-довідковий ресурс для тих, хто вивчає або цікавиться природничими науками,
електронний режим доступу: geoguide.com.ua/.
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РОЗДІЛ I

Тема 1. За
гальна хар
актеристи
Європи
ка
Тема 2. Кр
аїни Європ
и
Європа — регіон, який для вас не є новим. Про нього ви вже багато дізналися
з уроків географії, історії, літератури й іноземних мов. Ви вже знаєте чинники, під
впливом яких у цьому регіоні сформувалися природно-кліматичні умови та мінерально-сировинні ресурси. Відомі вам і наслідки довготривалої господарської діяльності людини в ньому.
Сучасна Європа — це приклад об’єднання зусиль країн, різних за економічним рівнем та історико-культурним надбанням, задля досягнення сталого розвитку економіки й вищого рівня життя
громадян. Саме країни Європи дали світу соціальні й технічні відкриття та промислові технології.
Світовий науково-технічний прогрес у 1810 р. прискорив француз Ніколас Апперт — «батько консервування», який запропонував технологію герметичного захисту харчових продуктів;
у 1842 р. англієць Джон Баннет Лоїс винайшов перше хімічне добриво — суперфосфат; у 1853 р.
француз Франсуа Койнет винайшов і використав у будівництві залізобетон; у 1855 р. англієць
Генрі Бессемер винайшов спосіб виплавлення сталі, що названий його ім’ям; у 1893 р. німець
Рудольф Дізель створив автомобільний двигун, названий його ім’ям; 1898 р. німець Ганс фон
Пехман винайшов поліетилен; швейцарець Жак Бранденбергер у 1908 р. винайшов целофан.
Про те, як живуть і розвиваються країни Європи нині, які мають проблеми й перспективи розвитку, про позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн Європи ви
дізнаєтеся в цьому розділі.
Працюючи над розділом, ви
• отримаєте знання про: склад регіону, форми державного правління й територіального
устрою країн Європи; кількісні та якісні зміни на політичній карті регіону; основні райони видобування мінеральних ресурсів, лісозаготівлі, рекреації, найбільші промислові регіони, морські
порти, аеропорти-хаби, фінансові центри та світові міста Європи; поняття «реіндустріалізація»
тощо;
• навчитеся характеризувати особливості демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення в регіоні; обчислювати забезпеченість окремих країн мінеральними ресурсами; порівнювати чинники міжнародної спеціалізації країн Європи; обґрунтовувати особливості
спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків переробної промисловості в Європі; вирізняти особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією
тощо;
• оціните причини нерівномірності економічного розвитку країн і субрегіонів Європи; прогнози щодо позитиву й ризиків вступу України до ЄС; роль ЄС і НATO в регіоні; вплив ТНК на економіку регіону; позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн Європи.

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

§3

Особливості економіко-географічного положення Європи.
Політична карта Європи. Склад регіону

1. Економіко-географічне положення Європи як частини світу здавна було найвигіднішим на
планеті. Саме воно стало одним з головних чинників її економічного розвитку в минулому. У наш
час цей чинник також діє, однак розвиток світового транспорту, поширення комунікаційних систем, глобалізація призвели до того, що Європа поступово втратила власну монополію на ресурс
сприятливого економіко-географічного положення. Хоча в цілому й донині воно позитивно впливає на соціально-економічний розвиток більшості європейських держав. Положення регіону переважно в помірному та субтропічному кліматичних поясах, теплі води Атлантичного океану й
західні вітри створили комфортні умови для життя та господарської діяльності населення.
Від архіпелагу Шпіцберген до о. Крит з півночі на південь територія Європи простягається
майже на 5 тис. км, із заходу від мису Рока й далі на схід — понад 3 тис. км. Економіко-географічне положення країн закордонної Європи визначається передусім їхнім сусідським положенням відносно одна одної. Ці країни або межують, або розділені невеликими відстанями.
Межі країн проходять переважно такими природними рубежами, які не створюють значних
перешкод для транспортних зв’язків. Порівняно невеликі території більшості країн сприяли
формуванню раціональної, розгалуженої транспортної системи та зв’язку. Більшість європейських держав має вихід до Світового океану та його морів, що дає великі економічні переваги.
У регіоні немає місця, віддаленого від моря понад 500–600 км, а 75 % території Європи, на якій
проживає 90 % населення й знаходиться основний економічний потенціал, розташована не далі
300 км від нього. З давніх часів життя та розвиток Іспанії, Італії, Греції, Великої Британії, Нідерландів, Данії, Норвегії, Ісландії, Португалії, Франції та інших країн тісно пов’язані з морем.
Назвіть і знайдіть на карті всі країни Європи, які мають вихід до моря.
Берегова лінія регіону відрізняється значною розчленованістю морями та затоками
й оточена численними островами й архіпелагами. Частку островів і півостровів становить
третина регіону.
2. Політична карта Європи. Склад регіону. Упродовж кількох тисячоліть для регіону
були притаманними швидкі й кардинальні зміни політичної карти, що відомо вам із курсу
історії світу. Зміна суспільного ладу в країнах Східної Європи, розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини, об’єднання Німеччини, розширення ЄС і НАТО, підтримка сепаратистських
настроїв Росії в Придністров’ї, на сході України, анексія Криму ще раз довели, що «кухня
геополітичної погоди світу» розташована в Європі.
Саме в Європі знаходяться найбільш динамічні й ефективні соціально-економічні й військово-політичні інтеграційні об’єднання планети — ЄС і НАТО. Ураховуючи всі географічні й історичні чинники, можна визначити такі субрегіони: Західна, Північна, Південна та
Східна Європа (див. мал. 4).
Західна Європа — найдавніший історично й соціально-економічно сформований регіон
Європи та світу. Нині його країни є основою формування ЄС і НАТО. Тут знаходяться чотири держави так званої «великої сімки»: Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія.
Інші ж держави переважно невеликі або карликові за площею чи кількістю населення, але
за показниками ВНП на душу населення належать до найбагатших у світі. До субрегіону Західна Європа також належать Іспанія, Португалія, Андорра, Ірландія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінлян-
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§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи... 

Західна

Середня

Північна

Східна

Південна

Північна Європа
Центральна Європа
Мал. 4. Картосхема регіонального
поділу Європи

Західна Європа

Південна
ЄвропаСан-Марино,Східна
Європа
дія, Мальта, Греція,
Монако,
Ватикан,
разом — 24 незалежні держави, а також
Гібралтар (британське володіння на Іберійському півострові, спірна територія з Іспанією).
Сам регіон поділяють на окремі складові частини — субрегіони.
Східна Європа, до якої належать колишні соціалістичні країни, у минулому сателіти
СРСР, які близькі не лише географічно, а й насамперед ментально. Більшість із них нині
вже ввійшли до складу ЄС і НАТО, але є й ті, що мріють про це. Тоталітарне соціалістичне
минуле й деструктивний вплив СРСР ще довго будуть гальмувати розвиток політичного й
економічного життя цих країн. Намагаючись відновити імперію, політичні сили Росії всіляко
дестабілізують ситуацію в державах Східної Європи.
Південна Європа, до якої входять країни, розташовані на півдні цієї частини світу: на березі Середземного моря, Піренейського, Апеннінського півостровів, Греція та острівні Мальта й Кіпр. Іноді до складу регіону включають Балканські країни (Хорватію, Чорногорію,
Сербію, Албанію, Боснію та Герцеговину), європейську частину Туреччини та квазідержавне
утворення Мальтійський орден. Усі ці країни об’єднують їхнє географічне положення, природа й релігія (католицизм, за винятком, наприклад, християнської Греції чи Македонії або
Албанії, Боснії та Герцеговини, де переважає ісламське населення).
Північна Європа — це Скандинавські та прилеглі до них країни Балтії, які мають спільні
історичні ознаки розвитку, подібні природно-кліматичні умови.

Визначте країни, які належать до кожного із зазначених регіонів Європи, використовуючи
мал. 4 і політичну карту Європи.
Сателіт
´ — держава, формально незалежна, але така, що перебуває під політичним та економічним впливом іншої держави й користується її протекціонізмом на міжнародній арені.
The satellite is a formally independent state, which is under the political and economic influence of
another state and using its protectionism on the international arena.
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Тема 1. Загальна характеристика Європи

Фізико-географічно Європа продовжується до Уральських гір. Однак політично й історично
нині територія її закінчується на східних кордонах Фінляндії, країн Балтії, Білорусі й України.
Пригадайте природні рубежі, якими проходить кордон між Європою та Азією.
У Європі представлені як республіки, так і монархії, як унітарні, так і федеративні держави. Населення країн Європи сповідує різні релігії, для нього в цілому характерні однакові
ознаки структури та природного руху населення.
3. Прояви сепаратизму на сучасній політичній карті Європи. Ядерні держави Європи.
На сучасній політичній карті Європи існує декілька конфліктонебезпечних регіонів. Серед
них — найбільш проблематичні, де сепаратистські настрої вже не одне десятиліття де
стабілізують ситуацію, це Каталонія та Країна Басків в Іспанії на кордоні з Францією, Шотландія та Північна Ірландія у Великій Британії, Фарерські острови в Данії, острів Корсика
у Франції. Але найбільше дестабілізують політичну й соціально-економічну ситуацію не
лише в Європі, а й в усьому світі конфліктонебезпечні райони, виникнення яких пов’язані
із зовнішньою політикою Росії. Ігнорування Росією Будапештського меморандуму, який
гарантував незалежність і територіальну цілісність України, анексія Кримського півострова порушили всю післявоєнну систему безпеки не тільки в Європі. Виник надзвичайно
небезпечний прецедент, коли жодна держава світу не може почуватися в безпеці, тому що
будь-яка військово сильніша за неї держава може загарбати її територію. Уведення Росією
військ на Донбас, наявність російських окупаційних військ у Придністров’ї, на території
Молдови, конфлікт із Грузією — усе це зроблено для недопущення цих та інших держав до
вступу в ЄС і НАТО.
Насаджуючи авторитарні й тоталітарні політичні режими, підтримуючи війну в Сирії,
Росія нині є головним чинником нестабільності, сприяє неконтрольованій міграції біженців до країн Європи, створюючи економічні та соціальні проблеми в цьому більш економічно стабільному, ніж вона сама, регіоні. Не будучи економічно розвиненою державою, Росія
успадкувала від СРСР другий за потужністю ядерний потенціал озброєння, який дає змогу
їй шантажувати країни Європи загрозою ядерної війни.
Агресивна зовнішня політика Росії шкодить не тільки країнам, проти яких вона спрямована. Значною мірою погіршується економічний та соціальний стан громадян самої Росії, що
може призвести до неконтрольованих соціальних вибухів і наслідків, навіть до подальших
змін на політичній карті світу на кшталт розпаду СРСР.
Економіко-географічне положення Європи завжди було вигідним і донині позитивно впливає на
розвиток більшості європейських держав. Його переваги полягають у сусідському положенні
країн; відсутності природних рубежів, які б створювали перешкоди для транспортних зв’язків;
наявності виходу до Світового океану та його морів більшості європейських держав.
Регіональний поділ і політична карта Європи динамічні й найменш усталені. Зміна суспільного
ладу в країнах Східної Європи, розпад СРСР, об’єднання Німеччини, сучасна політика Росії доводять, що Європа — це «кухня геополітичної погоди світу».
Ураховуючи всі географічні й історичні чинники в Європі, можна визначити такі субрегіони: Західна, Північна, Південна, Східна Європа.
Існування конфліктів і нестабільних регіонів у Європі пов’язане з районами, де поширені
сепаратистські рухи, що підтримуються агресивною зовнішньою політикою Росії.

Сепаратизм
´ — політика та практика відокремлення, відділення частини території держави з метою створення нової самостійної держави або набуття статусу автономії.
Separatism is a policy and practice of separation. Separation of a part of the territory of the state with the
aim of creating a new independent state or gaining the status of autonomy.

16
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1. Назвіть і коротко охарактеризуйте склад регіону Європи.
2. Знайдіть на карті субрегіони Європи: Західну, Північну, Південну та Східну.
3. Оцініть економіко-географічне положення європейського регіону.
4. Знайдіть у складі регіону країни, економіко-географічне положення яких є найменш вигідним.
Обґрунтуйте свою думку.
5. Поясніть поняття «конфліктонебезпечні регіони». Назвіть причини їх існування в межах Європи.
Підготуйте додаткову інформацію про один з них.

Державний лад і типологія країн Європи за рівнем
економічного розвитку. Інтеграційні процеси
та міжнародні організації в Європі

§4

Які є форми державного ладу й адміністративно-територіального устрою країн? Наведіть
приклади країн із різним державним ладом та адміністративно-територіальним устроєм.
1. Державний лад країн Європи. Республіканська форма правління фактично виникла
в Європі. Афінська республіка існувала ще в V–ІV ст. до н. е., Римська аристократична республіка — у V–ІІ ст. до н. е. За формою державного правління більшість країн Європи є республіками: Німеччина, Франція, Португалія, Ірландія, Ісландія, Фінляндія, Греція, Італія,
Швейцарія, Австрія, Сан-Марино, Мальта. Серед республік в Європі переважають парламентські. Класичними серед них є, наприклад, Німеччина й Італія. Про наявність у них президента абсолютна більшість громадян України та світу навіть не підозрює. Значно вагоміша
роль президента в таких республіках, як Білорусь, Україна та Франція, які називають президентсько-парламентськими.
У той же час 12 з 30 монархій у світі знаходиться в Європі, майже всі вони конституційні.
При цьому європейські монархії фактично нічим не відрізняються від європейських респу-

а)

в)

б)

г)

Мал. 5. Глави європейських держав: а) Папа Римський Франциск; б) королева Великої Британії
Єлизавета ІІ та її наступники, син принц Чарльз та онук герцог Вільям Кембриджський;
в) президент Франції Еммануель Макрон; г) президент Литви Даля Грибаускайте
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блік, де вся реальна влада належить парламенту (законодавча) й уряду (виконавча) (Велика
Британія, Норвегія, Швеція, Данія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Люксембург,
Монако й ін.). Ватикан, як ви вже знаєте, є теократичною монархією на чолі з Папою Римським (див. мал. 5, с. 17).
Пригадайте, чим теократична монархія Ватикану відрізняється від конституційної монархії Великої Британії.
За формою адміністративно-територіального устрою абсолютна більшість країн Європи є
унітарними державами. Федеративними є Австрія, Німеччина, Бельгія, Боснія та Герцеговина.
Першим двом, невеликим за площею державам, такий устрій був нав’язаний союзниками після
Другої світової війни з метою ослаблення їхньої державності як запобіжний захід проти чергової війни. Швейцарія має конфедеративний устрій — юридичне об’єднання суверенних держав
створене з метою забезпечення їхніх загальних інтересів і реалізації спільних проектів.
Проведіть турнір і визначте ерудита, який складе більше ланцюжків: країна Європи —
столиця — державний лад — форма адміністративно-територіального устрою.
2. Типологія країн Європи за рівнем економічного розвитку. Ви вже знаєте, що основ
ною ознакою нинішньої типології держав є рівень їхнього соціально-економічного розвитку.
Історично й географічно за цим показником попереду знаходяться країни субрегіону Західна
Європа. Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив високорозвиненими країнами всі
держави Західної Європи, а три з десяти найбагатших (на 2016 р.) держав світу — Люксембург, Норвегія та Швейцарія — також європейські.
Перша десятка найбагатших країн світу у 2016 р.
(за даними УКРІНФОРМ)
Місце
в рейтингу

Країна

ВВП тис. дол. США
на 1 мешканця

1

Катар

146,011

2

Люксембург

94,167

3

Сингапур

84,821

4

Бруней

80,335

5

Кувейт

71,600

6

Норвегія

67,619

7

ОАЕ

67,201

8

Гонконг

57,676

9

США

57,045

Швейцарія

56,815

10

Якщо продовжити цей перелік до 25, то до найбагатших у світі європейських країн
належить ще дев’ять: Нідерланди, Ірландія, Австрія, Швеція, Німеччина, Данія, Ісландія,
Бельгія та Франція. Тобто майже половина найбагатших країн світу зосереджена на 5 млн км2,
а загальна площа суходолу Землі — 149 млн км2, тож висновки зробіть самі.
Валовий
національний
продукт
´
´ (ВНП) — це ринкова вартість усіх продуктів і послуг, вироблених
´
протягом одного року робочою силою, і майна, що належить громадянам країни.
Gross national product (GNP) is the market value of all the products and services produced in one year
by labor and property, which belongs to the citizens of the country.
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Проаналізуйте статистичні дані таблиці (с. 18). Зробіть висновки.
Група середньорозвинутих країн Європи — це в основному країни Центральної Європи.
Хоча тут є держави, які мають рівень розвитку нижчий від середнього (Сербія, Боснія та
Герцеговина, Македонія, Болгарія, Румунія). Група середньорозвинутих країн Європи знач
но менш однорідна, ніж група високорозвинених. Бажаючи стати багатими, ці країни намагаються всіляко наслідувати країни Західної Європи. Зазначимо, що для Болгарії та Румунії
шлях у ЄС тривав майже 14 років.
Пригадуючи вивчене з історії, поясніть, які саме причини найбільше вплинули на розвиток
перелічених вище країн.
Найнижчий рівень соціально-економічного розвитку мають держави колишнього СРСР.
Ця група також є неоднорідною. Ближче до розвинутих країн Європи просунулися країни
Балтії — Естонія, Латвія та Литва, які швидко провели успішні ринкові реформи в господарстві й суспільстві в цілому та вступили до ЄС і НАТО. Зазначимо, що з моменту подання
заяви про асоціацію (червень 1995 р.) до повноправного членства в ЄС цих країн (травень
2004 р.) пройшло майже 9 років. Удало використана фінансова й організаційна допомога від
найпотужніших і найуспішніших міжнародних організацій світу дала в цих країнах позитивні результати. Натомість таким державам, як Україна, Білорусь і Молдова, протягом майже
30 років незалежності постійний деструктивний політичний, господарський та військовий
тиск Росії заважає проведенню кардинальних суспільних та економічних реформ. Нині ці
держави найбідніші не тільки в Європі. Особливо парадоксальна ця ситуація для України,
яка в цій частині світу має найбільші ресурси для власного розвитку та набагато кращі природні умови, ніж усі країни Північної Європи разом.
Пригадуючи матеріал з уроків історії, поясніть, які саме причини найбільше вплинули на
розвиток перелічених вище пострадянських країн.
3. Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі. Інтеграційні процеси
в Європі почалися відразу після закінчення Другої світової війни через гостру необхідність
відбудови економіки. 16 європейських країн у 1948 р. об’єдналися в організацію Європейське
економічне товариство (ЄЕТ) для реалізації «плану Маршалла» і з метою стабілізації валюти, покращення торговельних відносин, об’єднання економічного потенціалу й інших ідей,
які пізніше втілили в створення Європейського Союзу. Ще однією з найдавніших організацій
регіону є Рада Європи з її Європейським судом з прав людини.
Пригадайте сутність «плану Маршалла», про який ви вже знаєте з уроків історії. Яку роль
він відіграв у розвитку інтеграційних процесів післявоєнної Європи?
Більшість країн Європи нині є членами двох, безперечно, провідних, найбільш потужних
та ефективних міжнародних організацій планети — ЄС і НАТО. Саме через цю успішність
багато країн світу хотіли б вступити до них. Не є винятком і Україна. Багато країн інших регіонів (Алжир, Єгипет, Марокко, Ізраїль, Туніс, Йорданія та ін.) мають угоди про асоціацію
з країнами ЄС. У той же час до Євразійського Союзу, очолюваного Росією, охочих вступати
немає. Навіть усілякі її намагання приєднати до цієї міжнародної організації різні країни,
у тому числі й Україну, не мають успіху.
Європейський Союз привабливий для різних країн не лише своєю соціально-економічною успішністю, а й справедливим устроєм. Адже тут кожна, навіть маленька країна має голос, і спільні рішення в цій організації приймають лише після врахування інтересів навіть
найменших і найслабших її членів.
Настільки ж авторитетним у світі є й військово-політичний союз (блок) НАТО, до якого
належать 29 країн. Крім США, Канади та Туреччини, до нього входять 26 європейських країн.
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Серед країн — засновників НАТО в 1949 р. були, крім США та Канади, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія (у якої навіть немає власної армії), Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Франція. З постсоціалістичних країн — Угорщина, Польща та Чехія стали
членами НАТО відразу ж після розпаду європейського соціалістичного табору в 1999 р. Нині
ядро багатонаціональних сил НАТО становлять військові сили США. Головне завдання альянсу в Європі нині — протидіяти військовій агресії Росії.
Зовнішня політика Росії спрямована протистояти вступу країн Європи та колишнього
СРСР до ЄС і НАТО. Проте своєю діяльністю сприяє зростанню кількості країн Європи, які
хочуть стати повноправними членами цього блоку. За статутом цієї організації, напад будьякої держави на державу — члена НАТО розцінюється як агресія проти всіх інших членів
цього блоку. Отже, забезпечується колективна безпека й будь-яка, навіть карликова держава
реально знаходиться під захистом таких великих країн, як США, Канада, Франція, Велика
Британія тощо. Україна теж з кожним роком розширює співробітництво з НАТО.
Дізнайтеся більше про діяльність і партнерів організації на її офіційному сайті: www.nato.
int/ (North Atlantic Treaty Organization, англійською мовою).
На основі співробітництва на базі ЄС і НАТО європейські країни, члени цих організацій,
підписують різні угоди, які постійно розширюють внутрішнє співробітництво. Однією з них,
у червні 1985 р., стало підписання договору про Шенгенську зону.
На Міжнародному конгресі миру в Парижі в 1849 р. гасло «Сполучених Штатів Європи»
першим висунув французький письменник В. Гюго: «Настане день, коли ми на власні очі побачимо два гігантські союзи держав — Сполучені Штати Америки та Сполучені Штати Європи,
які, скріпивши свою дружбу рукостисканням, через океан обмінюватимуться творами мистецтва й геніальними досягненнями».
Угода, підписана між Францією, Німеччиною та країнами Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) у селищі Шенген, передбачала скасування митного контролю між цими країнами та вільне пересування їхніх громадян. Фактично між цими країнами було ліквідовано
внутрішні й залишено лише зовнішні кордони.
Нині 26 країн входять до Шенгенської зони, чотири не підписували цю угоду, але знаходяться в межах її дії (Андорра, Ватикан, Сан-Марино та Монако). У 2016 р. Австрія тимчасово скасувала вільне пересування власною територією через потік біженців до Європи.
Є окремі території країн Європи, на які не поширюється дія угоди, наприклад заморські
департаменти Франції чи острови Шпіцберген Норвегії, Болгарія та Румунія не є членами
Шенгенської угоди, але є членами ЄС.
Після введення безвізового режиму для громадян України з країнами–членами ЄС реа
льно до Шенгенської зони приєдналася й Україна. Вільне пересування (безвізове) у межах
найрозвиненішої частини світу Європи за умови дотримання правил і внутрішнього законо-

а)

б)

в)

Мал. 6. а) Пам’ятник «Шенгенська угода; б) штаб-квартира НАТО в м. Брюсселі (Бельгія);
в) центральний банк ЄС у м. Франкфурті-на-Майні (Німеччина)
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давства цієї території дає громадянам нашої держави можливість реальної інтеграції в європейське політичне, економічне та культурне поле. Саме через це в наш час зростає значення
знань про країни й регіони світу та Європи.
Більшість країн Європи мають республіканську, переважно парламентську, форму правління.
Усі монархії, крім теократичного Ватикану, є конституційними. Переважна більшість країн є унітарними.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив високорозвиненими країнами всі держави Західної Європи. Серед них і 12 найбагатших країн світу. Виокремлено групу середньо- та слаборозвинених країн (колишні республіки СРСР).
Думки про об’єднання країн Європи виникли ще в XVІ–XVII ст. Справжні інтеграційні процеси
розпочалися в регіоні після Другої світової війни.
Найважливішими інтеграційними об’єднаннями регіону є Рада Європи, Європейський Союз,
Шенгенська зона, НАТО та ін.
1. Назвіть і знайдіть на політичній карті Європи республіки й монархії, унітарні та федеративні
держави.
2. Поясніть, чому процеси інтеграції дають позитивні результати для розвитку країн, на відміну
від дезінтеграційних процесів.
3. Поясніть, що таке Шенгенська зона, у чому полягають її переваги для країн регіону.
4. Використовуючи додаткові джерела інформації, розкажіть про діяльність і мету створення НАТО.
5. Чи були ви та ваші знайомі в країнах ЄС? Яка ваша думка щодо перспектив вступу України в ЄС?

§5

Природні умови Європи. Господарська оцінка ресурсів
регіону

1. Дайте визначення понять «природні умови», «природні ресурси», «ресурсозабезпеченість».
2. Охарактеризуйте місце, яке серед країн регіону посідає Україна.
3. Визначте ступінь забезпечення природними ресурсами та комфортністю природних умов.
1. Природні умови — це особливості природного довкілля, у якому живе людина, а природні ресурси — це ті багатства природи, які людина використовує для власних потреб. Природні умови й природні ресурси значно впливають на суспільство та його соціально-економічний розвиток. В Європі вони досить різноманітні та в основному сприятливі для життя й
господарської діяльності людини. У цілому цей регіон світу знаходиться під зволожуючим і
пом’якшуючим впливом Атлантичного океану. На заході регіону клімат помірний морський,
з нежарким літом і теплою зимою. На сході панує помірно континентальний клімат. На північних островах він — субарктичний та арктичний. Південна частина Європи знаходиться в
зоні субтропічного середземноморського клімату. Середні температури найхолоднішого місяця — –1...+3 °С, теплого — +18...+20 °С. Кількість атмосферних опадів у цілому зменшується із заходу на схід, їхній максимум припадає на літні місяці. Приатлантичні навітряні схили
гір отримують 1000–2000 мм, інші території — 500–600 мм.
Використовуючи знання з попередніх курсів географії, складіть коротку характеристику
кліматичних умов та агрокліматичних ресурсів одного з регіонів Європи.
Річковий стік залежить від кількості опадів і зменшується із заходу на схід і з півночі на
південь. Найбільші річки Європи — Волга, Дунай, Дніпро, Дністер, Рейн, Ельба, Вісла, Луара, Тахо, Німан, Сена, Рона, Темза. На заході вони не замерзають, їхнє живлення переважно
дощове, у високогірних районах Альп до нього «приєднуються» снігове та льодовикове живлення. Деякі країни постійно ведуть гідротехнічне будівництво та «боротьбу з морем». Так,
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а)

б)

в)
г)
Мал. 7. Природні умови та пейзажі Європи: а) лавандові поля в Болгарії; б) іспанські Піренеї;
в) оливовий гай у Греції; г) Норвегія влітку

у Нідерландах побудовано понад 2400 км дамб і 5440 км каналів. Озер багато у Фінляндії,
Швейцарії: Женевське, Цюрихське, Боденське та ін. В Альпах і горах Британських островів є
невеликі озера в карових заглибленнях. Озера Ірландії багаті на торфовища.
У рельєфі Європи широко представлені низовини, горбисті рівнини, старі гори герцинської (Центральний французький масив, Судети), каледонської (Скандинавські, Гайлендс),
молоді гори альпійської складчастості Альпи (Монблан, 4810 м), Піренеї (пік Ането, 3404 м),
Карпати (Герлаховськи-Штіт, 2654 м), які утворюють головний вододіл на материку. У цілому, за винятком Альп і Піренеїв, рельєф не створює значних перешкод для розвитку транспорту. А невисокі, порізані долинами — Вогези, Шварцвальд, Рейнські, Сланцеві, Балканські, Апеннінські — гори густо заселені й освоєні людиною, у них прокладено транспортні
тунелі, через перевали проведено залізниці й автомобільні дороги. Рівнинні території розташовані переважно в прибережних районах — Північнонімецька, Північнопольська низовини
та ін. Майже 40 % площі Нідерландів, так звані польдери, — низинні землі, для яких характерна висока родючість, знаходяться нижче від рівня моря (див. мал. 7).
В Ісландії та Італії є діючі вулкани. На півдні Європи нерідко відбуваються руйнівні землетруси, через які гинуть люди, зазнає значної шкоди господарство. Періодично Європа потерпає від кліматичних природних катаклізмів. На заході майже щорічно фіксуються великі
повені, пов’язані з перенесенням потужних вологих мас повітря з Атлантики. Улітку сильні
зливи супроводжуються градом і завдають значних збитків сільському господарству й населенню. Найкращі природні умови для ведення сільського господарства й узагалі господарської діяльності людини має переважна більшість країн регіону.
Дайте господарську оцінку природних умов Європи.
2. Природні ресурси Європи досить значні й різноманітні, однак розміщені територією
нерівномірно. Надра регіону в минулому мали високий потенціал мінеральної сировини, яка
майже вичерпана через їхнє тривале промислове використання. У Північному морі є значні запаси нафти й природного газу, які видобувають прибережні країни Норвегія та Данія.
Велика Британія — єдина з чотирьох провідних індустріальних країн в Європі, що найкраще
забезпечена власними енергоресурсами.
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Велика Британія
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Норвегія

3
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млн барелів на день

3,5

НОРВЕГІЯ
Норвезький
сектор

Данський
сектор

Британський
сектор

ДАНІЯ
Німецький
сектор

ВЕЛИКА
БРИТАНІЯ

Голландський
сектор

НІДЕРЛАНДИ

НІМЕЧЧИНА

ФРАНЦІЯ БЕЛЬГІЯ
Кордони секторів володінь держав

б)

Родовища:

нафтові

нафтогазові

газові

Мал. 8. а) Обсяги видобутку
вуглеводневої сировини
в Північному морі, б) карта
розподілу акваторії та джерел
вуглеводневої сировини між
прибережними країнами

Зробіть висновки щодо розміщення та обсягів видобутку вуглеводнів у басейні Північного
моря за допомогою мал. 8.
У регіоні значні запаси кам’яного вугілля є в Німеччині (Рурський і Саарський басейни)
і в Центральному масиві Франції, у Бельгії — район Льєжа на кордоні з Лілльським басейном
Франції, на півночі Іспанії, на півночі Англії та Шотландії — у Великій Британії, у Польщі
(Верхньосілезький басейн). Буре вугілля мають Німеччина (Кельнський басейн і Саксонія),
Іспанія, Чехія, Болгарія та Угорщина.
Порівняно великі поклади залізної руди є у Франції, Іспанії; поліметалічні руди — у ФРН
та Ірландії; олово — у Великій Британії (півострів Корнуолл); боксити — у Франції (на узбережжі Середземномор’я); уран — у Франції (Центральний масив, де знаходяться найбільші
в Європі запаси). Рудні багатства має Швеція, більша частина території якої є виходом на
поверхню кристалічного фундаменту давньої докембрійської платформи. Серед нерудної
сировини значні запаси кам’яної солі є в Німеччині та Франції, великі запаси магнезиту й
графіту — в Австрії.
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Майже всі країни, особливо Франція та країни Південної Європи, мають великі рекреаційні ресурси. Ліси покривають приблизно 22 % території Європи. Значні площі лісів є в Австрії (лісистість — 47 %), Німеччині (31 %), Швейцарії (31 %), Франції (28 %). У більшості
країн переважають штучні ліси, багато окультурених насаджень дерев, які виконують природоохоронні, санітарно-гігієнічні та рекреаційні функції. Скандинавські країни мають найбільші запаси лісових ресурсів.
Франція та Велика Британія активно використовують енергію припливів. На гідроенергоресурси багаті альпійські райони Швейцарії, Австрія, Франція, Німеччина, гірські райони Шотландії, Припіренейські райони на півдні Франції, Норвегія. На Францію, Австрію та
Швейцарію припадає понад 2/5 гідроресурсів країн регіону. Окрім того, річки активно використовують як транспортні артерії для перевезення вантажів — від сировини (вугілля, руди, металобрухт, ліс тощо) до готової продукції (автомобілі, продукти харчової промисловості тощо).
Агрокліматичні й земельні ресурси сприятливі для розвитку сільського господарства, виняток — країни Північної Європи, де є умови для розвитку пасовищного тваринництва.
3. Європа — регіон давнього господарського освоєння. Корисні копалини тут видобувають уже декілька тисяч років. Через це багато видів мінеральних ресурсів в окремих європейських країнах або майже вичерпані, або дуже виснажені. Тому все більшого поширення
набуває в регіоні використання комплексної переробки мінеральної сировини, ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, повторне використання ресурсів.

Мал. 9. Вартість у дол. одного гектара землі сільськогосподарського
призначення в країнах Європи

У регіоні вичерпано й запас земельних ресурсів для подальшого розвитку сільського господарства, адже їхнє освоєння почалося ще задовго до часів Римської імперії. У країнах Південної Європи, особливо Франції та Італії, є виноградарські райони, де вирощування цієї
сільськогосподарської культури триває протягом двох тисячоліть. В окремих країнах Європи земельні ресурси зменшуються ще й через те, що продуктивні землі використовують для
промислового та транспортного будівництва, гірничо-промислових розробок, поглинаються
населеними пунктами. Тому для Європи боротьба за збереження земельного фонду — одне
з найважливіших завдань. Особливого значення в цій частині світу набуває рекультивація
земель, відновлення ґрунтового покриву після закінчення гірничих і будівельних робіт.
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За допомогою мал. 9, карт шкільного географічного атласу та додаткових джерел зробіть
висновки щодо забезпечення країн Європи землями сільськогосподарського призначення.
Використайте під час виконання завдання інформацію про основні характеристики земельного фонду України, подану на сайті: proconsul.com.ua/ (сайт інвестиційно-консалтингової групи «Проконсул»).
4. Проблеми ресурсозабезпеченості та раціонального використання природних багатств регіону існують у всіх країнах регіону. Актуальною для багатьох країн, особливо на
півдні Європи, є проблема забезпечення водними ресурсами. Майже четверта частина жителів Європи відчуває їхню постійну нестачу. Це викликано зростанням витрат води в результаті використання населенням і господарством. Хоча Європа й зберігає світову першість у
раціональному використанні водних ресурсів, до повного вирішення проблеми ще далеко.
Більшість країн регіону мають широкий вихід до Світового океану. У зв’язку з цим зростає значення більш активного використання його ресурсів. Прилеглі до океану країни не
тільки видобувають з його дна нафту й газ, а й використовують енергію припливів, виловлюють рибу й інші морепродукти. У подальшому планують масове використання енергії хвиль
і перепаду температур поверхневої та глибинної води, морських течій, прибою тощо. Потенційним джерелом енергії є ізотоп водню — дейтерій. Крім того, у морській воді розчинено
понад 60 хімічних елементів.
У системі міжнародного поділу праці розвинуті європейські держави є основними споживачами мінеральних ресурсів. Наприклад, якщо США імпортують 15–20 % (за вартістю)
необхідної їм мінеральної сировини, то для країн Західної Європи цей показник становить
70–80 %.
Природні умови (клімат і рельєф) і природні ресурси (біологічні, водні, лісові, мінеральні, енергетичні, ґрунтові й агрокліматичні) країн Європи досить різноманітні, в основному сприятливі
для життя та господарської діяльності людини.
Серед несприятливих умов: діючі вулкани Ісландії та Італії, руйнівні землетруси, кліматичні природні катаклізми, пов’язані з перенесенням потужних вологих мас повітря з Атлантики.
Надра регіону в минулому мали високий потенціал мінеральної сировини, яка нині майже вичерпана, тому все більшого поширення набуває використання її комплексної переробки та ресурсозберігаючих технологій. Єдина з чотирьох провідних індустріальних країн в Європі, яка
найкраще забезпечена власними енергоресурсами, — це Велика Британія.
1. Охарактеризуйте вплив негативних природних явищ і процесів, що відбуваються в регіоні, на
подальший розвиток господарства країн Європи.
2. Поясніть причини заощадливого ставлення країн Європи до використання наявних і пошуку нових джерел ресурсів.
3. Які саме умови та ресурси сприяли розвитку в регіоні потужного сільськогосподарського виробництва?
4. Оцініть подальші можливості використання в регіоні власних надр і водних ресурсів.
5. За допомогою карт географічного атласу назвіть країни регіону, які мають найбільш потужний
природоресурсний потенціал.

Рекультивація
´ — це комплекс інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, біологічних,
´ земель
санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення продуктивності пошкоджених
промисловістю територій та повернення їх до стану, придатного для промислового використання.
Land reclamation is a complex of engineering, mining, reclamation, biological, sanitary and hygienic
and other measures aimed at restoring the productivity of areas affected by industry and returning them
to a state suitable for various types after industrial use.
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§6

Населення Європи: демографічні процеси та проблеми.
Структура населення регіону

1. Дайте визначення понять «демографічна політика», «статево-вікова структура населення», «урбанізація», «міська агломерація».
2. Назвіть основні види міграцій. Які з них відбуваються за власної волі людей, а які є вимушеними? Наведіть приклади.
1. Населення Європи: демографічні процеси й проблеми, природний та механічний рух.
Демографічна політика. Чисельність населення Європи, уключаючи жителів європейської
частини Росії та Туреччини, становить понад 739 млн осіб. Упродовж кількох минулих століть чисельність населення регіону дуже швидко зростала, і тому Європа стала осередком
міграції населення до інших материків. Вихідці з Європи освоїли й заселили Північну та Південну Америку, Південну Африку, Австралію й Нову Зеландію.
Пригадайте, коли і як відбувалося освоєння Нового Світу вихідцями з Європи — Старого
Світу.
Нині ситуація змінилася. Найкращі показники з природного приросту населення в Європі на сьогодні в незначної кількості країн — Ірландії, Ісландії, Албанії, Андоррі та Франції,
де природний приріст — +4 та більше осіб на тисячу мешканців. У багатьох країнах Європи
природний приріст населення незначний (Швейцарія, Словаччина, Нідерланди — менше 1),
нульовий (Німеччина, Швеція), а то й від’ємний (Болгарія, Латвія, Сербія, Литва — –4,5
і нижчий). На терени Європи посилюється міграція з африканських та ісламських країн. Тут
налічується вже понад 20 млн іноземних робітників і частина мігрантів з усього світу, яка не
піддається точному обліку. У більшості країн Західної Європи, де спостерігається незначний
природний приріст населення, здійснюється політика стимуляції народжуваності за допомогою виплат родинам, які мають дітей.
Крім зовнішньої міграції, у країнах Європи спостерігається посилення внутрішніх міграційних потоків. З країн, які нещодавно ввійшли до складу ЄС і НАТО й ще не досягли високого рівня розвитку та зарплат, молодь намагається переселитися до високорозвинених
західноєвропейських країн спочатку на навчання чи заробітки, а потім і на постійне місце
чол.
0%
0,2 %
0,5 %
1%
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3%
3,4 %
3,5 %
3,4 %
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3,5 %
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Мал. 10. Піраміда статевовікової структури населення
країн Європи
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проживання. Українці їдуть учитися та працювати в Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину, а мешканці цих країн прямують до Німеччини, Великої Британії, Люксембургу. Значний
потік внутрішніх мігрантів спрямовано з Португалії та Іспанії до країн Бенілюксу.
2. Структура населення регіону: статево-вікова, етнічна, мовна, релігійна. Для Європи,
як і для світу в цілому, у статевій структурі населення характерна чисельна перевага жінок
(від 52 до 54 %, особливо у віці понад 50 років), що пов’язано з більшою тривалістю їхнього
життя та відносно вищою смертністю чоловіків.
Проаналізуйте дані мал. 10. Порівняйте долю жіночого та чоловічого населення у віці 15–
19, 55–59 і 75–79 років. Зробіть відповідні висновки.
У цілому для населення Європи характерний процес старіння. Процентне співвідношення дітей у більшості європейських країн зменшується й не перевищує 20–25 %, а частка людей
похилого віку постійно зростає. Це пов’язано з високим загальним рівнем життя населення
розвинутих країн Європи, високим рівнем розвитку медицини й медичного обслуговування
в цілому та сприятливою екологічною ситуацією в більшості країн. За даними Всесвітньої
організації здоров’я (ВОЗ) на 2016 р., у десятці країн-лідерів за тривалістю життя — п’ять
країн Європи: Швейцарія, Монако, Сан-Марино, Ісландія, Андорра. І це при тому, що тільки
Швейцарія є в списку країн — світових лідерів за витратами на охорону здоров’я.
Висока тривалість життя в цих країнах визначається як високим його рівнем, так і сприятливою екологічною ситуацією.
Проаналізуйте таблицю й зробіть висновки.
Світові країни-лідери за витратами на медицину в дол. США на душу населення
та за паритетом купівельної спроможності (ПКС)
Місце
в рейтингу

Країна

Витрати в
дол. США

1

США

9451

2

Люксембург

7765

3

Швейцарія

6935

4

Норвегія

6567

5

Нідерланди

5343

6

Німеччина

5267

7

Швеція

5228

8

Ірландія

5131

9

Австрія

5016

10

Данія

4943

11

Бельгія

4611

Більшість європейських народів належать до індоєвропейської мовної сім’ї. Виняток становлять угорці, фіни, саамі, естонці, баски, турки та мальтійці. На півночі й у центрі Європи
живуть народи германської мовної групи (німці, шведи, данці, ісландці, голландці, норвежці).
У центрі, на півдні й південному сході мешкають представники мов, які ведуть свій родовід
від латини (французи, іспанці, португальці, італійці, румуни, молдавани). У центрі цієї частини світу, а також на його півдні й на сході живуть слов’яномовні народи (поляки, чехи,
словаки, українці, словенці, серби, хорвати, македонці, болгари, росіяни й білоруси). Складна
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багатовікова історія Європи призвела до того, що слов’яномовні болгари мають тюркське походження, росіяни — угро-фінське, а білоруси — балтійське. Треба зазначити, що в Європі є
країни, у яких на державному рівні визнано дві та більше мов, наприклад: у Молдові — молдавська та румунська; у Нідерландах — нідерландська та західнофризька; у Люксембурзі —
люксембурзька, французька та німецька; у Бельгії — нідерландська, французька та німецька;
у Швейцарії — німецька, французька, італійська та ретороманська.
Ураховуючи особливості етнічного складу населення в Європі, можна виокремити два
типи держав: 1) однонаціональні (Білорусь, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Норвегія, Португалія); 2) з домінуванням однієї нації із значною кількістю національних меншин
(Велика Британія, Франція, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Україна, Бельгія, Нідерланди, Боснія та Герцеговина, Швейцарія).
Пригадайте найпоширеніші у світі релігії. Що ви знаєте про кожну з них?
Сучасний релігійний склад населення Європи дуже строкатий, але абсолютно переважає
християнство. За останній час зростає кількість мусульман, а взагалі немає тієї релігії, яку б
сьогодні не сповідували в Європі, за винятком місцевих африканських чи американських

а)

б)

г)

в)

д)

Мал. 11. Культові споруди в Європі: а) католицька базиліка Саграда Фамілія, м. Барселона (Іспанія);
б) римо-католицька базиліка Секре-Кер у м. Брюсселі (Бельгія); в) католицька базиліка Святого
Апра в м. Нансі (Франція); г) протестантська церква Спасителя в м. Бад-Хомбурзі (Німеччина);
д) Трірський собор Святого Петра (Німеччина)
Нація
´ — велика кількість людей, які проживають в організованому суспільстві, зазвичай населяють певну частину землі, говорять однією мовою, мають спільні звичаї, історичну спадковість і відрізняються від інших подібних груп расовим походженням, але не обов’язково об’єднані одним
суверенітетом та урядом.
Nation — a large number of people who live in the form of an organized jural society, usually inhabiting a
distinct portion of the earth, speaking the same language, using the same customs, possessing historic
continuity and distinguished from other like groups by their racial origin and characteristics, and generally,
but not necessarily, living under the same government and sovereignty.
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сповідувань: фетишизм (шанування певних матеріальних предметів); анімізм (віра в душі й
запахи); магія (чаклунство) або культ сил природи та стихій.
Поясніть причину поширення світових і національних релігій у Європі.
Мусульмани переважають в Албанії (понад 70 %), у європейській частині Туреччини. На
півночі Європи переважають християни протестантського напряму, на півдні й у центрі —
католики, на сході — православні.
Значна частина населення країн Європи характеризується формальним сповідуванням
тієї чи іншої релігії та поширенням атеїзму через високий рівень освіти, розвиток науки й
медицини. Люди в цих країнах соціально захищені, матеріально забезпечені й покладаються
на підтримку держави та власну освіченість. Наприклад, у Франції понад 10 % населення
вважає себе атеїстами, у Нідерландах таких майже 24 %, а в окремих великих містах Великої
Британії богослужіння відвідує лише 10–15 % населення.
Більшість країн Європи нині має нульовий та від’ємний природний приріст населення. Посилюється міграція населення з африканських та ісламських країн. Внутрішня міграція в регіоні
спрямована до високорозвинених країн: Німеччини, Великої Британії, країн Бенілюксу.
Для статевої структури населення Європи характерні: чисельна перевага жінок, особливо у віці
понад 50 років, процес старіння та збільшення частки людей літнього віку, збільшення тривалості життя.
Більшість європейських народів належать до індоєвропейської мовної сім’ї. У регіоні є країни,
у яких на державному рівні визнано дві та більше мов. За етнічним складом населення країн
Європи можна визначити два типи держав: однонаціональні та з домінуванням однієї нації із
значною кількістю національних меншин.
Релігійний склад населення Європи дуже строкатий з абсолютною перевагою християнства.
Значна частина населення країн Європи характеризується формальним сповідуванням тієї чи
іншої релігії.
1. Охарактеризуйте особливості демографічних процесів, які характерні для населення регіону.
2. Оцініть перспективи країн Європи щодо забезпеченості трудовими ресурсами на найближчі
10–15 років за допомогою мал. 10.
3. Поясніть зв’язок між рівнем економічного розвитку та тривалістю життя населення на прикладі
країн регіону.
4. Використовуючи додаткові географічні джерела, охарактеризуйте релігійний склад населення
країн Європи.
5. Чи треба, на вашу думку, сучасній людині мати знання кількох мов, окрім рідної? Підтвердіть
свою думку конкретними прикладами.

§7

Урбанізація. Світові міста в Європі, міські агломерації,
мегаполіс. Працересурсний потенціал.
Українська діаспора в країнах Європи

1. Поясніть різницю між моно-, бі- та поліцентричними міськими агломераціями.
2. Пригадайте, у яких країнах світу утворилася найбільша українська діаспора.
1. Густота населення в Європі. Особливості розселення населення визначаються різними чинниками: природними, історичними, економічними, екологічними та політичними.
Значні за площею регіони мають нині середню густоту населення понад 1000 осіб/км2, а майже 16 % суші планети практично незаселені. Середня густота населення світу вже давно перевищила 50 осіб/км2. За цим показником окремі материки й частини світу істотно відрізняються. Європа належить до найгустіше заселених територій.
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Поясніть причини густої заселеності регіону. Аргументуйте свою думку.
Найвища у світі густота населення — у Монако — понад 18 600 осіб/км2. Висока щільність
населення — у Ватикані (4700), на Мальті (3500), у Нідерландах (1070), Бельгії (965). А от
Ісландія (8), Фінляндія та Норвегія (41), інші північні країни в Європі заселені слабо.
В окремих країнах з високими показниками середньої щільності виокремлюють перенаселені території, наприклад узбережжя Північного моря (Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Данія), узбережжя Середземного моря (Франція, Італія, Іспанія), долина
річки Рейн (Німеччина, Нідерланди).
Знайдіть на карті названі вище території та країни.
Назвіть основні причини відсутності населення на певних територіях у таких країнах, як
Велика Британія та Норвегія.
2. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація. Найбільша щільність населення спостерігається там, де утворилися міста, тобто у високоурбанізованих зонах. Світовий процес урбанізації має певні особливості: 1) швидкі темпи зростання міського населення (у 1800 р.
в містах проживало лише 2 % населення світу, у 2014 р. — понад 50 %, а у 2060 р. жителями
міст будуть понад 60 % людей); 2) концентрація населення та господарства у великих містах
(у 1850 р. міст-мільйонерів було 2 — Лондон і Токіо, нині їх понад 300 і 519 урбанізованих
зон із чисельністю населення понад 1 млн); 3) території великих міст швидко розширюються,
близько розміщені міста з’єднуються, утворюючи міські агломерації.
Вищою ланкою процесу урбанізації є мегаполіси — велетенські нагромадження агломерацій та окремих міст, які фактично з’єдналися в смугу чи зону міського розселення, де живуть
десятки мільйонів людей.
Прочитайте більше про урбанізацію та поділіться інформацією на одному з уроків географії: www.demographia.com/db-worldua.pdf (щорічне видання англійською мовою).

а)

б)
Мал. 12. Густота населення: а) рибальське селище у Швеції; б) м. Монте-Карло (Монако)

Урбанізація
´ — зростання значення міст у розвитку суспільства, яке супроводжується розвитком
міських поселень, збільшенням кількості міського населення, поширенням міського способу життя
в певному регіоні, країні та світі.
Urbanization — the growth of the importance of cities in the development of society, which is
accompanied by the growth and development of urban settlements, an increase in the proportion of
urban population, the spread of urban lifestyles in a particular region, country and the world.
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Найвищий рівень урбанізації в Європі мають Бельгія та Мальта (95 %), Сан-Марино й
Ісландія (94 %), Нідерланди та Люксембург (90 %). Урбанізація Монако становить 100 %.
У цілому в містах проживає майже 75 % населення Європи, і лише в Молдові — менше 50 %.
Поясніть, чому більша частина населення України обирає міський спосіб життя.
Фактично в європейських міських агломерацій все більше ознак мегаполісів, де відбувається субурбанізація, яка почала розвиватися в 50-х роках ХХ ст. Її породило погіршення
умов проживання та екології у великих містах через надмірну концентрацію всіх видів промислової діяльності та зростання кількості автомобілів на душу населення. У європейському
регіоні цей процес притаманний найбільш розвинутим державам. Субурбанізація — процес,
який іноді називають «дезурбанізація», веде до утворення міських агломерацій. Цей процес активно розвивається у Франції, Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Швейцарії,
Бельгії, Австрії та інших найбільш розвинених країнах Європи.
Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства супроводжують чинники, що сприяють розвитку рурбанізації, процесу, зворотному урбанізації. Спрощується переміщення на великі відстані. Наприклад, за допомогою розвиненої мережі швидкісних поїздів
TGV (train grande vitesse) з 1981 р. у Франції відстань Париж—Лондон (460 км) долається
за 2 год 15 хв (для порівняння: відстань Київ—Луцьк (400 км) — за 8 год). У великих містах
зростає вартість землі, а тому й вартість житла. Збільшуються можливості обмінюватися інформацією, здобувати освіту, працювати дистанційно. Про проблеми екології, транспортні
колапси й епідемії в містах і говорити не треба. Ці й інші причини сприяють відтоку населення з міст у сільську місцевість.
Прочитайте більше про сучасні урбанізаційні процеси на сайті: www.un.org/ru/youthink/
urbanization.shtml — матеріали Всесвітнього банка для учнів.
3. Джентрифікація — це ще одна внутрішня міграція, яка відбувається в містах. Цей термін 1964 р. запропонував британський соціолог Рут Гласс. Спочатку цей процес стосувався
реконструкції та поновлення непрестижних міських районів для громадян більш високого
рівня доходів. Для США він мав расистський відтінок, адже переобладнання стосувалися
окремих районів міст із перевагою темношкірого населення. Тобто в результаті джентрифікації більш заможні мешканці отримували можливість проживати в оновленому житлі й не
мати поруч із собою «некомфортних» мешканців, які, наприклад, не працюють, уживають
наркотики або алкоголь.
Наприкінці ХХ ст. вченими було досліджено причини цього явища: демографічні й екологічні, соціокультурні, політичні й економічні, суспільні та соціальні.
Процес та явище джентрифікації — це не тільки політична, економічна та географічна
проблема, а й містобудівна. Сучасна джентрифікація стосується не лише житлового фонду
міст, а й старих підприємств і промислових зон, які з розвитком продуктивних сил занепа-

Субурбанізація
— процес зростання й розвитку приміської зони великих міст,
´
´ (іноді руралізація)
унаслідок чого формуються міські агломерації.
Suburbanization (sometimes ruralization) — the process of growth and development of suburban
areas of large cities resulting in the formation of urban agglomerations.
Джентрифікація
´ — це процес відновлення зруйнованих міських кварталів завдяки заселенню
більш багатих мешканців.
Gentrification is a process of renovation of deteriorated urban neighborhoods by means of the more
affluent residents.
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а)

б)
Мал. 13. Будинок у Гонконгу до а) і після б) джентрифікації

дають і перестають функціонувати. Такі приміщення або зносять і будують на їхньому місці
нове сучасне житло, або реставрують і перепрофілюють. Наприклад, тютюнові мануфактури
у французькому місті Морле (побудована в 1740 р.) і в іспанській Севільї (Королівська тютюнова фабрика, побудована 1770 р.) після закриття основного виробництва були переобладнані відповідно на технологічний університет, соціальне житло Морле, ректорат і деякі
факультети Севільського університету.
4. Міські агломерації, мегаполіси, світові міста в Європі. Головну роль у концентрації населення у великих містах відіграють міста-мільйонери, що, як правило, виникають у
зручних для господарської діяльності місцях з вигідним географічним положенням. Поруч
з’являються інші міста, які поступово об’єднуються в агломерації. Населення світу дедалі
більше концентрується у великих містах. Адже що більше місто, то більше промислових, торговельних, транспортних, освітніх, розважальних, адміністративних та інших функцій воно
виконує. Через це людина має тут можливість знайти роботу, реалізувати власні здібності.
Тому міста будуть рости й надалі. Потрібно зазначити, що в Європі міст-мільйонерів не дуже
багато: у Німеччині — 4, Великій Британії, Італії, Іспанії — по 2, а в решті країн містами-мільйонерами є лише столиці.
На картах географічного атласу знайдіть столиці європейських кран, які не є містамимільйонерами.
Найбільша міська агломерація Європи розташована в європейській частині Росії, Московська, і найпівнічніша у світі — Санкт-Петербурзька. Серед тих, що потрапили до 50 найбільших, лише три європейські — Лондонська, Паризька та Рейн-Рур у Німеччині.
Доведіть або спростуйте думку про те, що більшості країн Європи притаманний процес
рурбанізації (руралізації).
Світові міста — це міста, що зосередили на власній території величезний економічний потенціал, який постійно зростає. Безперечним світовим лідером є Лондон. До світових міст належать також Париж, Франкфурт-на-Майні, Амстердам, Мілан, Берлін, Відень, Цюрих, Брюссель, Мадрид.
Як організатори сучасного глобального, усе більш інтегрованого світу, вони стають цент
рами управління світовим господарством, тут відбувається найбільше зустрічей та форумів,
які визначають стратегію розвитку людства на найближчий період. Світові міста відіграють
головну роль у формуванні світової економічної системи. Їх виокремлення пов’язано з прискореними темпами глобалізації й різною роллю великих агломерацій у житті людства. Тому
ці міста ще називають глобальними.
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Світові міста — це фінансові ядра, де зосереджено найбільші банки світу. Вони є глобальними сервісними та комунікаційними центрами, адже засоби комунікації нині — це своє
рідна «кровоносна система» глобального світу. Світове місто — це обов’язково потужний
центр освіти, науки, кредитування розвитку господарства в усіх куточках планети. Особливо швидко розвивається надання ділових послуг — страхування, аудит, юридичні послуги, консалтинг, маркетинг. У таких містах готують топ-менеджерів найвищої кваліфікації. У сервісному та комунікаційному обслуговуванні серед світових міст виокремлюються
Лондон, Франкфурт-на-Майні та Париж (мал. 14).
За матеріалами Інтернету підготуйте інформацію про найдавніші, найбільші та найпрестижніші вищі навчальні заклади Європи. За якими спеціальностями в них готують фахівців?
Світові міста є головними транспортними вузлами, які перерозподіляють різноманітні
транспортні потоки. Наприклад, аеропорти-лідери за обсягами пасажироперевезень розташовані в уже названих містах: Лондоні («Heathrow» — 75,7 млн пасажирів у 2016 р.), Парижі
(«Charles de Goulle» — 66 млн), Амстердамі («Schphol» — 63,5 млн), Франкфурті-на-Майні
(«Frankfurt» — 60,8 млн). Два перших аеропорти входять у десятку світових лідерів.
Чинник вигідного географічного розміщення є однією з головних умов перетворення міст
на глобальні, це ще раз підкреслює значення географії як науки й навчальної дисципліни в
сучасному глобалізованому світі.
Розвиток світових міст не позбавлений протиріч. Наприклад, з часом між ними наростає
конкуренція за власне місце «під сонцем», що загострює протиріччя в глобалізованій світовій економічній системі й викликає циклічні кризи. Світові міста дедалі більше перебирають
функції, які раніше належали порівняно невеликим міським поселенням. Наслідком є занепад малих і середніх міст і міграції населення. Відбувається надмірна концентрація людей та
основних фондів у світових містах, що призводить до екологічних проблем, росту злочинності, занепаду моралі тощо.
5. Українська діаспора в країнах Європи. Світовий конгрес українців (СКУ), який у
2016 р. відзначив 50-річний ювілей своєї діяльності, нині об’єднує громадські організації з 53
країн світу й представляє 20-мільйонну українську спільноту, яка живе й працює за кордоном.

а)

б)

в)

г)

Мал. 14. Світові міста Європи: а) м. Лондон (Велика Британія);
б) м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина); в) м. Брюссель (Бельгія); г) м. Париж (Франція)
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У серпні 2017 р. на базі Національного університету «Львівська політехніка» у Львові відбулися Дні української діаспори з нагоди святкування 50-ї річниці діяльності СКУ. Знай
діть інформацію в Інтернеті, у якій висвітлюється ця подія.
На сьогодні важко назвати точну цифру, яка ж саме кількість українців мешкає в країнах
Європи. Наприклад, українська діаспора в Росії налічує понад 2,5 млн осіб, у Португалії офіційно — 35 тис. українців, які мають дозвіл на перебування в країні, і 15 тис. тих, хто отримав
громадянство, а в Німеччині визначити кількість українців не може навіть посольство України в цій державі, хоча тут і в Італії українська діаспора найчисленніша в зарубіжній Європі.
Історія та імена представників української діаспори в Європі заслуговують окремого детального вивчення. Наприклад, у Франції, уряд якої завжди ставився до емігрантів більшменш лояльно, працював математик із світовим ім’ям Михайло Остроградський, лауреат
Нобелівської премії в галузі фізики (1992 р.) Жорж Шарпак, балетмейстер паризької «Грандопера», нащадок славетного козацького роду Лифарів Серж Лифар — почесний президент
Національної ради танцю при ЮНЕСКО й ін.
Конституція України. Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
Скористайтеся інформацією про українську діаспору в Угорщині за допомогою її офіційного сайта: www.ukrajinci.hu/.
Причин, які впливають на виїзд українців із держави, кілька: безробіття, низькі соціальні
стандарти та рівень безпеки, родинна бідність та інші, останнім часом до них приєдналося ще
й небажання бути мобілізованим у діючу армію на схід України. Видів трудової міграції також
декілька: тимчасова сезонна робота терміном від 1 до 6 місяців, робота за контрактом від 1 року,
навчання з «квитком в один кінець», релокація бізнесу, «відтік мізків» та ін. Саме трудова міграція створила нові осередки діаспори в Європі: Неаполь, Мілан, Верона, Болонья в Італії;
Валенсія, Барселона, Малага, Аліканта в Іспанії; Лейрія, Порту, Авейру, Барага в Португалії.
Найменша густота населення в Європі — в Ісландії, найвища — у Монако. Найбільші міські агломерації: Московська, Лондонська, Паризька та Рейн-Рур. Найвищий рівень урбанізації мають
Бельгія, Мальта, Сан-Марино й Ісландія, найнижчий — Молдова. Найвищою ланкою процесу
урбанізації є мегаполіси.
Світові міста Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майні, Амстердам та ін. зосереджують величезний
економічний потенціал, що зростає, відіграють головну роль у формуванні світової економіки.
Субурбанізація, породжена погіршенням умов проживання та екології в постіндустріальному
суспільстві.
Джентрифікація — політичне, економічне та географічне явище.
СКУ нині об’єднує громадські організації з 53 країн світу й представляє 20-мільйонну українську
спільноту, з яких понад 5 млн мешкають у країнах Європи.
1. Охарактеризуйте та порівняйте урбанізаційні процеси в країнах Західної та Східної Європи.
2. Поясніть, чому для країн Європи притаманний процес рурбанізації.
Діаспора
— частина народу, який мешкає за межами країни походження, що утворює згуртовані
´
й стійкі етнічні групи в країні проживання, має соціальні інститути для підтримки й розвитку своєї
ідентичності та спільності.
Diaspora is a part of the nation living outside its country of origin, forming a solid and stable ethnic
group in the country of residence and having social institutions to maintain and develop its identity and
community.
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3. Знайдіть на карті світові міста в Європі. Охарактеризуйте їхнє значення для регіону та світу.
4. За допомогою додаткових географічних джерел розкажіть про хвороби, які належать до урбанізаційних.
5. Вивченню української діаспори велику увагу приділяв професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ф. Заставний. Доберіть матеріали про ці дослідження та поділіться ними на одному з уроків географії.

§8

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор
економіки. Добувна промисловість.
Сільське та лісове господарство

1. Які види промислового виробництва належать до первинного сектора економіки?
2. Наскільки економічно вигідно розвивати лише первинний сектор економіки?
1. Особливості економіки країн Європи. Більшість держав регіону належить до пост
індустріальних, економічно високорозвинених. Найвищий рівень розвитку у валовому відношенні характерний для чотирьох держав так званої «великої сімки» — Німеччини, Великої
Британії, Франції та Італії. Однак не треба забувати, що в розрахунку ВВП на душу населення до найрозвинутіших і найбагатших держав світу належать Люксембург, Норвегія та
Швейцарія. У 2016 р. країни ЄС виробляли майже 23 % глобального світового ВВП.
Назвіть і знайдіть на карті найбільш розвинені країни регіону.
За сферами виробництва ВВП країн ЄС розподіляється так: сфера послуг — 74,7 %, промисловість — 23,8 %, сільське господарство — 1,5 %. При цьому левову частку субсидій споживає саме сільське господарство країн ЄС.
Основні європейські корпорації
Лідери за доходами у 2016 р.
Ранг

Назва корпорації

Штаб-квартира

Сфера діяльності

1

«Royal Dutch Shell»

Гаага (Нідерланди)

енергетика

2

«Volkswagen»

Вольфсбург (Німеччина)

автомобілі та запчастини

3

«Daimler»

Штутгарт (Німеччина)

автомобілі та запчастини

4

«Группа EXOR»

Турин (Італія)

фінанси

5

«Total»

Париж (Франція)

енергетика

6

E.ON

Ессен (Німеччина)

енергетика

7

AXA

Париж (Франція)

фінанси

8

«Allianz»

Мюнхен (Німеччина)

фінанси

9

«BNP Paribas»

Париж (Франція)

фінанси

10

«Sociеtе Gеnеrale»

Париж (Франція)

фінанси

Регіон є найбільшим експортером та імпортером світу й батьківщиною багатьох корпорацій світового рівня. Найбільшими його торговельними партнерами є США, Китай, Швейцарія, Росія, Японія, Туреччина та Норвегія. Особливістю господарства сучасної Європи є його
переважна орієнтація на виробництво масової продукції середньої складності, яка значною

35

Тема 1. Загальна характеристика Європи

мірою спрямована на експорт: автомобілі й інші транспортні засоби, морські судна, верстати,
електротехнічні вироби, а також високотехнологічна продукція.
Найбільші темпи економічного зростання у 2016 р. мали Ірландія, Румунія та Болгарія.
2. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування
палива, рудної та нерудної сировини. Первинний сектор економіки не є головним в економіці більшості держав регіону й відіграє допоміжну роль, за винятком таких країн, як Молдова,
Білорусь і Росія. Для перших двох держав важливим є сільське господарство, яке дає 14 і 9 %
ВВП, і в ньому задіяні 34 та 10 % працездатного населення. Для Росії важливою статтею доходів є видобуток та експорт корисних копалин і лісу.
Головними видами мінеральної сировини, яку видобувають у регіоні, є нафта, газ, вугілля, руди чорних металів і нерудна сировина. Нафту й природний газ видобувають у Північному морі, Румунії й Україні, Поволжі та на Північному Кавказі Росії. В інших країнах їхні
запаси й видобуток незначні. Поклади вугілля розміщені більш рівномірно. Вони є у Великій
Британії, Франції, європейській частині Росії, Польщі, Іспанії, Німеччині, Бельгії та Україні.
Найбільшу кількість вугілля видобувають у Польщі та на півночі Іспанії. Разом із кам’яним
вугіллям видобувають і буре в Чехії, Болгарії та Угорщині.
Найбільше залізної руди видобувають в Україні, Швеції та Фінляндії, європейській частині Росії, Франції та центральній частині Англії. Найбільшу кількість марганцевої руди видобувають в Україні.
Основними районами видобутку мідної руди є Скандинавські країни, Польща та Болгарія, бокситів — Румунія, Італія, Угорщина, Хорватія, Греція та Франція. Видобуток поліметалевих руд здійснюють у Польщі. Український кристалічний щит, як одна з провідних металогенних провінцій світу, разом із Балтійським є перспективним районом розвитку видобувної
промисловості Європи.
Окремі частини Європи мають значні поклади нерудної сировини. Провідними країнами
за запасами й видобутком калійних солей є Німеччина, Польща, Франція та Україна. Кухонну сіль видобувають в Україні, Польщі, Франції, апатити — в Іспанії та Швеції. В Україні
зосереджені значні поклади сірки, тут же видобувають графіт. Серед будівельних матеріалів
виокремлюють знаменитий італійський мармур, українські габро та лабрадорит, облицювальне каміння Швеції та Фінляндії.
Треба зазначити, що тривалий час експлуатації багатьох родовищ копалин регіону призвів до значного їхнього виснаження.
3. Сільське господарство Європи характеризується насамперед переважно низькою кількістю працівників і високою інтенсивністю. Сприятливі агрокліматичні ресурси й умови регіону, наявність попиту та платоспроможного споживача, значні капіталовкладення та дотації в країнах ЄС сприяють його розвитку в регіоні та зростанню експорту продукції з Франції,
Іспанії, Італії, Болгарії та інших країн. У Європі фактично діють три основні зони сільського господарства, які використовують особливості природно-кліматичних умов конкретних
територій. Північноєвропейський тип сільського господарства базується на інтенсивному
тваринництві молочного напрямку та вівчарстві. Рослинництво тут відіграє допоміжну роль.
Останнім часом дедалі більшого поширення набуває вирощування ягідних культур, адаптованих до прохолодного клімату (чорниці, лохини, ожини, малини, журавлини). Цю продукцію експортують у замороженому та переробленому вигляді.
Середньоєвропейський тип сільського господарства розвивається в більш комфортних
природно-кліматичних умовах. Тут також домінує тваринництво, зокрема молочне скотарство (Швейцарія, Німеччина, Австрія, Франція), на природних пасовищах переважно з кінця
березня до початку грудня, а в окремих районах і цілий рік. Його доповнює високоінтенсивне
свинарство (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Польща) і птахівництво (Франція,
Бельгія, Нідерланди, Угорщина). Рослинництво спеціалізується на зернових, технічних і
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2011–2015
2016–2017 прогноз
США Аргентина Росія Австралія

Мал. 15. а) Країни-лідери з вирощування картоплі; б) динаміка зростання врожайності пшениці
за останні 20 років

кормових культурах. Вирощують різноманітні овочі, цукрові буряки, картоплю, льон, коноп
лі й інші технічні культури. Урожайність зернових тут найвища у світі, а в Нідерландах вона
в сприятливі роки сягає 90 ц з гектара.
Знайдіть на карті країни ЄС, які є найбільшими виробниками пшениці в регіоні. Поясніть,
як на це впливають їхні природні умови й агрокліматичні ресурси.
Проаналізуйте дані мал. 15 і зробіть відповідні висновки.
У південноєвропейських країнах в умовах середземноморського клімату, а також посушливих гірських районах переважають пасовищне тваринництво, вирощування субтропічних
культур, фруктів, оливок і цитрусових. Вирощують також пшеницю, просо, в Іспанії та на
півдні Франції — рис. Майже повсюдно поширене виноградарство, яке у Франції, Італії, Іспанії, Португалії має світове значення. В останні роки набуває поширення вирощування квітів. Не втратило свого значення культивування південних рослин, які використовуються як
спеції, та ефіроолійних, наприклад лаванди, крокусів, орегано, чаберу, естрагону та ін.
Основним виробником сільськогосподарської продукції в Європі й найбільшим її експортером
серед країн цього регіону є Франція, яка разом із США є провідним постачальником продуктів
харчування на світовий ринок. Україна та Франція знаходяться приблизно на одних географічних
широтах, але кращі ґрунтові ресурси дають змогу Україні стати одним з основних постачальників
сільськогосподарської продукції на світовий ринок.
4. Лісове господарство. В Європі загальна площа земель, укритих лісами, становить
1,02 млрд га, або майже 45 % європейської території. Лісистість у регіоні неоднорідна й варіюється від 0,3 % в Ісландії до 72 % у Фінляндії. У середньому на кожного жителя ЄС припадає понад 1 га лісу. Але в цілому Європа, за винятком європейської території Росії, Шве-
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ції, Фінляндії та Норвегії, не належить до лісонадлишкових територій. Ліси тут переважно
слугують постачальниками кисню, відіграють водоохоронну й рекреаційну роль, захищають
ґрунти від водної та вітрової ерозій. Треба зазначити, що за останні роки лісовідновлювальні
роботи були поширені в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції та Португалії. Великі масиви лісу
щорічно втрачаються через лісові пожежі в літню спеку, особливо на півдні Європи.
Додаткову інформацію про ліси країн Європи та світу можна знайти на сайті: www.fao.
org/forestry/46203/en/ (ФАО продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
Основними галузями лісового господарства Європи є лісозаготівельна, деревообробна,
лісохімічна та целюлозно-паперова промисловість. Лісозаготівельна промисловість розвинута в країнах Скандинавії, європейській частині Росії, у Білорусі та в Україні. Тут же переважно розвинута й лісопильна промисловість, яка орієнтується на наявні лісові ресурси.
Деревообробна промисловість Європи має значно більше територіальне поширення, ніж
лісозаготівельна й лісопильна. На довізній сировині в портових містах (Лондон, Роттердам,
Гавр, Гданськ, Гамбург, Рига) працює багато підприємств, які виготовляють фанеру, деревостружкові й деревоволокнисті плити, будівельні матеріали тощо. Орієнтація цієї галузі також
залежить від поширення тих чи інших листяних порід дерев. Наприклад, для виготовлення
фанери в основному використовують березу, а для виготовлення сірників — осику, тому це
виробництво орієнтується на мішані ліси.
Меблева промисловість також має декілька чинників розміщення: сировина, трудові ресурси та споживач. Найбільше вона розвинута в Скандинавських і Балтійських країнах чи,
наприклад, у Балканських, де збережені давні традиції виготовлення якісних меблів. Або ж
розвивається в найбільших міських агломераціях, де є масовий споживач меблів, наприклад
у Німеччині чи Франції.
У лісохімічній промисловості використовують переважно відходи від переробки деревини — тирсу, гілки, кору, хвою тощо, і тому вона розвинута в основному на півночі Європи.
Целюлозно-паперова промисловість теж переважно тяжіє до районів зосередження лісових
ресурсів. До провідних світових виробників якісного паперу та паперової тари різного призначення належать Фінляндія та Швеція, а, наприклад, Росія виготовляє неякісний папір.

Площа лісу на душу населення
0,1 га
0,1 – 0,49 га
0,5 – 0,9 га
1 – 2,99 га
3 – 4,99 га
більше 5 га
немає даних

Мал. 16. Лісові ресурси Європи
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Більшість держав регіону постіндустріальні, економічно високорозвинені. У 2016 р. країни
ЄС виробляли майже 23 % світового ВВП: сфера послуг — 74,7 %, промисловість — 23,8 %,
сільське господарство —1,5 %.
Первинний сектор економіки більшості держав регіону відіграє допоміжну роль. Родовища корисних копалин у багатьох найбільш розвинених країнах регіону через тривалу експлуатацію
значно вичерпані.
Сільське господарство характеризується низькою кількістю працівників і високою інтенсивністю. Сприятливі агрокліматичні ресурси й умови, наявність попиту та платоспроможного споживача, значні капіталовкладення та дотації в країнах ЄС сприяють розвитку й зростанню експорту
його продукції.
Лісистість країн Європи неоднакова: від 0,3 % в Ісландії до 72 % у Фінляндії. Ліси відіграють
водоохоронну, рекреаційну роль, захищають ґрунти від водної та вітрової ерозій. Лісове господарство Європи — це лісозаготівельна, деревообробна, лісохімічна, целюлозно-паперова та
меблева промисловість.
1. Знайдіть на карті країни, які є найбільшими торговельними партнерами європейських країн.
2. За допомогою малюнка 16 назвіть країни Європи з найменшими запасами лісу. Укажіть причини низької лісистості в Ісландії та Великій Британії.
3. Проаналізуйте агрокліматичні ресурси й особливості спеціалізації сільського господарства на
прикладі країн Північної та Південної Європи.
4. Поясніть чинники, які впливають на розміщення й розвиток лісової та деревообробної промисловості.
5. Поясніть, чому в більшості країн регіону зайнятість населення в сільському господарстві незначна.
6. Проаналізуйте наявність на полицях одного з магазинів харчових продуктів і напоїв, які зроблено в країнах Європи. Зробіть висновки.

§9

Вторинний сектор господарства. Переробна промисловість.
Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація

1. Пригадайте види виробництва, які входять до складу вторинного сектора господарства.
2. Поясніть вигідність розвитку вторинного сектора господарства для економіки країни.
1. Вторинний сектор господарства Європи представлений переробними підприємствами, які належать до провідних у світі. Фактично це «золотий фонд» вторинного сектора економіки світу, де генерується значна частина ідей його подальшого розвитку й вдосконалення.
Провідними галузями вторинного сектора європейських країн є машинобудування, хімічна
промисловість, виробництво електроенергії в традиційний та альтернативний спосіб, чорна
та кольорова металургія, легка й харчова промисловість.
Хоча нині в Європі більшу частину національного багатства виробляють у третинному, тобто невиробничому секторі економіки, значення вторинного сектора ніколи не буде
другорядним. Суспільство не може обійтися лише сферою обслуговування. Потрібні галузі матеріального виробництва, які виробляють не тільки товари широкого споживання,
одяг і продукти харчування, а й удосконалені транспортні засоби, верстати та механізми.
2. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Європа — батьківщина
машинобудування. Майже третина промислової продукції Європи й більше половини її експорту припадають саме на нього. В Європі є група країн-лідерів, які виробляють комплекс
машин і механізмів, що не тільки задовольняють внутрішні потреби цих країн, а й користуються масштабним попитом на зовнішньому ринку. Найвищий рівень розвитку в цій галузі має автомобілебудування. Найбільшими виробниками автомобілів є фірми Німеччини,
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Франції, Італії, Великої Британії, Іспанії, Швеції. Випускають автомобілі й інші держави,
наприклад Україна, Польща, Росія, Білорусь тощо. Нині фактично немає жодної країни, де б
не використовували автомобілі європейських марок (див. табл.).
Назвіть відомі вам марки автомобілів. Чи знаєте ви, у яких країнах їх випускають?
Найбільші автомобільні компанії Європи
Ранг
у Європі

Ранг
у світі

Назва компанії

Країна

Випуск авто у 2015 р.

1

2

«Volkswagen Group»

Німеччина

9 872 424

2

7

«Fiat Chrysler»

Італія, США

4 865 233

3

10

«Renault»

Франція

3 032 652

4

11

«Groupe PSA»

Франція

2 982 035

5

12

BMW

Німеччина

2 279 503

Європа також є основним світовим виробником верстатів, оптики, яку використовують у
звичайних окулярах, а також у військовій та космічній галузях, металомісткого обладнання
та конструкцій. Відома Європа й виробництвом продукції аерокосмічної галузі (Німеччина,
Франція, Велика Британія, Україна та Росія). Найбільші вантажні літаки випускає Україна.
А один із найбільших у світі європейський консорціум виробників «Airbus», де головну роль
відіграють Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія, виробляє пасажирські літаки.
Інші країни Західної Європи практично нічим не поступаються країнам «Великої сімки» у розвитку машинобудування, але переважно мають певну спеціалізацію, наприклад
Фінляндія спеціалізується на виробництві обладнання для целюлозно-паперового виробництва, а Норвегія — на суднобудуванні, виробництві морських нафтобурових платформ,
гідравлічних турбін, обладнання для освоєння океанічного шельфу. Споживачам побутової
техніки відомі шведська компанія «Electrolux», німецькі «Bosch» і «Braun», нідерландська
«Philips», словенська «Gorenije». Більшість європейських машинобудівних компаній нині
є міжнародними, наприклад шведська компанія «Scania», яка виробляє широковідомі у світі
вантажні машини, рефрижератори, автобуси та дизельні двигуни для різних видів транспорту,
має діючі виробничі потужності у Франції, Нідерландах, Польщі, Бразилії, Аргентині, Індії та

а)

б)

в)

Мал. 17. а) Салон сучасного літака «Airbus А380» ; б) міні-електромобіль «Renault Twizy 2017»;
в) вантажний автомобіль «Scania»

40

§ 9. Вторинний сектор господарства... 

інших країнах, де створено понад 42 тис. робочих місць. І навпаки, в Австрії працюють дочірні
підприємства канадських машинобудівних компаній, які випускають побутові та промислові
кондиціонери й різноманітне медичне та транспортне обладнання. У Швейцарії розвинене виробництво гідравлічних і сільськогосподарських машин, годинникових механізмів, поліграфічної техніки тощо.
Якою побутовою технікою ви користуєтеся? Поцікавтеся, у яких країнах вона зроблена.
Хімічна промисловість у вторинному секторі господарства в Європі знаходиться на другому місці після машинобудування. Головною особливістю її територіального тяжіння є орієнтація на райони видобутку нафти або порти, куди вона надходить. Найбільшими виробниками продукції хімічної промисловості в Європі є країни «Великої сімки». Розвиток окремих
галузей хімічної промисловості пов’язаний із наявністю чи відсутністю в тих чи інших країнах відповідної хімічної сировини. У Німеччині в найбільших містах розвинуте виробництво
пластмас і хімічних волокон, у Великій Британії та Франції розвинута тонка хімія, особливо
фармацевтична й парфумерно-косметична. У портах цих країн знаходяться потужні нафтопереробні заводи. Профіль Італії — органічна та неорганічна хімія й виробництво добрив.
Нафтопереробна промисловість також зосереджена в Бельгії, Нідерландах, Франції, Україні,
Білорусі, Росії. Тут же виробляють різноманітні добрива, особливо калійні.
«Jonson& Jonson», США

277,8

«Roche», Швейцарія

258,5

«Novartis», Швейцарія

229,8

«Pfizer», США

205,4

«Merck&Co», США
«Sanofi», Франція
«GlaxoSmithKline», Велика Британія
«Gilead Sciences», США
«Novo Nordisk», Данія
«Amgen», США

155,9
138,1
128,9
109
100,6
93,1

Мал. 18. Найбільші світові
виробники у сфері фармацевтики
за 2014 р. (млрд дол. США)

Фармацевтичні підприємства розміщено практично в усіх країнах Європи, далеко за її
межами відомі швейцарська, німецька, французька й інші галузі. Кожен четвертий швейцарський франк витрачається на дослідження в галузі фармацевтики. Не поступаються лідерам
Бельгія, Італія, Іспанія, Ірландія, Нідерланди, які входять у десятку світових лідерів.
За допомогою малюнка 18 знайдіть на карті країни Європи, які є найбільшими у світі виробниками фармацевтичної продукції. Порівняйте їхні доходи та зробіть висновки.

Мал. 19. Еволюція видобутку вітрової енергії в Нідерландах
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Електроенергію в Європі в цілому виробляють переважно на ТЕС. Однак у Франції абсолютно домінують атомні, у Норвегії — гідравлічні станції. В Ісландії використовують теп
ло надр Землі. В останні роки в країнах Європи активно будують альтернативні сонячні та
вітрові електростанції. Важко назвати країну, де знаходиться найбільша сонячна електростанція, адже практично кожного дня їхня кількість і кількість енергії, яку вони генерують,
зростають. Наприклад, у Німеччині 90 % усіх сонячних батарей розміщено на дахах будинків,
а в Нідерландах улітку 2017 р. відкрили найбільшу в Європі станцію, яка використовує двосторонні сонячні батареї. До цього часу найбільша електростанція працювала у французькій
провінції Жиронда, а ще раніше — в Іспанії. Вітрові електростанції дають понад 11 % енергії
Німеччині та 8 % — Великій Британії, а уряд Нідерландів працює над тим, щоб до 2050 р.
країна споживала лише відновлювану енергію.
Чорна металургія Європи орієнтується в розміщенні на басейни вугілля, залізної та
марганцевої руди, вторинну й імпортну сировину та паливо (Велика Британія, Німеччина,
Франція, Італія, Польща, Росія тощо).
Серед галузей кольорової металургії в Європі домінують алюмінієва та мідна. Перша з
них традиційно тяжіє до джерел дешевої електроенергії (Швеція, Норвегія, Росія, Німеччина), а також до родовищ алюмінієвої сировини (Італія, Франція). Для виплавлення міді використовують дешеву сировину з країн, що розвиваються.
Традиційною для Європи є легка промисловість, де зайняті 1,8 млн робітників (мал. 20).
У Великій Британії, Італії, Франції, Бельгії, Польщі, Білорусі, європейській частині Росії
тощо існують старі текстильні райони. Виникають і нові, наприклад у Португалії. Але вже
не одне десятиліття більшість замовлень на виготовлення продукції легкої промисловості
сучасна Європа переадресовує країнам Північної Африки (Марокко, Алжир) та Азії (Індонезія, М’янма, Таїланд, Пакистан, Бангладеш тощо), де набагато менша мінімальна оплата
праці в цій галузі.
Європа має потужну харчову промисловість, яка базується переважно на місцевій сировині. Розвиток отримали практично всі галузі. Особливо виокремлюються борошномельнокруп’яна, макаронна (Італія), м’ясна (Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Франція,
Швейцарія), молочна (країни Скандинавії, Франція, Швейцарія), олійно-жирова (Україна,
Італія, Іспанія, Греція, Франція та ін.). Значного розвитку набула кондитерська й виноробна
промисловість (Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди,
Австрія, Швейцарія та ін.).
В Європі налічується понад 200 промислових районів різного масштабу, розвитку та площі. У староосвоєних районах (Рур у Німеччині, Великий Лондон у Великій Британії, Іль-деЄВРОПА

Хорватія
Словаччина
Туреччина
Чехія

АФРИКА
1120 €

Франція
308 €
292 €
252 €
189 €

Марокко

АЗІЯ
300 €

Таїланд

210 €

Єгипет

180 €

Малайзія

196 €

Туніс

170 €

Китай

175 €

Алжир

116 €

Філіппіни
В’єтнам

130 €
90 €

Болгарія

139 €

Індонезія

82 €

Румунія

133 €

Пакистан

70 €

Македонія

111 €

Камбоджа

61 €

Україна

80 €

Індія

52 €

Молдова

71 €

Бангладеш

50 €

Грузія

52 €

Шрі-Ланка

50 €

Мал. 20. Мінімальна заробітна плата на підприємствах швейної промисловості,
за даними Міжнародної організації праці та Грінпіс за 2013 р.

42

§ 9. Вторинний сектор господарства... 

Франс у Франції, Верхньосілезький у Польщі, Придніпров’я в Україні, Урал і Центральна
Росія) переважають базові галузі. Існують і досить слабо освоєні території, наприклад південь Італії, центр Іспанії, північ європейської частини Росії тощо.
3. Реіндустріалізація — це перехід господарства країни чи регіону на нові, прогресивні
технології (проривні, високі, тонкі тощо), інформаційні та біотехнологічні, нові матеріали й
джерела енергії в процесі суспільного розвитку. Реіндустріалізація в класичному її розумінні
характерна нині найбільшою мірою для країн Європи, які успішно конкурують з Японією,
США та Китаєм. Звичайно, реіндустріалізація в Європі має не настільки очевидний прояв,
як, наприклад, у Китаї чи Індії, які тривалий час у ХVІІІ–ХХ ст. розвивалися за колоніальним сценарієм. Це пов’язано з тим, що Європа почала цей процес зі значно вищого цивілізаційного рівня, ніж, скажімо, свого часу Китай, Південна Корея чи Японія.
І в цю орбіту швидко входять держави Європи, які нещодавно вступили до ЄС. Такі «монстри» реіндустріалізації, як Німеччина, Велика Британія та Франція, не лише самі постійно впроваджують у виробництво найсучасніші технології, а й передають їх «новим» європейським державам. У Німеччині нині реіндустріалізації найбільше підлягає автомобільна
промисловість, у Великій Британії — електронна (виробництво роботів) та аерокосмічна,
у Франції — військово-промисловий комплекс і тонка хімія.
Вторинний сектор економіки Європи — це провідні підприємства світу у сфері машинобудування, електроенергетики, металургії, хімічної, легкої та харчової промисловості. Європа — батьківщина машинобудування, яке й нині дає майже третину промислової продукції, більше половини її експорту припадає на розвинене машинобудування з різним рівнем спеціалізації в усіх
країнах регіону.
Хімічна промисловість — друга у вторинному секторі господарства за значенням і найбільш розвинена в країнах «Великої сімки». Електроенергію в Європі виробляють на різних типах станцій,
поширюється процес використання невичерпних її джерел. Металургія використовує власну,
імпортну та вторинну сировину й паливо.
Потужна харчова промисловість регіону базується переважно на місцевій сировині. Географія
легкої промисловості змінилася: підприємства розташовані в країнах з більш дешевою робочою силою.
Реіндустріалізація як перехід господарства країн регіону на нові прогресивні технології в процесі суспільного розвитку розпочалася з високого цивілізаційного рівня й характерна практично
для всіх країн Європи.
1. За допомогою карт і додаткових джерел інформації визначте територію та напрями промислового розвитку Лотаринзького мегаполісу.
2. Покажіть на карті найбільші промислові регіони Європи: Рур, Лондон, Іль-де-Франс, Верхньо
сілезький, Придніпров’я, Центральну Росію, Урал.
3. Поясніть поняття «реіндустріалізація».
4. Поясніть причини розвитку практично всіх напрямів машинобудування в найбільш розвинених
країнах регіону та причини вузької спеціалізації промислового виробництва економічно розвинених невеликих країн Європи.
5. Назвіть причини нерівномірності економічного розвитку країн Європи на прикладі розвитку
хімічної та фармацевтичної промисловості регіону.

Реіндустріалізація
´ — це економічний, соціальний та політичний процес організації національних
ресурсів з метою відновлення промисловості, який відбувається внаслідок необхідності активізації національних економік.
Reindustrialization is the economic, social, and political process of organizing national resources for
the purpose of re-establishing industries, which happens as a result of a need to reinvigorate national
economies.
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§ 10 Третинний сектор економіки. Сфера послуг.
Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.
Зв’язки України з країнами Європи
1. Які напрями та види сфери послуг ви знаєте? Які з них розвинені у вашому регіоні?
2. Поясніть причини розвитку сфери послуг у розвинених країнах.
1. Третинний сектор економіки — це транспорт, торгівля, туризм, наукова діяльність та
освіта, фінансова діяльність, комп’ютерне програмування, інформаційні послуги. Це складова економіки будь-якої держави, яка не виробляє кінцевого продукту.
Третинний сектор — це підприємства й установи, які надають послуги не лише іншим
підприємствам, а й кінцевим споживачам (транспортування, розподіл і продаж товарів від
виробника до споживача, боротьба зі шкідниками). Товари як продукти харчування можуть
бути перетворені в процесі надання послуги, як це відбувається в ресторанній індустрії. Але
основна увага тут приділяється людям, які обслуговують клієнта.
Наведіть приклади галузей третинного сектора та вкажіть, які конкретні послуги вони
надають.
2. Сфера послуг Європи охоплює понад 50 % зайнятого працездатного населення регіону.
Спостерігається досить значний кореляційний зв’язок між загальним рівнем соціально-економічного розвитку країн і рівнем розвитку в них сфери послуг. Що він вищий, то більше
розвинута й краще організована ця сфера. Навіть у субрегіоні Східна Європа сфера послуг
уже переважає виробничі галузі господарства. Саме тут вона за останній період розвивалася найінтенсивніше, особливо якщо врахувати дуже низький її початковий рівень розвитку,
який дістався в спадщину від радянської системи господарювання.
Темпи приросту ВВП у третинному секторі економіки європейських країн значно випере
джають темпи приросту ВВП у вторинному секторі (у середньому — понад 4 % проти 2,5 %).
Більшість європейських країн знаходиться на стадії постіндустріального суспільства. Найефективніше розвивається сфера послуг у найрозвинутіших країнах Західної Європи. Це передусім країни «Великої сімки», найбагатші малі держави, а також такі карликові країни, як
Монако, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
До складу сфери послуг належать: а) послуги сфери обслуговування: зв’язку, телекомунікації, ремонту цифрової та побутової техніки, страхування, торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунальні, будівельні, електро-, газо-, тепло-, водопостачання й каналізація, транспортні та технічного обслуговування транспорту, побутові послуги (кравецькі, перукарські, послуги прибирання та ремонту); б) послуги соціальної сфери: юридичні, фінансові,
консалтингові, охоронні, медично-санаторні, освітні, перекладачів, оренди, готельні,
туристичні, розваг і відпочинку.

а)
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в)
б)
Мал. 21. Найвідоміші готелі світу: а) один із мережі «Нilton», м. Баку (Азербайджан);
б) Бурдж-аль-Араб, м. Дубаї (ОАЕ); в) офіс туризму, м. Ліон (Франція)
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Іноземний туризм: кількість туристів*
мільйонів осіб

Ранг

2015

2016*

15/14

16*/15
-2,2
-2,4
10,3
4,2
3,2
4,0
1,7
8,9
8,9
...

0,9
3,3
5,5
2,3
4,4
5,6
6,0
9,4
20,6
-0,8

82,6
75,6
75,6
59,3
52,4
35,8
35,6
35,0
32,6
...

84,5
77,5
68,5
56,9
50,7
34,4
35,0
32,1
29,9
39,5

1. Франція
2. США
3. Іспанія
4. Китай
5. Італія
6. Велика Британія
7. Німеччина
8. Мехіко
9. Таїланд
10. Туреччина

зміни (%)

Іноземний туризм: кількість фінансових надходжень*
У дол. США
Ранг

мільярдів
2015

1. США
2. Іспанія
3. Таїланд
4. Китай
5. Франція
6. Італія
7. Велика Британія
8. Німеччина
9. Гонконг (Китай)
10. Автралія

205,4
56,5
44,9
45,0
44,9
39,4
45,5
36,9
36,2
28,9

2016
205,9
60,3
49,9
44,4
42,5
40,2
39,6
37,4
32,9
32,4

У місцевій валюті
зміни

15/14
7,0
-13,3
16,9
2,1
-22,9
-13,3
-2,3
-14,8
-5,8
-8,2

зміни (%)

16*/15
0,3
6,9
11,0
-1,2
-5,3
2,0
-12,9
1,4
-9,1
12,3

15/14

16*/15

7,0
3,8
23,0
3,6
-7,6
3,8
5,2
2,0
-5,8
10,2

0,3
7,1
14,7
5,3
-5,1
2,3
-1,4
1,7
-9,0
13,5

* За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО)

Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія приймають найбільшу у світі кількість туристів з
усього світу, для яких головною є сфера послуг. Та й сам туризм належить до третинного сектора
економіки. Останнім часом інтенсивно розвивається рекреація та туризм у країнах Центральної
та Східної Європи. Найбільшою мірою це стосується країн, що мають вихід до морів, а особливо
тих, у яких є гірські системи, придатні для цілорічного рекреаційно-туристичного використання.
Назвіть держави Європи, природні умови яких дають можливість приймати значні туристичні потоки протягом року.
До переорієнтації рекреаційно-туристичних потоків у Центральній і Східній Європі, Ізраїлі, Туреччині та збитків у сфері послуг цих регіонів призвела анексія Росією українського
Криму, не кажучи вже про занепад цієї галузі на самому Кримському півострові.
У країнах Європи, насамперед Західної, відбулася кардинальна зміна функцій сфери послуг. Цим же шляхом ідуть і країни інших європейських субрегіонів. Якщо раніше абсолютно
домінувало побутове обслуговування населення, орієнтоване на задоволення потреб місцевого
населення, то нині все більше починають переважати глобалізовані послуги — освіта, охорона
здоров’я, міжнародний туризм і рекреація, транзитне транспортне обслуговування тощо.
Проаналізуйте дані таблиці й зробіть висновки щодо внеску туристичної галузі в економіку країн Європи.
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3. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Європа — це регіон високого рівня розвитку всіх видів транспорту. Попереду тут, звичайно, знаходиться субрегіон
Західної Європи. Головним внутрішнім видом транспорту є автомобільний. У країнах Західної Європи багато родин має не один, а декілька автомобілів. Чудові автомагістралі й невеликі віддалі роблять цей вид транспорту провідним у перевезенні пасажирів. Певний час навіть уважали, що залізничний транспорт в Європі не витримає конкуренції з автомобільним.
Однак цього не сталося. Він донині залишається важливим у перевезенні вантажів. Упровадження швидкісних потягів, будівництво залізничних тунелів дають можливість цьому виду
транспорту конкурувати з автомобільним у перевезенні пасажирів.
Добре розвиненим у світі є й річковий транспорт. З Північного моря річками й каналами
можна потрапити до Середземного та Чорного морів. Реально можливо з Києва допливти
річками й каналами, наприклад, до Парижа.
У міжконтинентальних перевезеннях вантажів основну роль відіграє морський транспорт. Навіть ті країни, які не мають безпосереднього виходу до моря, знаходяться недалеко
від великих портів інших держав, а то й мають власний флот, який приписаний до портів
інших держав, наприклад флот Чехії, який приписаний до польського Щецина та німецького Гамбурга, або Швейцарії, який складається з 49 суден і приписаний до віртуального
порту міста Базель. Вони не тільки виконують морські перевезення вантажів, а й курсують
Рейном. В острівній Великій Британії 90 % вантажообігу забезпечує морський транспорт,
а в Ісландії та Ірландії — майже всі 100 %. В Європі знаходяться найбільші порти світу, такі
як Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Марсель, Трієст, Констанца, Тулон тощо. Регіон має
густу мережу трубопроводів і повітряних ліній. Аеропорти Лондона, Парижа, Амстердама,
Франкфурта-на-Майні належать до найбільших у світі.
У середині 90-х років ХХ ст. стало зрозумілим, що необхідно цілеспрямовано формувати
в Європі міжнародні транспортні коридори (МТК). Вони мають перетворитися на своєрідні
кровоносні судини господарського організму об’єднаної Європи. Їхнє завдання — поєднати
різні види транспорту в одну систему й бути географічно найкоротшими та найсприятливішими для масових перевезень людей і вантажів. І в 1994 р. на острові Крит на ІІ Загальноєвропейській транспортній конференції ця ідея була реалізована.
4. Зв’язки України з країнами Європи розширюються через вступ у дію в повному обсязі
угоди про асоціацію з ЄС. У вивченні цього питання перше місце належить географії. Знач
ні обсяги зовнішньоторговельних операцій нашої держави належать країнам-сусідам, тобто
країнам ЄС, Білорусі, Польщі, Угорщині, Росії.
Поясніть, чим для України вигідне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Характерною особливістю зовнішньоекономічних зв’язків України з розвиненими державами Європи є перевага імпорту над експортом, хоча з року в рік ці показники змінюються.
Це явище притаманне для торгівлі з Німеччиною, Норвегією, Францією, Швейцарією.
Україна відправляє до європейських країн велику кількість продукції рослинництва
(пшеницю, кукурудзу), м’ясо, олію, кондитерські вироби, продукцію видобувної та металургійної промисловості — руди, чавун, прокат, продукцію хімічної промисловості тощо.
Натомість із розвинутих країн Європи ми отримуємо полімерні матеріали, пластмаси,
машини, обладнання, у тому числі електротехнічне, транспортні та фармацевтичні засоби
тощо.
Сальдо
— різниця між надходженнями та витратами за певний проміжок часу.
´
The balance is the difference between revenues and expenses over a certain period of time.
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Мал. 22. Країни з найбільшим додатнім для України сальдо торгівлі товарами в млн дол. США
на І квартал 2017 р.

Проаналізуйте дані мал. 22 і назвіть країни Європи, українське сальдо зовнішньої торгівлі
з якими додатнє.
Найбільші обсяги зовнішньої торгівлі характерні для Великої Британії, Швейцарії та
Кіпру. Швидше за все, це пов’язано з банківськими операціями й послугами з переказу валюти, бо Кіпр і Велика Британія є офшорними зонами, а у Швейцарії знаходяться великі світові
банки.
Досить значні зв’язки між країнами Європи та нашою державою й у сфері туризму та рекреації. Найбільшу кількість українських туристів протягом року приймають Франція, Болгарія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія тощо. Деякі громадяни України мають в європейських країнах нерухомість, власні заощадження, здійснюють спільний з європейськими компаніями бізнес тощо.
Третинний сектор становить понад 50 % зайнятого працездатного населення регіону. Це підприємства й установи, які надають послуги іншим підприємствам і споживачам. Спостерігається досить значний кореляційний зв’язок між загальним рівнем соціально-економічного розвитку країн і рівнем розвитку в них сфери послуг.
До сфери послуг належать послуги сфери обслуговування та послуги соціальної сфери. У країнах
Європи відбулася кардинальна зміна їхніх функцій. Нині починають переважати глобалізовані
послуги — освіта, охорона здоров’я, міжнародний туризм і рекреація, транзитне транспортне
обслуговування тощо. Європейські країни, що мають вихід до морів, гірські системи, цілорічно
надають туристичні послуги.
Європа — це регіон високого рівня розвитку всіх видів транспорту, де знаходяться великі аеро- та
морські порти, формуються міжнародні транспортні коридори, чотири з яких проходять Україною.
Найбільші обсяги зовнішньоторговельних операцій нашої держави припадають на країн-сусідів:
країни ЄС, Росію, Білорусь, Польщу, Угорщину.
1. Покажіть на карті країни, де третинний сектор економіки найбільше розвинений.
2. У яких країнах Європи розташовані найбільші морські й аеропорти? Столиці яких європейських
країн зв’язують міжнародні транспортні коридори регіону?
3. За допомогою додаткових джерел доберіть інформацію про сучасні освітні послуги, які надають
основні центри освіти й науки регіону.
4. Охарактеризуйте особливості надання туристичних послуг у Європі.
5. Поясніть причини нерівномірності економічного розвитку третинного сектора країн і субрегіонів
Європи.
6. Спрогнозуйте позитивні ознаки та ризики вступу України до ЄС на прикладі розвитку торговельних відносин.

47

Тема 1. Загальна характеристика Європи

Корисна інформація!
Більшість країн регіону досягла високого рівня «зрілості» територіальної структури та сформувала
так звану Центральну вісь розвитку, яка з півночі на південь становить приблизно 1600 км, утворює головне ядро її територіальної структури розселення та господарства. Вона обмежена умовною лінією Манчестер–Гамбург–Венеція–Марсель. У її межах знаходяться велика частина Англії,
захід Німеччини, північ і схід Франції, Швейцарія, Північна Італія. Щільність населення на території
осі в 6 разів більша, ніж поза нею. Тут знаходяться два найбільших європейських мегалополіси —
Англійський та Рейн-Рурський, інші великі агломерації, 2/3 промислового потенціалу Західної Європи й основні промислові центри.
Формування Центральної осі — складний та довготривалий процес. Нині тут розміщені штабквартири й основні підприємства компаній, що працюють у сфері електроніки, нафтохімії, лазерної, медичної та робототехніки, військові концерни, тонке й точне верстатобудування. Ви
окремлюється багато промислових районів, наприклад, Штутгарта з провідними підприємствами
концернів «Даймлер-Бенц» (автомобілі, військова продукція) і «Роберт Бош» (електроніка, автоматичні системи управління) і Франкфурта-на-Майні, де концентруються найбільші банки, фармацевтика, електронно-транспортне машинобудування.
Географічний малюнок осі посилює інтернаціоналізація виробництва в рамках інтеграційних
процесів Євросоюзу через утворення транскордонних економічних зон Бельгія–Нідерланди–
Німеччина, Франція–Німеччина–Люксембург, Франція–Німеччина–Швейцарія. Одне з найбільш
типових явищ для них — щоденні транскордонні потоки працівників-фронтальєрів (живуть в одних, а працюють в інших сусідніх країнах), основна частина яких працює в Люксембурзі.

Практична робота № 1
Тема. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно
розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів).
Мета: порівняти чинники міжнародної спеціалізації економічно розвинених країн; пояснити причини вузької спеціалізації промислового виробництва економічно розвинених
невеликих країн Європи.

Завдання

1. За допомогою карт шкільного географічного атласу порівняйте населення, природні
умови та ресурси двох економічно розвинених невеликих країн Європи (наприклад, Португалії та Бельгії або Австрії та Іспанії).
2. За допомогою додаткових джерел охарактеризуйте структуру промислового виробництва цих країн.
3. Зробіть висновки щодо наявності та причини спеціалізації промислового виробництва обраних вами двох країн Європи.

Орієнтовні теми для досліджень
1. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі.
2. Відновлювальна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності.
3. Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи.

Інформація для проведення дослідження з обраних тем:
uabio.org/ — біоенергетична асоціація України;
www.rea.org.ua — агенція з відновлюваної енергетики;
www.renewableenergyfocus.com/ — журнал, присвячений зеленій енергетиці;
europa.eu/ — офіційний сайт Європейського Союзу;
polpred.com/?cat=5&cnt=53 — сайти Євросоюзу;
eurometal.net/ — Єврометал.
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§ 11

Німеччина

1. Пригадайте інформацію, яка вам відома про Німеччину з курсу географії 9 класу.
2. Які асоціації виникають у вас щодо назви країни?
1. Місце країни у світі та регіоні. Після об’єднання Західної та Східної Німеччини 3 жовт
ня 1990 р. утворилася Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), яка є найбільшою в
регіоні за чисельністю населення (шістнадцята у світі). При цьому вона є одним із заснов
ників ЄС і Ради Європи, разом з 18 іншими країнами ЄС формує Міжнародний валютний
фонд і зону євро (другої за розмірами резервної валюти світу), є членом ООН, ОБСЄ, НАТО,
«G7», «G20», частиною Шенгенської зони, четвертою за економікою у світі й беззаперечним
європейським лідером з ВВП — 3,4 трлн дол. (на душу населення — 19 місце у світі та 8 місце
серед країн ЄС за 2016 р.). Економіка Німеччини є основним фінансовим стабілізуючим «донором» ЄС.

Прапор і герб Німеччини

За допомогою політичної карти Європи визначте географічне положення країни та назвіть її сусідів.
2. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці (МПП).
Економічна політика уряду країни — соціально-ринкова з розумним компромісом між її
зростанням і справедливим розподілом отриманого прибутку в суспільстві.
Надра країни мають різну сировину (вугілля, рафіновані солі, будівельні матеріали, залізо, олово, срібло тощо), але промисловість залежить від її глобального імпорту. Третина території країни вкрита лісами. Енергетика базується на використанні різноманітного палива, але
відбувається збільшення обсягів виробництва відновлюваної енергії (понад 12 %).
Поясніть причини залежності хімічної, металургійної та паливної промисловості країни
від імпортних джерел мінеральної сировини.
Високий рівень освіченості людей — одна з основних передумов сучасного розвитку Німеччини. У країні — 42,6 млн працездатного населення й один із найнижчих в Європі рівень
безробіття, який досягається завдяки створенню робочих місць у сфері підприємництва.
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Мал. 23. Картосхема федеральних земель Німеччини:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Баден-Вюртемберг
Баварія
Берлін
Бранденбург
Вільне місто Бремен
Вільне місто Гамбург
Гессен
Мекленбург — Передня Померанія
Нижня Саксонія
Північний Рейн — Вестфалія
Рейнланд-Пфальц
Саар
Вільна держава Саксонія
Саксонія-Анхальт
Шлезвіг-Гольштейн
Вільна держава Тюрінгія

3. Система розселення та роль федеральних земель у її розвитку. Чисельність населення Німеччини становить майже 82,8 млн осіб. Країна складається з 16 федеральних земель
і 3 міст (Берлін, Бремен і Гамбург). Це друга у світі країна (після США) за популярністю та
чисельністю мігрантів. Майже 5 млн німців мешкає поза межами країни, а 12 % населення
країни не має німецького громадянства. Найбільші іноземні групи населення представляють
турки, поляки, росіяни, італійці, румуни й африканці, саме серед них багато тих, які не мають
громадянства. Отже, Німеччина — полікультурна й полірелігійна держава.
Найбільшим мегаполісом країни є столиця Берлін. Окрім нього, у країні є інші важливі
міста, чисельність населення яких становить понад півмільйона мешканців: Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Дюссельдорф, Дортмунд, Ессен, Бремен, Дрезден, Лейпциг, Ганновер, Нюрнберг і Дуйсбург.
Знайдіть на карті перелічені міста. Визначте особливості їхнього розташування в межах
країни.
Найбільшою в складі Німеччини є Баварія. Земля Мекленбург, яка прийняла велику
кількість біженців у післявоєнні роки, а в останні два десятиліття пережила закриття застарілих підприємств часів соціалістичного минулого, має значні економічні проблеми,
як і Саксонія-Анхальт, де один з найвищих у країні рівень безробіття. Найбагатшими й
тому щільно заселеними є регіони Берліна, Бремена та Гамбурга, де щільність населення
сягає від 1,6 до майже 4 тис. осіб. Іноземці становлять понад 15 % населення в найбільш
економічно розвинених Берліні, Бремені та Гессені. Найменше їх у приєднаних у 1990 р.
Саксонії та Тюрінгії, майже 3–4 %. Представники турецької діаспори проживають переважно в західних, так званих «старих» землях, в’єтнамці — у «нових» східних, а італійці —
у південних і південно-східних.
Найбільш густозаселеними є західні та південні райони (Кельн, Ессан, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Мюнхен) з високою часткою промисловості та
виробництва, навіть порівняно з іншими європейськими мегаполісами.
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Використовуючи мал. 23 та карти географічного атласу, назвіть релігії, які поширені на
тих чи тих територіях країни.
4. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники
третинного сектора. Німеччина — соціально орієнтована держава з високорозвиненою ін
фраструктурою, низьким рівнем корупції, високим рівнем інноваційності та ринкової капіталізації, лідерами за рівнем якої є компанії «Daimler», «Siemens» і «Deutsche Bank».
Країна має високу якість «людського капіталу» (рівень освіти, професійна структура, соціальний склад, стан здоров’я населення). У Німеччині розвинутий малий та середній бізнес,
але разом із приватною в країні існує й державна власність. Держава є монополістом у галузі
поштової служби, яка входить у десятку найбільших компаній. Велике значення мають сфери страхування та комерції, існує державна Німецька федеральна дорога, місцевим органам
влади належать системи енерго- та водопостачання.
Первинний сектор господарства країни виробляє 2,1 % , вторинний — 24,4 %, третинний — 73,5 % ВВП. Дуже поширений аутсорсинг, який дає можливість підвищити ефективність підприємства через використання вивільнених організаційних, фінансових і людських
ресурсів для розвитку нових напрямів діяльності.
За допомогою додаткових джерел підготуйте інформацію про фінансово-кредитні установи Німеччини та їхню діяльність.

а)

б)

в)
г)
Мал. 24. а) Продукція компанії «Daimler»; б) суднобудівельна компанія «ThyssenKrupp Marine
Systems»; в) приміщення «Deutsche Bank» (м. Франкфурт-на-Майні); г) Німецька федеральна
дорога (м. Франкфурт-на-Майні) у напрямку базування авіакомпанії «Lufthansa», яка є власністю
«Deutsche Bank»
Аутсорсинг
(у бізнесі) — це договір, у якому одна компанія контрактує (передає) частину власної
´
внутрішньої діяльності іншій компанії, є, наприклад, практикою передання контролю державних
послуг приватним підприємствам.
Outsourcing (іn business) — is an agreement in which one company contracts-out a part of their existing
internal activity to another company. Outsourcing is also the practice of handing over control of public
services to private enterprise.
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Німеччина — у десятці світових лідерів за кількістю туристів. У сфері туризму задіяно понад 3 млн працівників. У країні проводять усесвітньо відомі виставки, конгреси та фестивалі,
світове значення має виставковий та діловий туризм, діє понад 6 млн музеїв, прокладено понад 40 тис. км (довжина екватора) велосипедних доріг і туристичних маршрутів. Фінансовий
сектор із фінансовим центром у м. Франкфурті-на-Майні та страховою галуззю відіграють
основну роль не тільки в країні, а й у регіоні в цілому.
Знайдіть і прочитайте в журналі «Географія та економіка в рідній школі» (2017, № 12)
статтю С. Куртей «Альфа-місто Франкфурт-на-Майні та найближче оточення». Розкажіть про розвиток фінансової сфери Німеччини.
5. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Основ
ний споживач енергоресурсів регіону та п’ятий у світі, Німеччина більшу половину потреб
задовольняє за рахунок імпорту й тому активно працює у сфері економіки та раціонального використання. Найпотужніші енергетичні концерни країни — E.ON, RWE, EnBW і
«Wintershall».
Промисловість забезпечує країні лідерство на багатьох світових ринках готової продукції.
Найбільш конкурентоспроможними є: автомобіле-, вагоно- та суднобудування, виробництво інформаційної та комунікаційної техніки, верстатів, приладів, точна механіка й оптика,
електротехнічна, авіаційно-космічна, хімічна, фармацевтична, парфумерно-косметична промисловість, чорна та кольорова металургія.
У промисловості країни (як і в інших індустріальних країнах) відбуваються структурні
зміни. Традиційні сфери (сталеливарна, фармацевтична, текстильна) утрачають свої позиції
через переміщення ринків збуту, конкуренцію з країнами з низькими зарплатами, перехід у
власність іноземних компаній, через поглинання та злиття. Але, як і раніше, промисловість —
це стрижень німецької економіки.
Найбільші німецькі концерни — автомобільні «Volkswagen», «BMW», «Daimler», хімічні
«Bayer», «BASF», «Henkel Group», конгломерат «Siemens», енергетичні E.ON і RWE, група
«Bosch» — мають свої філії, виробничі та науково-дослідницькі потужності по всьому світу.
Німеччина виробляє майже 20 % світового експорту машин. Значна частина потужностей
з виробництва важких металомістких машин, кранів, мостів, гірничошахтного й енергетичного обладнання, важкої електротехніки, обладнання для металургійних заводів знаходиться
в Рурі. Виробництво автомобілів, майже 3/4 яких експортується, — одна з найважливіших
галузей економіки Німеччини. Після КНР, США та Японії вона посідає 4 місце у світі за виробництвом автомобілів. Легкові й вантажні автомобілі виробляють у Баден-Вюртемберзі,
Рейнланд-Пфальці, Баварії, Саарі, Нижній Саксонії, Гессені, Північному Рейні — Вестфалії.
Електротехнічна промисловість країни має міжнародне визнання (Мюнхен, Штутгарт,
Нюрнберг, Франкфурт-на-Майні, концерни «Siemens», «Hager», «Bosch»). У її структурі виокремлюється виробництво дорогої продукції промислового призначення (трансформатори,
генератори, кабелі) і побутових товарів тривалого користування (кухонні комбайни, пилососи, мікрохвильові печі, пральні машини, холодильники).
Розвиток електротехніки пов’язаний з упровадженням інформаційних технологій (ІТ)
і замовленнями військово-промислового комплексу (ВПК), атомної промисловості. Найбільша ТНК галузі — «Siemens», регіональний лідер — Баварія, найбільші центри — Берлін, Мюнхен (штаб-квартира й група заводів концерну «Siemens»), Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг,
Конкурентоспроможність
— здатність створювати, виробляти й продавати товари та послуги,
´
цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів.
Competitiveness — the ability to create, produce and sell goods and services, priced and non-priced
qualities which are more attractive than comparable products of competitors.
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Ерланген, Штутгарт, Кельн. На розміщення виробництва найбільше впливає близькість наукових центрів і наявність кваліфікованих трудових ресурсів.
Металургія не витримує світових стандартів конкурентоспроможності, а тому не є провідною галуззю промисловості Німеччини. Використовуючи імпортну сировину, імпортний
та власний брухт металів, більшість центрів з металургії перемістили в морські й річкові
порти (захід Рура, Саарбрюкен, Бремен, Франкфурт-на-Майні, Бранденбург, Зальцгіттер,
Оснабрюк, Галле, Райнфельден, Гамбург). Чорнову мідь виплавляють у Гамбурзі й Люнені,
рафіновану — в Оснабрюці, Любеку, Хеттштедті.
Сталеві концерни все більше диверсифікують діяльність, переходячи з випуску сталі на
виробництво труб, машин та обладнання.
Дізнайтеся більше про диверсифікацію виробництва з онлайн-бібліотеки економіста (електронний режим доступу: library.if.ua/book/132/8911.html).
Авіакосмічна промисловість не є провідною в економіці країни, але вона стратегічно важлива й об’єднує всі види високих технологій — електроніку, робото-, вимірювальну й регулювальну техніку. Відомі авіабудівні компанії «Airbus Group» (найбільша європейська спільна
міжнародна корпорація), її дочірня компанія «Airbus Helicopters» та інші виробляють цивільну (майже 70 %), військову (22 %) та космічну (8 %) техніку.
Німеччина — одна з провідних суднобудівних держав з понад мільйоном працівників,
які випускають різні машини та комплектуючі деталі для суднобудування й суміжних виробництв, лише третину яких використовує країна. Суднобудівні та судноремонтні підприємства залежать від іноземних замовлень та експорту річкових, прогулянкових, круїзних і
військових суден. Найбільш потужні верфі країни: «Flensburger Schiffbau-Gesellschaft»,
«ThyssenKrupp Marine Systems», «Lurssen», «Aker Yards Germany».

а)

в)

б)

г)

Мал. 25. а) Cудно, збудоване на «Aker Yards Germany»; б) яхта, збудована компанією «Lurssen»;
в), г) гелікоптери цивільної авіації компанії «Airbus Helicopters»
Диверсифікація
´ — це корпоративна стратегія вступу на новий ринок чи галузь, у якій бізнес ще
працює, створення нового продукту для цього нового ринку.
Diversification is a corporate strategy to enter into a new market or industry in which the business does
not currently operate, while also creating a new product for that new market.
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Знайдіть додаткову інформацію про діяльність одного із зазначених підприємств чи концернів Німеччини (електронний режим доступу: www.fsg-ship.de/wordpress/de/, www.
thyssenkrupp-marinesystems.com/de/ та ін.). Поділіться інформацією з однокласниками.
Хімічні підприємства концентруються в долині Рейну, агломерації Рейн–Майн, Нижній
Ельбі. Найважливішими центрами є Франкфурт-на-Майні (концерн «Hoechst AG»), Людвигсхафен (концерн BASF).
Німеччина — імпортер продукції легкої промисловості. Традиційно текстильними районами є Рурський (Крефельд, Мюнстерланд), північний схід Баварії та південний схід країни
(Аугсбург, Берлін).
6. Особливості аграрного сектора. Висока продуктивність праці майже 2 % населення,
яке працює в аграрному виробництві, досягається завдяки механізації та застосуванню сучасних агропромислових технологій. У сільському господарстві використовують значні території країни. Більшу частину товарної продукції виробляє тваринництво. Скотарство та
свинарство забезпечують 100 % власних потреб і дають експортну продукцію. Свинарство,
виробництво яєць, телятини, бройлерів концентруються у великих тваринницьких господарствах.
Німеччина продукує значну частину загальноєвропейського зерна: жита, вівса, ячменю,
яке використовується у виробництві пива — національного напою Німеччини. Його споживання на душу населення становить майже 105 л на рік. На родючих ґрунтах сіють пшеницю,
ячмінь, кукурудзу, цукрові буряки, а на бідніших — жито, овес, картоплю, кормові культури
й трави. Товарна продукція виноградарства перевершує плодівництво й овочівництво разом.
Сільське господарство базується переважно на дрібному сімейному фермерстві з широким застосуванням праці сезонних працівників, особливо під час збору винограду. Виноробство розвинене в долині Рейну й на захід від нього, де збільшуються площі виноградників.
Основу винного експорту країни, переважно у Велику Британію, США та Японію, становить
«Рислінг».
Лісові ресурси країни знаходяться в приватній та комунальній власності (2/3), а кількість працівників у галузі лісового та деревообробного господарства більша, ніж у галузях
біотехнологій, електроніки та комп’ютерної техніки.
7. Зовнішні економічні зв’язки. Найбільшими торговельними партнерами країни є Франція, США, Велика Британія, Нідерланди, Китай, Австрія, Італія та інші країни ЄС. Якщо в
структурі торгівлі з Францією та США переважає експорт, то з Китаєм і Нідерландами, навпаки, — імпорт.
Експорт країни в середньому майже на 7 % більший за імпорт. Експортують продукцію
машинобудування, машини та транспортне обладнання, вироби військово-промислового
комплексу, продукцію хімічної та текстильної промисловості, дороге взуття, сталь, вино,
ліки, побутову техніку. Німеччина імпортує переважно сировину й комплектуючі деталі в
кооперації з підприємствами країн ЄС, США та Японії.
Розгляньте речі, якими ви користуєтеся в побуті. Чи є серед них німецькі?
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відіграють значну роль у зовнішній торгівлі країни. Найбільшим попитом на їхньому ринку користується німецька телекомунікаційна
компанія «Deutsche Telekom», а компанії SAP, «Software AG», «Wincor Nixdorf» і DATEV є
найбільш важливими виробниками програмного забезпечення у світі.
Дізнайтеся про відносини між Україною та Німеччиною за допомогою інформації, що розміщена на сайтах посольства України у ФРН (електронний режим доступу: http://germany.
mfa.gov.ua/ua) і посольства ФРН в Україні (електронний режим доступу: http://www.kiew.
diplo.de/).
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Соціально-ринкова економіка країни з високорозвиненою інфраструктурою, низьким рівнем
корупції, високим рівнем інноваційності та ринкової капіталізації є основним фінансовим стабілізуючим «донором» ЄС.
Німеччина — полікультурна й полірелігійна держава, друга у світі країна за популярністю серед біженців, які становлять майже 15 % населення в найбільш економічно розвинених районах.
Країна входить у десятку світових лідерів за кількістю туристів і видами туризму.
Промисловість країни залежить від глобального імпорту сировини, але забезпечує їй лідерство
на багатьох світових ринках готової високотехнологічної продукції. Найбільші торговельні партнери — США, КНР і країни ЄС.
Високопродуктивне сільське господарство з переважанням тваринництва базується на дрібному сімейному фермерстві.
1. Обґрунтуйте зв’язок між німецькою пунктуальністю та розвитком галузей машинобудування
країни.
2. У додаткових джерелах інформації знайдіть повідомлення про різноманітні виставки, що проходять у Німеччині.
3. Назвіть домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки країни.
4. Наведіть приклади промислових виробництв і послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію
Німеччини.
5. Обґрунтуйте особливості структури експорту й імпорту товарів і послуг країни.
6. Зробіть висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах
країни.

§ 12

Франція

1. Місце країни у світі та регіоні. Франція — п’ята економічно розвинена, космічна та
ядерна (третя — за потужністю потенціалу) держава світу. За економічними показниками поступається в регіоні лише Німеччині. За показниками загального ВВП країна посідає 6 місце
у світі. Рівень безробіття у Франції вищий, ніж у сусідніх країнах Європи (9,7 %).
Франція — одна із засновниць ЄС, від створення якого економіка країни в значному виграші, але програє в конкурентній боротьбі Німеччині. Державні витрати країни, як і рівень
оподаткування, одні з найбільших у світі. Основою французької моделі економіки є внутрішнє споживання, на відміну від Німеччини чи Китаю, де економіка зорієнтована переважно на
експорт. Високому рівню внутрішнього споживання в країні сприяють навіть мінімальні доходи пересічних громадян: мінімальна зарплата за умов 35–40-годинного робочого тижня після всіх вирахувань становить 7,5 євро/год. Середня зарплата в країні на 2016 р. — 2957 євро.
За допомогою карти Європи охарактеризуйте переваги та знайдіть недоліки географічного положення Франції.  Пригадайте, що вам уже відомо про цю країну.

Прапор та емблема Франції
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2. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Франція — небагата на мінеральні ресурси (будівельні матеріали, кам’яне вугілля, залізну руду,
нафту й природний газ, калійні й кам’яні солі, уран, на базі якого працює атомна енергетика
країни). У країні широко використовують енергію гірських річок, припливів, сонця та вітру.
Надзвичайно багаті рекреаційні ресурси приваблюють у країну туристів з усіх куточків планети.
Дізнайтеся більше про мінеральні ресурси країни за допомогою   французького урядового
порталу (електронний режим доступу: www.mineralinfo.fr/page/mines-0).
У сучасному сільському господарстві, промисловості, секторі послуг країни є сфери-лідери не тільки Європи, а і світу. Помірний морський клімат і родючі ґрунти протягом багатьох
століть зробили Францію передовою аграрною країною. Незважаючи на невелику частку
сучасного сільського господарства в економіці (менше 2 % ВВП), щорічні обсяги аграрної
продукції вражають своїми площами та результатами: Франція посідає 2 місце у світі за виробництвом вина та цукрового буряка, 5 місце — за збором зерна й виробництвом молока,
1 місце в ЄС — за обсягом вирощування соняшнику. Перелік досягнень можна продовжити,
зважаючи на те, що з року в рік ці цифри змінюються.
Французькі інженери — одні з найкращих у світі, доказом чого є не тільки розвиток високих технологій або ракетна програма «Аріан», а й усесвітньо визнані досягнення в таких
технологічних виробництвах, як покришки «Michelin» або автомобілі «Renault». Франції належать провідний авіаперевізник Європи «Air France-KLM» (другий після німецької авіакомпанії «Lufthansa»), «Areva» — світовий лідер у галузі ядерної енергетики, «Eiffage» —
глобальне підприємство в галузі будівництва та громадських робіт, «JCDecaux» — провідна
рекламна компанія світу.
Однак у країні істотно відчувається брак молодих сучасних компаній, особливо в галузі
інформаційних технологій, які могли б забезпечити зниження рівня безробіття та збільшен-

а)

б)

в)

г)

Мал. 26. а) Стенд компанії «Renault» на міжнародній виставці 2017 р.; б) рекламна продукція
«JCDecaux»; в) запуск ракети програми «Аріан» з Куру, космодрому французької Гвіани;
г) літак авіакомпанії «Air France-KLM»
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ня податкових надходжень до бюджету. Тому країна сприяє розвитку компаній з 250–5000
співробітників, які забезпечують основну потужність сусідньої німецької економіки.
3. Система розселення. «Франкофонія». Населення країни (понад 67 млн осіб наприкінці 2017 р. і 2 млн у заморських територіях) має одну з найкращих у світі систем соціального страхування та медичного обслуговування, і, як наслідок, тривалість життя на 10 років
більшу від середньосвітових показників. Високий рівень освіти забезпечують одна з найкращих у регіоні систем безкоштовної початкової та середньої освіти й потужні вищі навчальні
заклади, які за останні десятиліття поступаються американським, німецьким та британським
університетам.
Найбільше мігрантів прибуває в країну з Алжиру, Тунісу, Марокко, Іспанії, Португалії та
Італії. У 2016 р. мігранти становили 24 % від загального приросту населення країни. Окрім
того, посилюється внутрішня міграція населення, основні потоки якої спрямовані в район
Тулузи, Нанту, Бордо, Провансу. Щільність населення столичного регіону країни вища за
середньоєвропейську — 118 осіб/м2. Найгустіше заселені узбережжя Середземного моря,
Корсика, Ельзас, Ардени, долини річок Рони, Сени та Гаронни. Лише столиця країни Париж — місто-мільйонер. Агломерації з чисельністю населення понад 1 млн осіб утворилися
навколо 7 міст (Париж, Леон, Марсель, Лілль, Ніцца, Тулуза та Бордо). Наприклад, у самому Ліллі мешканців трохи більше 226 тис., у Бордо — 236 тис., а в Ніцці — 340 тис. Життя у
великих містах пов’язане із значними транспортними витратами в умовах забрудненого автомобільними двигунами повітря, з більшими цінами за оренду житла та міськими податками.
Тому французи віддають перевагу невеликим містам, містечкам і приватному сектору. Це
двічі на день створює значні транспортні потоки, спрямовані у великі міста або в прикордонні райони — у сусідні країни Люксембург, Швейцарію, Німеччину, Бельгію. Після обрання
президентом Е. Макрона в країні розпочався будівельний бум, якому сприяють й економічна
політика підтримки молодих сімей, і низькі банківські іпотечні кредитні ставки.
Пригадайте, як називають потоки щоденних міграцій населення та з чим пов’язане їхнє
утворення.
Термін «Франкофонія» у 1880 р. вперше використав французький географ і письменник
О. Реклю. Нині — це міжнародна організація співробітництва 58 країн-членів, 3 асоційованих
членів і 26 країн-спостерігачів. Її девізом є «Еgalitе, complementaritе, solidaritе» («Рівність,
взаємодоповнення, солідарність»). Для понад 75 млн мешканців планети французька є рідною, а ще понад 140 млн жителів є франкомовними. Нині в списку країн-членів і спостерігачів є не тільки франкомовні країни (Молдова, Україна, Румунія та ін.).
Більше про «Франкофонію» шукайте на офіційному сайті організації (www.francophonie.org/).
4. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники
третинного сектора. У структурі ВВП Франції сільському господарству належить 1,6 %, промисловості — 19,4 %, сфері послуг — 79 %. У країні працює кілька фінансових і страхових
групп: «BNP Paribas», «Sociеtе Gеnеrale», «Axa». Паризька фондова біржа є однією з найбільших у світі. Понад 600 тис. компаній працюють у сфері торгівлі, надають різноманітні
Міжнародна
організація
— міжнародна організація, що представляє країни та
´ «Франкофонія»
´
´
регіони, де французька мова є першою мовою, значна частина населення є франкофонами (франкомовними) або там, де поширена французька мова.
International Organisation of La Francophonie — is an international organization representing
countries and regions where French is the first ("mother") or customary language, where a significant
proportion of the population are francophones (French speakers) or where the French language is
widespread.
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послуги: від ремонту будинків до автомобілів. У країні
прийнято закони про конкуренцію та розвиток торгівлі й
ремесел.
Серед 7 найбільших французьких компаній, які входять до сотні найбільших у світі, 3 — працюють у сфері
страхування та фінансів: «Axa», «BNP Paribas» «Crеdit
Аgricole»; 3 — у сфері енергетики: «Total», «Engie»,
«Еlectricitе de France»; відома в Україні «Groupe
Carrefour» — у сфері комерції.
У Франції дуже добре розвинена туристична галузь,
у якій задіяні працівники численних готелів, ресторанів,
офісів туризму, транспортних організацій тощо. Країна поМал. 27. Відомий на весь світ рессідає 4 місце (після Італії — 51, Китаю — 50 та Іспанії — 45)
торатор і кухар Поль Бокюз (фраг- за кількістю об’єктів культурної та природної спадщини
мент інтер’єру його ресторану та
(42), зарахованих до світової скарбниці ЮНЕСКО. За кільодин з десертів)
кістю іноземних туристів, які відвідують країну (у рекордний 2015 р. — майже 85 млн осіб), вона посідає 1 місце у світі. Новий уряд планує збільшити їхню
чисельність до 100 млн осіб у 2020 р. Найпопулярніші міста, культурні об’єкти для туристів: Альпи, Середземноморське узбережжя, Бретань, Ельзас, Бордо, долина Луари та Париж. Туристична
галузь дає майже 7 % ВВП країни.
Більше про розвиток туризму країни ви дізнаєтеся, відвідавши французький урядовий
сайт (www.gouvernement.fr/tourisme).
Підготуйте повідомлення про найпопулярніші для туристів регіони, природні та культурні об’єкти в межах країни.
5. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Високорозвинена промисловість Франції займає передові позиції у сфері атомної енергетики,
хімічній та харчовій, авіакосмічній та радіоелектронній, електротехнічній промисловості,
багатьох видах машинобудування. Французька фармацевтика — четверта у світі за обсягом
виробництва та п’ята — за обсягом експорту (компанія «Sanofi» та ін.). Франція — у п’ятірці
найбільших світових експортерів автомобілів (компанії «Renault», «Peugeot»).
Багато французьких компаній є світовими лідерами галузей, наприклад: «Michelin» —
один із найбільших у світі виробників автомобільних шин, «Alstom» — серед лідерів у виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту, 30 % атомних реакторів
світу вироблено саме цією компанією, «Alcatel-Lucent» — франко-американська компанія,
лідер у галузі телекомунікацій, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення,
«Vallourec» — потужний виробник сталевих труб для видобутку та транспортування газу,
«Legrand» — виробник електротехнічного обладнання, «Arkema» — хімічна компанія, філіали
якої працюють у 50 країнах світу. І це не повний перелік.
Будівництво та виробництво будівельних матеріалів також є одним з найбільш розвинених напрямів промисловості Франції: 5 французьких будівельних компаній є найбільшими
в Європі. Найбільша в Європі й одна з найбільших у світі французька компанія «Vinci» спеціалізується на будівництві широкого спектра доріг і дорожнього покриття, від звичайних
автобанів з їхньою інфраструктурою та підземними паркінгами до злітних смуг, стадіонів,
тунелів, мостів, аеро- та морських портів, і створює понад 190 тис. робочих місць у 100 країнах світу. Ця компанія будувала й новий саркофаг для Чорнобильської АЕС.
Енергетика Франції, яка стояла біля витоків дослідження енергії атома, базується на
58 атомних реакторах (друга країна у світі після США). Держава володіє повним циклом
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ядерних технологій — від видобутку до утилізації. АЕС
«Гравелін», «Палюель», «Каттеном» входять у світову
десятку найбільш потужних. Атомні програми країни не
один раз були замішані в скандалах світового рівня (з Ізраїлем, Південною Африкою, Іраном). Понад 80 % акцій
атомної енергетики країни належить державній енергогенеруючій компанії «Еlectricitе de France». Останнім часом вартість електроенергії в країні зростає через
збільшення витрат на обслуговування старих АЕС.

а)

За допомогою мал. 28 і даних статистики України
розрахуйте, скільки кілограмів сиру можуть придбати пересічні француз та українець, які отримують
мінімальну зарплату.
Потужні нафтопереробні та нафтохімічні комбінати
побудовані на узбережжі Середземного (Марсель) і Північного (Дюнкерк) морів, річці Сені (Руан). Вони використовують як власну, так й імпортну сировину. Головні
нафтопроводи з’єднують Гавр із Парижем, Марсель із
Страсбургом у Нідерландах.
Звичайно ж, описуючи місце Франції в міжнародному
поділі праці, не можна не згадати про виробництво парфумів,
косметики, модного одягу, ювелірних прикрас. У легкій промисловості провідні позиції належать виробництву тканин.
За цим показником Франція в Європі поступається лише
Італії та Німеччині. Париж був і залишається законодавцем високої моди. Придбати продукцію всесвітньо відомих
французьких торгових марок «Шанель», «Ів Сен Лоран»,
«Жан Поль Готьє», «Крістіан Діор», «Hermеs» — ознака
доброго смаку, престижу, високого становища в суспільстві.
Підприємства парфумерно-косметичної та фармацевтичної промисловості засновані на півдні Франції з центром
у м. Грассі з XVI ст. Тут базується майже 60 компаній, де
працюють приблизно 10 тис. осіб (які виробляють не тільки
парфуми, а й упаковку, синтетичну та природну сировину
тощо). Тут же, у Провансі, розташовані плантації лаванди,
троянд, жасмину й інших рослин. Завдяки цій галузі м. Грасс
щорічно відвідує понад 2 млн туристів.

а)

б)

в)
Мал. 28. Підприємства та продукція
країни: а) АЕС «Палюель»; б) вітрина із сиром у супермаркеті; в) лінія
з випуску інсуліну фармацевтичної
компанії «Sanofi»

б)
Мал. 29. а) Апарати з парфумерною сировиною; б) плантації лаванди
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Знайдіть на карті зазначені промислові центри країни, поясніть особливості їхнього розташування.
6. Особливості аграрного сектора. За обсягами виробництва продукції сільського господарства Франції належить 1 місце в Європі (18 % виробництва країн ЄС). Понад 50 %
території країни використано для сільськогосподарського виробництва, незважаючи на те,
що значення третинного сектора в її економіці різко скоротилося в другій половині ХХ ст.
В окремих регіонах частка угідь сягає майже 73 %. У країні понад 300 тис. фермерських господарств, де на 100 га землі припадає 3 працівники.
Основними продуктами є зернові (пшениця, кукурудза — 50 % ріллі), цукор, вино (2 %
угідь і 2 місце у світі за обсягами виробництва), молочні продукти, фрукти й овочі, рибні та
м’ясні продукти. Сільське господарство становить основу промислового (вторинного) агропродовольчого сектора. Серед фахівців винної галузі та звичайних споживачів усесвітньо відомою є виноробна продукція регіонів Бордо, Бургундія, Шампань, Ельзас, Коньяк, Божоле
та ін. Країна — світовий лідер із вирощування льону.
Значними є обсяги виробництва яловичини (1/4 європейського споживання). Найбільша
концентрація скотарства — у Бретані. Країна — лідер з виробництва м’яса птиці (півні, кури,
гуси та качки з відомою фуагрою, цесарки й індички), 13 % якого експортується; овець і свиней (третій виробник регіону після Німеччини й Іспанії). Майже третина французьких фермерів займається селекційною діяльністю. Її результати демонструються кожного року на
різдвяній виставці в Парижі, яку обов’язково відвідує діючий та колишні президенти країни.
Чому французькі фермери займаються селекційною роботою?
На базі високорозвиненого тваринництва країна виробляє також багато масла, найрізноманітніших молочних продуктів і твердого сиру (з коров’ячого, овечого та козячого молока).
Якщо кожного дня ласувати якимось новим сортом французького сиру, не вистачить року,
щоб їх усі покуштувати. А скільки марок і назв вина виробляють у країні, не скажуть навіть у
міністерстві харчової промисловості.
На півдні Франції поширене квітникарство та вирощування запашних прованських трав.
На узбережжі морів значну роль відіграють рибальство, розведення креветок, мідій, устриць
тощо.
Майже третину території країни вкрито лісами, переважно хвойними. З листяних порід
найпоширеніші різні види дуба. Понад 3/4 лісів знаходяться в приватній і 10 % у державній
власності. Решта належить окремим комунам (містам і містечкам).
Більше про лісові ресурси та їхнє використання можна дізнатися на сайті Office National
de Bois (електронний режим доступу: www.onf-energie-bois.com).
7. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Францією. За показниками обсягів експорту й імпорту країна входить у світову десятку лідерів. Частка експорту
у ВНП перевищує 25 %. Промисловість забезпечує майже 25 % ВНП і 80 % експорту країни.
Франція — найбільший у світі експортер електроенергії. Експортується понад 40 % продукції машинобудування. Переважає торгівля із США, Китаєм, розвиненими країнами ЄС, що
дає майже 60 % усього торговельного обігу. Торговельний баланс країни вже кілька десятків
років є від’ємним, що негативно впливає на державний бюджет країни. Дефіцит балансу створює торгівля енергоносіями, в основному імпорт нафти. Профіцитні сектори торговельного
балансу — автомобілі та продукція фармацевтичної галузі, високоякісні продукти харчування (сири, вино, оброблені зернові та морепродукти, фрукти). За обсягами експорту продукції
харчової промисловості країна друга у світі після США, а такі харчові компанії, як «Danone»,
«Nestlе», відомі багатьом мешканцям планети.
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