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Тема 11

Теоретична частина
Україна та її географічні ДосліДження

Загальні відомості про територію і кордони

Площа України становить 603,7 тис. км2. За розмірами території наша країна посідає 39-те 
місце серед держав світу і 2-ге серед держав Європи (після Росії). Загальна протяжність держав-
них кордонів України дорівнює близько 6,5 тис. км (суходільні — 5450 км, морські — 1050 км). 
По суходолу Україна межує із сімома країнами: Росією, Білоруссю, Молдовою, Румунією, Поль-
щею, Угорщиною і Словаччиною.

Фізико-географічне положення України

Фізико-географічне положення — це розташування території в системі географічних коорди-
нат відносно крупних природних об’єктів і явищ, які зумовлюють найважливіші особливості її 
природи.

План характеристики фізико-
географічного положення

Головні особливості фізико-географічного положення України

1. Положення в системі географічних 
координат

Україна розташована у Центральній та Південно-Східній Європі; 
її територія лежить у Північній та Східній півкулях між 44°23′ 
та 52°23′ пн. ш. та 22°09′ і 40°13′ сх. д. 

2. Крайні точки Північна — поблизу села ґрем’яч Новгород-Сіверського району 
Чернігівської області (52°23′ пн. ш.), південна — мис Сарич на 
півдні Кримського півострова (44°23′ пн. ш.), західна — поблизу 
міста Чоп Закарпатської області (22°09′ сх. д.), східна — біля села 
Червона Зірка Міловського району Луганської області (40°13′ сх. д.). 
Протяжність території між крайніми точками з півночі на південь 
становить 893 км, а із заходу на схід — 1316 км

3. Географічні центри території: 
а) за перетином серединної паралелі  
і серединного меридіана;
б) з урахуванням конфігурації 
території, географічний центр площі

48°23′ пн. ш., 31°10′ сх. д. — поблизу селища Добровеличківка 
Кіровоградської області; 
49°02′ пн. ш., 31°29′ сх. д. — поблизу села Мар’янівка 
Шполянського району Черкаської області
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План характеристики фізико-
географічного положення

Головні особливості фізико-географічного положення України

4. Положення в межах тектонічних 
структур

Більша частина України розташована в межах великої стійкої 
Євразійської літосферної плити. Лише крайній захід і південь на-
лежать до рухливого поясу літосфери, якому відповідають 
Кримські й Карпатські гори. Надра України багаті на 
різноманітні корисні копалини

5. Положення відносно основних 
форм рельєфу

Територія України займає південно-західну частину 
Східноєвропейської рівнини, тут переважають низовини і височи-
ни (95 % площі), на крайньому заході та півдні розташовані гори

6. Положення відносно природних зон Україна розташована у трьох природних зонах — мішаних лісів, 
лісостеповій, степовій із помірно континентальним кліматом, ро-
дючими ґрунтами, багатим тваринним і рослинним світом

7. Положення відносно морів і океанів Україна має широкий вихід до Чорного та Азовського морів. 
Вихід до морів забезпечує розвиток не тільки зовнішніх зв’язків 
України, а й рибного промислу, а також санаторно-курортного 
господарства у прибережних районах. Через Чорне море Україна 
має вихід у Світовий океан, а по Дунаю підтримує зв’язки  
з країнами Центральної Європи

8. Положення відносно годинних 
поясів

Оскільки більша частина України розташована у другому годинно-
му поясі, на всій території країни діє східноєвропейський 
(київський) час. Нова доба починається в Україні на дві години 
раніше, ніж у Лондоні

9. Господарська оцінка фізико-
географічного положення України

Значні розміри України зумовлюють розмаїття її природних умов 
та ресурсів:
— рівнинний характер території України сприяє рівномірному 
розміщенню виробництва і населення;
— розташування в межах помірного кліматичного поясу 
забезпечує достатнє надходження сонячного тепла для життя та 
діяльності людей;
— значна частина України лежить у басейні річки Дніпро, яка  
є головною водною артерією країни. Через Чорне море Україна 
має вихід у Світовий океан, а по Дунаю підтримує зв’язки  
з країнами Центральної Європи

Висновок: усі вказані умови є сприятливими для розвитку господарства

Час на території України

Із географічним положенням та розмірами території країни пов’язане її положення відносно 
годинних поясів. Обертаючись навколо осі, Земля послідовно повертається до Сонця різними час-
тинами своєї поверхні, тому зрозуміло, що день настає у різних місцях земної кулі не одночасно. 
Час усіх точок, розташованих на одному меридіані, називають місцевим, або сонячним, часом. Різ-
ниця в місцевому часі двох меридіанів залежить від різниці їх географічної довготи. Рухаючись на 
захід або схід, із кожним градусом довготи стрілки годинника треба переводити назад або вперед 
на чотири хвилини (за 4 хв Земля обертається на 1°). Але в повсякденному житті таким часом 
користуватися незручно.

У 1879 р. канадський інженер С. Флемінґ запропонував систему міжнародного відліку часу. 
Земна куля робить повний оберт навколо осі на 360° за 24 години, отже, за 1 годину Земля по-
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вертається на 15° (360 : 24 = 15). Відповідно до цього поверхня земної кулі була поділена на  
24 пояси за кількістю годин у добі.

Таким чином, кожний пояс обмежений двома меридіанами, які розташовані один від одного 
на відстані у 15°. Час у межах одного годинного поясу прийнято вважати однаковим і називати 
поясним. Час сусідніх поясів відрізняється на 1 годину. Відлік часу в усьому світі ведеться від 
нульового (ґрінвіцького) меридіана. Відлік поясів ведеться на схід. У 1884 р. була встановлена 
міжнародна лінія зміни дат, яка майже збігається зі 180-м меридіаном. Від цієї лінії зі сходу на 
захід починає свій відлік нова доба.

Спочатку межі між годинними поясами планували провести по меридіанах, але на практиці це 
виявилося незручним: два сусідні селища або навіть половини одного могли опинитися в різних 
годинних поясах. Тому межі годинних поясів здебільшого збігаються з державними кордонами або 
межами адміністративних одиниць. Нульовим годинним поясом вважається західноєвропейський, 
першим годинним поясом — середньоєвропейський, другим — східноєвропейський.

Україна розташована у східноєвропейському годинному поясі. У зв’язку з тим, що довжина її 
території із заходу на схід у градусному вимірі становить 18°05′ (при ширині одного годинного 
поясу 15°), наша держава мала б розташовуватися у трьох годинних поясах. Але для зручності 
ведення господарства прийнято вважати, що на всій території України діє час другого годинного 
поясу. В межах місцевого часу різниця між крайньою західною і крайньою східною точками, від-
даленими одна від одної на 18°, складає 1 год 12 хв (у 1° — 4 хв).

Майже в усіх країнах Європи введений літній час. Для економії електроенергії в останню 
неділю березня стрілки годинника переводять на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня 
стрілки повертають назад. Таким чином, улітку ми випереджаємо поясний час на 1 годину.

На всій території Росії продовжує діяти декретний час, уведений декретом радянської влади 
в 1918 р., згідно з яким протягом року стрілки годинника переведені ще на одну годину вперед. 
Тому, хоча Москва і Київ фактично розташовані в межах одного годинного поясу, московський час 
випереджає київський на 1 годину.

Джерела географічних знань. Географічні карти

Географічні знання можна отримати з багатьох джерел. Це, насамперед, географічні карти та 
друковані видання (навчальні підручники, посібники, довідники, енциклопедії, журнали, художня 
література тощо), мультимедійні джерела (теле- і радіопередачі, відеофільми, комп’ютерні засоби 
інформації), музейні експозиції, власні спостереження тощо.

Найважливішим джерелом географічних знань є карта.
Географічні карти дають уявлення про земну поверхню загалом або окремі її частини. За 

допомогою карт розв’язують наукові й практичні завдання під час геологічних і географічних до-
сліджень, планування і проектування будівництва, у морській і повітряній навігації, космічних 
польотах, військовій справі. Різні види карт мають залежно від своєї генералізації певну особ- 
ливість — неоднаковий ступінь докладності зображення земної кулі. Електронні карти і атласи, 
що містять дуже великий обсяг інформації та дозволяють наочно зіставляти її, — це карти, які 
сьогодні допомагають розбудовувати географічну науку. На цей час уже створені електронна версія 
атласу «Погляд на Україну» (Інститут передових технологій), електронна серія карт «Людський 
розвиток в Україні» (Інститут географії НАНУ), існують комп’ютерні версії підручників з фізичної 
географії України для середньої школи.

Географічні карти, які детально зображують ділянки поверхні, називають топографічними. То-
пографічні карти є загальногеографічними, а використовують їх для вивчення певної місцевості, 
яку вони відбивають з великою точністю. Топографічні карти складають у рівнокутній поперечно-
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циліндричній проекції Гаусса, що обчислюється за елементами Красовського, і в Балтійській си-
стемі висот.

На топографічних картах відображається територія земної поверхні, яка обмежена на заході 
і сході меридіанами, на півночі і півдні — паралелями з відомими довготою і широтою. Якщо 
територія велика, то карти мають велику кількість аркушів (їх називають багатоаркушними); на 
кожному з них відбита маленька ділянка цієї території, обмежена меридіанами і паралелями. 

Географічні дослідження на території України

Давньогрецький історик Геродот (близько 484—425 рр. до н. е.) у праці «Скіфія» згадав про 
такі річки України, як Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Гіпаніс (Південний Буг), склав опис укра-
їнської Наддніпрянщини.

У праці «Географія» давньогрецький географ та історик Страбон (64/63 р. до н. е. — 
23/24 р. н. е.) наводить цікаві історико-географічні матеріали про розселення племен Північного  
і Східного Причорномор’я, їх побут, господарство, культуру.

Давньогрецький мандрівник, лікар, основоположник медичної географії Гіппократ (460—
377 рр. до н. е.) описав свої враження від подорожі південною частиною сучасної України в праці 
«Про повітря, воду і місцевість».

Цінні й цікаві матеріали історичної географії містяться в Літописі Руському (Іпатіївському), 
що складається з «Повісті минулих літ», Київського літопису і Галицько-Волинського літопису. 
За часів Ярослава Мудрого в збірнику норм права, відомого під назвою «Руська правда», було 
зафіксовано природоохоронні заходи щодо збереження рідкісних тварин та регламентування по-
лювання.

У ХIV—ХV ст. поряд із розширенням використання території лісостепу розпочалося освоєння 
причорноморських степів. Особливо важлива роль належала Запорозькій Січі. Козаки добре знали 
особливості режиму Нижнього Дніпра, Дніпровські пороги і плавні, будову берегів Чорного моря 
і його течій та погодні умови півдня країни.

Важливі історичні, етнографічні та географічні дані містить книга французького інженера 
і картографа Гійома Левассера де Боплана «Опис України» (1650 р.), який працював в Україні 
в 1630—1648 рр. У книзі подано характеристику Дніпра та інших річок і озер, клімату, флори  
і фауни України, включаючи Крим. Автор склав кілька оригінальних карт України в різних масш-
табах.

Створення першого вищого навчального закладу в Україні — Києво-Могилянської колегії 
(1632 р.), пізніше академії (1701 р.) сприяло тому, що географію почали вивчати як предмет. Це 
започаткувало наукові дослідження території України, які почалися від XVIII ст.

У цей час було проведено перші інструментальні зйомки для складання карт. Під час прове-
дення генерального межування в 70—80-х рр. ХVІІІ ст. були складені карти Київської, Новоросій-
ської й Азовської губерній. У другій половині ХVІІІ ст. російські академічні експедиції провели 
вивчення рельєфу, ґрунтів, рослинного та тваринного світу.

Для пізнання природних умов і ресурсів України велике значення мали відкриття Г. Капус-
тіним родовищ кам’яного вугілля в Донбасі (1721 р.), вивчення родовищ залізних руд у доли-
ні р. Саксагань академіком Петербурзької академії наук і мистецтв В. Зуєвим (1781—1782 рр.)  
і його ж опис природних умов, населення і господарства Лівобережної України і Причорномор’я. 
У 1793—1794 рр. експедиції академіків П. Палласа та І. Гюльденштедта вивчали ґрунти, рослин-
ність, тваринний світ України.

Значний внесок у вивчення географії країни зробили вчені Київського, Львівського, Одесь-
кого та Харківського університетів. У 1873 р. у Києві було створено Південно-західне відділення 
Російського географічного товариства, одним із засновників і керівником якого став видатний 
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етнограф і географ П. Чубинський (відомий і як автор тексту національного гімну «Ще не вмерла 
України...»). Результати досліджень його експедицій були видані під назвою «Роботи етнографо-
статистичної експедиції в Західно-Російський край» (1872—1878 рр.).

Велике значення для розвитку географії України мало створення в університетах кафедр гео-
графії (від 30-х рр. ХIХ ст.). Кафедру фізичної географії відкрив у Харківському університеті 
професор А. Краснов (1889 р.).

У 1918 р. у Києві була заснована Академія наук України, учені якої досліджували природні 
умови і ресурси, господарство і населення держави. Засновником і першим президентом Академії 
наук України став академік В. Вернадський (1863—1945 рр.).

Одним із фундаторів фізичної географії в Україні був академік С. Рудницький (1877—1937 рр.). 
Йому належать наукові праці з геоморфології, історичної і соціально-економічної географії, карто-
графії, краєзнавства, фізичної географії України. У 1927 р. він заснував у Харкові (тоді столиця 
України) Український науково-дослідний інститут географії і картографії, провів експедиційні до-
слідження на територіях Наддніпрянщини, Донецької височини, Волині.

Цінні відомості з історичної географії України містять праці українських істориків П. Куліша, 
М. Грушевського, Д. Багалія та інших.

Останніми роками українськими географами були створені Атлас природних умов і ресурсів 
України, тритомна «Географічна енциклопедія України», електронні навчальні атласи для середньої 
школи, каталоги географічної інформації в Інтернеті.

У 1997 р. українські вчені розпочали за повною програмою комплексні дослідження в Антарк-
тиці на станції «Академік Вернадський» (передана Україні англійська станція «Фарадей»).

Географічні дослідження в Україні нині зосереджені на проблемах її сталого розвитку, деталь-
ного дослідження природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього середовища, створення 
Національного атласу України, визначення місця і ролі України у світових процесах через геогра-
фічний вимір.
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Географія

Теоретична частина
загальна характеристика прироДних УМов і прироДних ресУрсів України

Основні форми рельєфу

Рельєф України досить різноманітний. 95 % площі країни займають рівнини. Значна територія 
України розташована у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. У її межах виді-
ляють низовини (із відносно плоскою поверхнею, із середніми висотами менше ніж 200 м), на 
які припадає 70 % загальної площі, і височини (із горбистою поверхнею, розчленованою балками  
і ярами, із висотами 200—500 м), на них припадає 25 % території. Найбільші площі зайняті таки-
ми низовинами, як Придніпровська, Полтавська, Поліська, Причорноморська, Північно-Кримська, 
Закарпатська. До найбільших височин належать Придніпровська, Приазовська, Донецька, Поділь-
ська, Волинська, Передкарпатська. У межиріччі річок Прут та верхньої течії Дністра розташована 
Хотинська височина. Її найвища вершина — гора Берда (515 м) — є найвищою позначкою рів-
нинної частини України.

Характеристика низовин і височин України
(Див. таблицю на с. 96)
Гори займають тільки 5 % площі України. Вони є складовою частиною великого Альпійсько-

Гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає близько 4 % площі, а на Кримські гори — 
близько 1 %. Гори складаються з кількох паралельних пасом — ланцюгів окремих гір і масивів. 
Пасма розділені міжгірними долинами й улоговинами. Округлі вершини Карпат, які нагадують 
копни сіна, називають полонинами. Головне пасмо Кримських гір має згладжені безлісі верши-
ни — яйли. Гірський рельєф досить плавний, без скелястих піків і льодовиків, із досить широки-
ми долинами річок, і тільки подекуди зустрічаються стрімкі ущелини.

Тектонічні структури в межах України

Тектоніка — галузь геології, яка вивчає будову і рухи земної кори, зміни форм геологічних 
тіл під впливом цих рухів. Тектонічною будовою значною мірою зумовлюється характер рельєфу 
(розташування гірських хребтів та рівнин) та поширення родовищ корисних копалин.
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Тема 12
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Географія

Територія України розташована у межах:
давньої (докембрійської) Східноєвропейської платформи (більша частина); y
молодих (палеозойських) Західноєвропейської та Скіфської платформ; y
Середземноморського (альпійського) складчастого поясу, представленого Карпатською та  y
Кримською складчастими системами.

Східноєвропейська платформа — одна з найдавніших на Землі — має докембрійський вік, 
її формування закінчилося близько 2 млрд років тому. У межах Східноєвропейської платформи 
на території України виділяють складові частини: Український щит, Волино-Подільська плита, 
Дніпровсько-Донецька западина тощо. 

Характеристика основних тектонічних структур

Назва 
тектонічної 
структури

Географічне положення 
у межах України Стисла характеристика Відповідні форми 

рельєфу

І. Східноєвропейська платформа
1. Український 
щит (УкЩ)

Тягнеться з північного 
заходу від центральної 
частини Рівненщини та 
Житомирщини на 
південний схід (до 
Азовського моря)

Завдовжики понад 1000 км, за-
вширшки — 100—250 км. 
Складена метаморфізованими по-
родами віком близько 3,5—
1,6 млрд років. У багатьох місцях 
кристалічні породи виходять на 
поверхню

Придніпровська 
та Приазовська 
височини

2. Волино-
Подільська 
плита

Західна частина України Плита розчленована на окремі 
блоки. На південному заході вона 
переходить у Галицько-
Волинську западину, де глибина 
залягання фундаменту сягає  
7000 м

Волинська 
і Подільська ви-
сочини

www.e-ranok.com.ua
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Тема 12

Назва 
тектонічної 
структури

Географічне положення 
у межах України Стисла характеристика Відповідні форми 

рельєфу

3. Дніпровсько-
Донецька запа-
дина

Північно-східна частина 
України

Потужність осадового чохла 
складає 18—20 км

Придніпровська  
низовина

4. Причорно-
морська

Південний схил Східно-
Європейської платформи

Заповнена різноманітними конти-
нентальними морськими 
відкладеннями потужністю близь-
ко 2 км

Причорно-
морська низовина

ІІ. Західно-
європейська 
платформа

Крайній захід України 
між Карпатською склад-
частою системою та 
західним краєм Східно-
європейської платформи

Фундамент цієї молодої платфор-
ми вкритий пластами осадових 
порід, що ніби «спаяли» її 
з Євразійською літосферною пли-
тою

Височини 
Розточчя, Опілля

ІІІ. Скіфська 
платформа

Охоплює рівнинну ча-
стину Кримського 
півострова, прилеглу до 
нього частину 
північного шельфу 
Чорного моря та 
більшість території дна 
Азовського моря

Фундамент Скіфської платформи 
залягає на глибинах від 500—
1500 м на півдні до 3000—6000 
м на півночі

Рівнини 
Кримського 
півострова

IV. Карпатська 
складчаста си-
стема

Західна частина України Альпійська епоха горотворення. 
Різноманітний склад гірських 
порід: сланці, пісковики, вапня-
ки, конгломерати

Гори Карпати

V. Кримська 
складчаста си-
стема

Південь України. Із 
півночі обмежена 
Скіфською платформою, 
з півдня — глибоковод-
ною западиною Чорного 
моря

Мезозойська складчастість та 
альпійська епоха горотворення. 
Гори складені переважно глини-
стими сланцями, пісковиками, 
вапняками, мергелями

Кримські  
гори

Геологічна будова України

Геологія — це система наук про Землю, земну кору, її склад, будову, рухи та історію розвитку, 
а також розміщення корисних копалин.

Геологічні методи дослідження дозволяють визначити абсолютний і відносний вік гірських по-
рід. Відносний вік гірських порід та епох гороутворення визначають на основі вивчення скам’янілих 
решток тварин, рослин тощо, які знайдені у певних гірських породах, із урахуванням послідовності 
їхнього нашарування. Абсолютний вік гірських порід навчилися визначати пізніше за відносний, коли 
були винайдені радіологічні методи. Виявилося, що радіоактивні елементи, що містяться у гірських 
породах, із часом розпадаються з постійною швидкістю. Зокрема, Уран розпадається на Плюмбум 
(свинець) і Гелій, тому за масою свинцю у гірських породах вираховують їхній абсолютний вік 
у роках, які знадобилися для такого перетворення урану.
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Визначення абсолютного і відносного віку гірських порід дає змогу скласти геохронологічну 
таблицю, або таблицю геологічного літочислення, у якій виділяють п’ять ер: архейську, протеро-
зойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську — кожна з яких поділяється на кілька періодів. 
Кожен період геологічного часу має у таблиці свій колір. Аналогічні кольори використовують при 
побудові геологічних карт, за якими можна дізнатися, де на земну поверхню виходять різні за ві-
ком геологічні шари гірських порід.

Український щит: метаморфічні гірські породи — сланці та гнейси — прорвані гранітни-
ми та іншими магматичними утвореннями; час формування — архей і ранній протерозой (3,5—
1,6 млрд років тому).

Дніпровсько-Донецька западина. Одна з найбільших западин Східноєвропейської платформи, 
заповнена осадовими відкладеннями потужністю 10—20 км палеозойської, мезозойської і кайно-
зойської ер, — це різнокольорові глини, доломіти, вапняки, сланці, пісковики. Із девонською та 
кам’яновугільною системами пов’язані приховані під іншими осадовими породами родовища на-
фти й природного газу, солі.

Донецька складчаста споруда: дислоковані, зім’яті у складки породи кам’яновугільної сис-
теми, у середній частині яких міститься вугілля; потужність системи сягає 15—18 км і є однією  
з найбільших у світі.

Кримська складчаста система. Утворена породами нижнього мезозою (тріас — середня юра), 
де закономірно чергуються пісковики та аргіліти. Така формація називається фліш. 

Карпатська складчаста система має найскладнішу будову. Зовнішня зона утворена інтен-
сивно дислокованими породами крейди — палеогену: уламкові товщі, чергування пісковиків та 
аргілітів. Внутрішня зона складена переважно вапняковими породами мезозойського віку. 

Мінерально-сировинні ресурси

Мінерально-сировинні ресурси — сукупність розвіданих запасів корисних копалин, які вико-
ристовуються або можуть використовуватися в господарській діяльності. За ознакою використання 
у господарстві корисні копалини поділяються на паливні (енергетичні, горючі), рудні (металеві) та 
нерудні (неметалеві). До групи паливно-енергетичних ресурсів належать вугілля, нафта, природний 
газ, горючі сланці, торф. Україна має значні запаси паливних ресурсів, серед яких провідне місце 
належить кам’яному та бурому вугіллю. 

Характеристика вугільних басейнів України
Назва  

вугільного басейну Географічне положення Стисла  
характеристика

Донецький 
кам’яно-вугільний 
басейн (Донбас)

Східна частина України: території 
Луганської, Донецької, Дніпро-
петровської і частково Полтавської 
та Харківської областей

Площа — 50 тис. км2. Промислові запаси — 
43,2 млрд т, коксівне вугілля 30 % загальних 
запасів.Максимальна глибина залягання 
пластів — 1200 м, середня — 500—700 м. 
Потужність шарів — 0,5—2 м

Львівсько-
Волинський 
кам’яно-вугільний 
басейн

Північний захід України, межа 
Львівської та Волинської областей

Площа — 10 тис. км2. Глибина залягання 
пластів — 300—700 м. Потужність шарів — до 
2,8 м. Коксівне вугілля — до 40 % від загаль-
них запасів

Дніпровський 
буровугільний ба-
сейн

Уздовж Дніпра, з північного заходу 
на південний схід: Житомирська, 
Черкаська, Кіровоградська, Дніпро-
петровська та Запорізька області

Площа — 100 тис. км2. Загальні запаси — 6 
млрд т. Глибина залагяння пластів — 150—180 
м. Потужність шарів — 3—12 м
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Родовища нафти і природного газу в Україні зосереджені в трьох нафтогазоносних областях: 
Карпатській, Дніпровсько-Донецькій, Причорноморсько-Кримській.

Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область розташована на Лівобережжі, простягаючись 
вузькою смугою на 650—700 км від північних кордонів України до Донецького кряжа. Тут ви-
явлено понад 140 родовищ природного газу (найбільші: Шебелинське, Західно-Хрестищенське та 
Єфремівське) і нафти (найзначніші: Леляківське, Прилуцьке, Рибальське, Качанівське, Зачепилів-
ське, Радченківське). 

Карпатська нафтогазоносна область охоплює територію Закарпатської, Чернівецької, Івано-
Франківської та Львівської областей. Найвідомішими нафтовими родовищами є Бориславське, Бит-
ківське і Долинське, газовими — Опарське, Ходновицьке, Калуське, Косівське, Дашавське.

Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область розташована в межах АР Крим, Микола-
ївської, Одеської та Херсонської областей. 

Запаси і видобуток нафти й природного газу на території України не забезпечують її потреб.
Також в Україні добувають горючі сланці, родовища яких розташовані в Карпатах, на Поділлі, 

у Кіровоградській області (найбільше родовище — Бовтиське). Торф’яні родовища зосереджені на 
Поліській низовині.

Рудні корисні копалини — гірські породи і мінерали, з яких при існуючих технологічних мож-
ливостях доцільним є видобуток металів. Як правило, рудні корисні копалини належать до магма-
тичних і метаморфічних гірських порід. Саме тому їх пошуки геологи ведуть у районах виходів 
фундаменту Українського щита, Донецького кряжа, Вулканічного хребта Карпат.

Особливо багатою є Україна на родовища руд чорних металів, а саме: залізних та марганце-
вих. Основні родовища залізних руд розташовані в Криворізькому і Керченському басейнах, Кре-
менчуцькому залізорудному районі, Білозерському родовищі. На частку України припадає близько 
16 % світових запасів залізних руд, за їх видобутком вона посідає четверте місце у світі після 
Бразилії, Австралії та Росії.

На південному схилі Українського щита розташований один із найбільших у світі басейнів — 
Нікопольський марганцеворудний. Його основними родовищами є Нікопольське, Інгулецьке, Вели-
котокмацьке. За запасами марганцевих руд Україна посідає друге місце у світі.

Меншою в Україні є кількість родовищ кольорових металів: запаси ртуті виявлені у центральній 
частині Донбасу та Закарпатті, хрому — у Побужжі, невеликі поліметалічні родовища — у Закар-
патті. У межах Українського щита розвідані родовища урану і титанових руд. Можливою є розробка 
золота, 15 родовищ якого відкрито у Придніпров’ї, Приазов’ї, Донбасі, Закарпатті.

За запасами нерудних корисних копалин Україна посідає вагоме місце у світі.
Родовища вогнетривких глин розвідано в Донбасі, на Українському щиті, у Дніпровсько-

Донецькій западині. Україна багата на формувальні піски, які використовуються в металургійній 
промисловості. Родовища графіту приурочені до Українського щита. У Приазов’ї відкрито родо-
вище алмазів.

Надра України містять величезні запаси різноманітних солей. Калійні солі добувають у Перед-
карпатті, найбільші поклади кам’яної солі розташовані на Донбасі і в Передкарпатті. Величезні 
соляні ресурси мають соляні озера та лимани Азово-Чорноморського узбережжя.

В Україні є величезні родовища різноманітних кам’яних будівельних матеріалів. Особливо важ-
ливе значення мають родовища гранітів, лабрадоритів, базальтів, кварцитів, мармуру, які пов’язані 
з кристалічним фундаментом Українського щита.

Повсюдне поширення мають мергелі, що використовуються для виробництва цементу, стіно-
вих матеріалів, цегли, вапнування ґрунтів. Скрізь в Україні наявні будівельні піски. Цегляна і че-
репична сировина є в усіх регіонах України, практично в усіх її областях.

В Україні є родовища коштовного і напівкоштовного каміння (берилу, аметисту, яшми, кришта-
лю, моріону), поширені на північному заході, у Закарпатті, Криворіжжї, Приазов’ї, Криму.

В Україні поширені майже всі різновиди мінеральних вод.

www.e-ranok.com.ua



106

Географія

Теоретична частина
кліМатичні УМови та ресУрси

Територія України характеризується значними кліматичними відмінностями, хоча основним ти-
пом клімату є помірно континентальний і лише на Південному березі Криму наявні риси субтро-
пічного середземноморського типу.

На клімат будь-якої території впливають три основні чинники кліматотворення: 1) кількість 
сонячної радіації; 2) циркуляція повітряних мас; 3) характер підстилаючої поверхні.

Сонячна радіація є основним чинником кліматотворення. Її розподіл залежить від географіч-
ної широти місцевості. Остання зумовлює кут падіння сонячних променів і тривалість світлового 
дня (тобто показники сумарної сонячної радіації, а також, певною мірою, — середні температури 
повітря за рік). Величина сумарної сонячної радіації в межах України коливається від 4200 до 
5300 мДж/м2. Її показники збільшуються у напрямку з півночі на південь.

Завдяки циркуляції атмосфери відбувається перерозподіл тепла і вологи. Циркуляція атмосфе-
ри зумовлює перенесення, трансформацію і взаємодію повітряних мас, що відбивається у вигляді 
атмосферних фронтів (теплих і холодних), циклонів і антициклонів.

На клімат України впливають арктичні, помірні і тропічні повітряні маси. Арктичне повітря  
є холодним, сухим, чистим. Не зустрічаючи перешкод, воно проникає далеко на південь Східноєв-
ропейської рівнини. Узимку арктичні маси приносять морозну суху та малохмарну погоду, навесні 
та восени — заморозки.

Розташування України в помірних широтах зумовлює панування повітряних мас помірних 
широт. Морське помірне повітря з Атлантичного океану, просуваючись на схід, поступово віддає 
свою вологу. Улітку воно зменшує спеку, особливо на заході України, підвищує вологість повітря 
і приносить опади, а взимку пом’якшує морози, викликає снігопади і відлиги. Континентальне 
помірне повітря надходить до України з внутрішніх районів Євразії і надає клімату сухості. На 
клімат нашої країни впливають і тропічні повітряні маси, морські — з боку Середземного моря, 
континентальні — з внутрішніх районів Євроазіатського континенту.

Характер підстилаючої поверхні впливає на розподіл сонячної радіації та рух повітряних мас. 
Рівнинність більшої частини України зумовлює поступове зростання показників сонячної радіації  
і середньої температури з півночі на південь, водночас вона не перешкоджає просуванню повітря-
них мас у різних напрямках. Карпатські і Кримські гори є бар’єрами для проходження певних по-
вітряних мас (тому клімат Закарпаття і Південного берега Криму відрізняються). У горах з висо-
тою зростає кількість опадів і знижується температура повітря, формується кліматична поясність.

Основними показниками клімату є температурний режим повітря і кількість опадів.
Середні температури найхолоднішого місяця в Україні (січня) на північному сході становлять 

–7 °С, на Південному березі Криму — +2...+4 °С; найтеплішого місяця (липня) — від +18 °С на 
заході до +22...+23 °С на півдні.

Території України притаманний перехідний до континентального річний режим атмосферних 
опадів з максимумом улітку і мінімумом узимку. Спостерігається поступове зменшення річної 
кількості опадів із заходу і північного заходу на південний схід і південь (від 550—650 мм до 
300—350 мм).

Тільки на Південному березі Криму спостерігається середземноморський субтропічний тип 
річного руху опадів: максимум узимку, мінімум — улітку. Максимальна річна кількість опадів  
є характерною для Українських Карпат — до 1500—2000 мм.

Територією України проходить смуга високого атмосферного тиску приблизно по лінії Харків—
Дніпропетровськ—Балта. Цю смугу називають віссю Воєйкова — на честь російського кліматоло-
га і географа, який обґрунтував її існування. Це умовна лінія, північніше за яку переважає цикло-
нальний режим погоди і західний напрямок перенесення повітряних мас, а південніше — анти-
циклональний режим погоди і східний напрямок перенесення повітряних мас.
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В Україні існує чітко виражена зміна сезонів протягом року.
Значної шкоди господарству і населенню України завдають несприятливі метеорологічні яви-

ща. Вони мають велику територіальну відмінність та інтенсивність, по-різному виявляються в різ-
ні пори року. До них належать грози, посухи, суховії, пилові та піщані бурі, сильні вітри, град 
тощо.

Кліматичні ресурси — це оцінка елементів клімату для різних галузей господарства. Кліма-
тичні ресурси характеризуються кількістю сонячного сяйва, тепла, вологи, вітровим режимом.

Особливості клімату, що забезпечують сільськогосподарську діяльність, називають агрокліма-
тичними ресурсами. Показником таких ресурсів є тривалість вегетаційного періоду рослин (темпе-
ратури повітря понад +5 °С) та коефіцієнт зволоження. Тривалість вегетаційного періоду в Україні 
зростає від 190 днів на північному сході до 290 днів на Південному березі Криму. Коефіцієнт 
зволоження на північ від осі Воєйкова більше ніж 1 (територія надмірно зволожена), на південь 
від осі Воєйкова — менше ніж 1 (недостатньо зволожена).

внУтрішні воДи
Поширення внутрішніх вод на території України та їх особ-ливості залежать від впливу різних 

чинників: клімату, рельєфу, геологічної будови, діяльності людини тощо. Поверхневі води Украї-
ни — це її річки, озера, болота, штучні водойми. Разом із підземними водами вони складають 
водні ресурси України.

В Україні налічується більш як 4 тис. річок завдовжки понад 10 км, із них 117 — понад 
100 км. Більшість річок належить до басейнів Чорного та Азовського морів і лише Західний Буг 
та Сян — до Балтійського басейну. Річки є важливими транспортними шляхами, джерелом одер-
жання електроенергії.

Найбільші річки України

У розрахунку на одного жителя водозабезпеченість на заході майже в сім разів вища, ніж на 
півдні, і в три рази вища, ніж на сході України.

Серед природних водойм значне місце в Україні належить озерам і лиманам. Лиман — 
це витягнута мілководна затока, що утворюється від затоплення морем пригирлової частини 
річкової долини або балки. Лимани бувають відкриті, що з’єднані з морем, і закриті — від-
окремлені від моря. Вони поширені в південно-західній і центральній приморській частинах 
держави.

На території України налічується близько 20 тис. озер.
Найбільшим за площею є солоне лиманне озеро Сасик, найбільшим прісним озером — Ял-

пуг.
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Типи озер України за походженням улоговин

Тип Умови утворення Месце розташування,  
приклади

Заплавні (озера-стариці) У старицях і притерасових зни-
женнях

Повсюди, найчастіше — у долинах річок 
Полісся

Загатні Перекриття гірських річок загата-
ми (зсувами, завалами)

Українські Карпати (Синевір)

Лиманні Опускання суходолу і затоплення 
морем гирл річок

Лимани Чорного та Азовського морів 
(Ялпуг, Сасик (Кундук), Кагул, Шагани, 
Сасик, Катлабух)

Залишкові Морські затоки, які 
відокремилися у період підняття 
узбережжя

Перекопські озера, Саки, Донузлав

Льодовикові У льодовикових заглибленнях (ка-
рах)

Озера Карпат

Вулканічні У кратерах згаслих вулканів Озера Закарпаття
Карстові У заглибинах розчинених водою 

гірських порід (вапняків, крейди, 
солей)

Донбас (Слов’янські озера), Кримські го-
ри (Караголь), Шацькі озера

Водосховище — штучна водойма, що утворюється під час спорудження (у долині річки) водо-
підпірної греблі.

Найбільші водосховища створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзер-
жинське, Дніпровське (Запоріжжя) та Каховське.

Найбільшим із них за площею водної поверхні є Кременчуцьке, за об’ємом води — Каховське. 
Діють також великі водосховища на Дністрі — Дністровське, на Сіверському Дінці — Печенізьке, 
на Осколі — Червонооскільське та ін.

Для забезпечення водою потреб міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у бід-
них на воду південних районах України споруджені водопостачальні і зрошувальні канали. Най-
більшими зрошувальними системами в Україні є Бортницька (Київська обл.), Каховська (Херсон-
ська і Запорізька області), Краснознам’янська (Херсонська обл.), Нижньодністровська (Одеська), 
Приазовська (Донецька і Запорізька області), Інгулецька (Миколаївська обл.), а також системи  
в зоні каналу Дніпро—Донбас.

Для водопостачання міст використовують також водоводи Дніпро—Донбас—Харків, Дністер—
Одеса, Дністер—Чернівці, Дніпро—Західний Донбас, Дніпро—Кіровоград та ін.

В Україні зосереджені значні площі боліт, що становлять 1,2 млн га, у тому числі торфо-
ві — майже 1 млн га. Більшість їх розміщена на Поліссі, особливо на Волинському. В Україні 
переважають низинні болота та торфовища. Майже половина всіх боліт осушена і переважно ви-
користовується як луки і пасовища.

Україна багата на підземні води. У межах платформ розташовані великі артезіанські басейни: 
Дніпровсько-Донецький, Причорноморський, Волино-Подільський. Серед підземних вод України 
багато таких, що мають лікувальні властивості. Ці води наявні практично в усіх регіонах Укра-
їни. На сьогодні розвідано 84 родовища, з яких використовується 35. Саме на їх використанні 
базуються такі відомі бальнеологічні курорти, як Трускавець і Моршин (Передкарпаття), Хміль-
ник (Вінницька обл.), Саки (Крим), Миргород (Полтавська обл.), Бермінводи (Харківська обл.), 
Слов’янськ (Донецька обл.).
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Україна посідає одне з останніх місць у Європі за забезпеченістю водою на одного жителя та 
у розрахунку на одиницю площі. Тому нагальною проблемою в Україні є раціональне використан-
ня водних ресурсів.

ҐрУнти і зеМельні ресУрси
Ґрунт — це особливе природне тіло, яке виникло в результаті складних процесів перетворення 

поверхневих шарів літо-сфери та за умови спільної дії води, повітря, живих організмів. Головною 
властивістю ґрунту є родючість, яка залежить від вмісту гумусу — акумулятивного накопичення 
перегною, тобто органічних речовин. Фундатором вчення про ґрунти вважають професора В. До-
кучаєва.

Основними типами ґрунтів в Україні є дерново-підзолисті, сірі і темно-сірі лісові, чорноземи, 
коричневі, буроземи. У розташуванні типів ґрунтів на території України спостерігається широтна 
зональність на рівнинах та висотна поясність у горах.

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися на супісках і піщано-глинистих четвертинних від-
кладеннях, за високого рівня залягання підземних вод, під сосновими і мішаними лісами Україн-
ського Полісся.

Сірі і темно-сірі лісові ґрунти сформувалися переважно на лесах і лесоподібних суглинках, 
за відносно глибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під широколистими лісами 
Лісостепу.

Чорноземи типові сформувалися на пухких гірських породах — лесах і лесоподібних суглин-
ках, за відносно неглибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під природною рос-
линністю лучних степів, що була характерною для Лісостепу і північного Степу. Тепер це най-
більш розорані ґрунти, де порушені умови природного ґрунтоутворення та спостерігається погір-
шення стану чорноземів.

Буроземи — це щебнюваті ґрунти, що сформувалися на схилах гір, в умовах достатнього  
і надмірного зволоження, м’якої зими і прохолодного літа під деревним покривом. В Україні вони 
мають невелике поширення.

Коричневі ґрунти є характерними для сухих субтропіків Південного берега Криму. Сформува-
лися в умовах вологої, порівняно теплої зими і сухого, жаркого літа під деревинно-чагарниковою 
рослинністю гірських схилів.

ґрунти розрізняються не тільки за будовою ґрунтового профілю, а й за механічним складом  
і структурою.

Якщо з ґрунту вилучити його органічну складову — гумус, то залишаться різного розміру 
неорганічні частки — механічна складова ґрунту. За механічним складом ґрунти поділяються на 
валунні, галечникові, щебенюваті.

Гумус за допомогою кальцію «склеює» частки ґрунту в дрібні грудочки. За їхньою формою 
виділяють структуру ґрунту: зернисту (чорнозем: діаметр грудок становить 1—10 мм), грудкува-
ту, горіхувату та брилисту. 

За хімічними якостями, тобто кислотно-лужною реакцією (рівнем рН), серед ґрунтів розрізня-
ють кислі, слабокислі, нейтральні, слаболужні.

Різні ґрунти мають різну родючість і потребують спеціальних заходів меліорації. Меліора-
ція — це система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприят-
ливими водними і повітряними режимами (ерозією, вимиванням тощо).

Земельні ресурси — вид природних ресурсів суходолу. Це частина земельного фонду, що 
використовується або може бути використана для конкретних господарських цілей. На території 
України переважають землі сільськогосподарського призначення (майже 65 %), тобто сільськогос-
подарські угіддя. Іншу частину земель займають шляхи, населені пункти, ліси тощо.
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Рослинний покрив

Рослинний світ України характеризується великою різноманітністю видового складу. Із 300—
350 тис. видів вищих рослин планети в Україні зростає 25 тис. Це кілька десятків видів дерев 
(80), кілька сотень видів чагарників (280), до тисячі видів однолітніх трав. Особливе значення 
мають ендемічні, а також рідкісні й зникаючі види рослин (понад 1000). Ними багаті Кримські 
гори і Карпати. Природна рослинність збереглася лише на 25 % території України. Господарська 
діяльність населення призвела до істотних змін рослинного покриву країни. Так, площа лісів ско-
ротилася у п’ять разів і зараз становить трохи більше ніж 14 %. У сучасному рослинному покриві 
налічується понад 40 культурних видів.

У межах України виділяють такі типи рослинності: ліси, луки, степи, болота. У річках, озерах 
та морях розвинена водна рослинність.

У рослинному покриві рівнин чітко простежується широтна зональність, а в горах — висотна 
поясність.

Ліси України займають 9,4 млн гектарів, а лісистість становить близько 14 %. Найбільше лісів 
у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях — 31—40 % території, 
найменше — у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій — 2—3,5 % терито-
рії.

У лісах України росте 200 деревних та чагарникових видів, зокрема: сосна, дуб, ялина, смере-
ка, бук, ясен, граб, липа, клен, береза, вільха, тополя, верба. Породи дерев співвідносяться таким 
чином: цінні хвойні — 48 %, твердолисті — 42 %, м’яколисті — 10 %.

У поширенні степової рослинності простежуються такі закономірності: у лісостеповій зоні 
розвивалися лучні степи, у степовій зоні — різнотравно-типчаково-ковилові степи (на півночі), 
типчаково-ковилові степи (у середній частині зони), полиново-типчакові (уздовж узбережжя Чор-
ного і Азовського морів).

Болотна рослинність розвивається в умовах постійного перезволоження. Її склад визначається 
характером живлення боліт. На болотах ростуть мохи, осоки, очерет, лепешняк, хвощ, вільха чор-
на, верба, береза, сосна тощо.

У 1994 р. була створена Червона книга України. До її першого видання було занесено 151 вид 
вищих рослин, що передбачає їх охорону. Чимало ендемічних та реліктових рослин охороняються 
в заповідниках, заказниках, національних парках. 

Тваринний світ

Значні розміри рівнинної частини України, наявність Карпат і Кримських гір, Чорного і Азов-
ського морів, велика кількість озер, водосховищ, річок зумовили багатство і різноманітність тва-
ринного світу України. Це підтверджується наявністю на її території понад 100 видів ссавців, 
близько 360 видів птахів і 200 видів риб, 21 виду плазунів, 17 видів земноводних, 20 видів рако-
подібних, 25 тис. видів комах тощо.

Фауністичні комплекси — це сукупність певних видів тварин, пов’язаних між собою, та ти-
пами рослин.

Основними в Україні є фауністичні комплекси лісів, степів, луків, водойм тощо.
Інтенсивне полювання та активізація господарської діяльності людини призвели до істотних 

змін видового складу тварин. Багато з них стають рідкісними і зникаючими, поповнюючи Червону 
книгу України, у якій вже нараховується кілька сотень видів тварин. Так, у ХVІ ст. зникли кулани, 
у ХVІІІ — тури і зубри, у ХІХ — росомахи і білки-летяги, тарпани (дикі коні), сайгаки. Із метою 
збереження та відновлення тваринного світу України в заповідних територіях проводяться заходи 
щодо акліматизації нових видів (плямистий олень, єнотоподібний собака, ондатра, нутрія, фазан, 
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товстолобик, білий амур тощо) та реакліматизації видів, що були раніше знищені (лось, дикий 
кабан, зубр, бобер, байбак тощо).

фауністичні комплекси України
Види тварин Полісся Українські Карпати Кримські гори Степи

С
са

вц
і

Травоїдні Кабан дикий, косуля, 
лось, олень

Карпатський благо-
родний олень, сер-
на, лось

Олень, косуля, 
муфлон

Сайгак, степовий 
зубр, бик-тур

Гризуни Білка, соня лісова, 
миша-полівка

Миша-полівка, 
білка, бурозубка

Лісові миші, 
білка-телеутка

Ховрах сірий, туш-
канчик, полівки, 
кролик дикий

Комахоїдні Борсук, кріт Борсук Борсук Їжак вухатий
Хижаки Рись, кіт лісовий, вовк, 

лисиця звичайна
Рись, бурий 
ведмідь

Куниця кам’яна Лисиця-корсак

Птахи Рябчик, тетерук, глухар, 
яструб

Чорний шишкар, 
сокіл-сажан, орел, 
беркут, глухар, те-
терук

Гриф чорний, сип 
білоголовий, сой-
ка чорноголова

Жайворонок, дрох-
ва, куріпка сіра, 
журавель степовий

Плазуни Гадюка звичайна, вуж, 
веретільниця, мідянка, 
ящірка прудка

Полоз, гадюка, 
мідянка

Гекон крим-
ський, ящірки

Полоз жовтобрю-
хий, гадюка степова
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Теоретична частина
ланДшафти і фізико-географічне районУвання

Природно-територіальні комплекси

Природно-територіальні комплекси (ПТК), або ландшафти, — це різні за розмірами ділянки 
з певною однорідністю фізико-географічних умов, що характеризуються закономірним поєднанням 
взаємопов’язаних та взаємозалежних природних компонентів. Розрізняють природні й антропоген-
ні ландшафти. Природні ландшафти формуються під впливом природних чинників — радіаційного 
(енергія Сонця), тектонічного (енергія земних надр) та циркуляційного (у вигляді повітряних пото-
ків). Антропогенні ландшафти являють собою змінені природні або створені людиною комплекси, 
що сформувалися в результаті її господарської діяльності.

Відмінності ландшафтів зумовлюються впливом різних чинників ландшафтотворення. Оскіль-
ки кожна ділянка земної поверхні зазнає різного впливу чинників ландшафтотворення, то ланд-
шафтів на Землі існує дуже багато. Однак у їхньому розподілі є певні закономірності, які відбиває 
ландшафтна карта.

Класифікація ландшафтів України

К л а с и

Рівнинні Гірські

Східноєвропейські Карпатські Кримські

Типи Типи Типи

Міша-
но-

лісові

Широко-
листяно-

лісові

Лісо-
сте-
пові

Степові
Гірсько- 
лучно- 
степові

Кримські

Підтипи Підтипи Підтипи

Сухостепо- 
ві, півден-
ностепові, 
середньо-
степові, 

північносте-
пові

Лучні  
(субальпій-

ські), 
мішано-
лісові, 

широко-
листяно-

 лісові

Лучно-
степові, 
лучно-
лісові, 

широколис-
тяно-лісові, 

мішано- 
лісові

Фізико-географічне районування

Фізико-географічне районування — це виділення та описання відносно однорідних за при-
родними умовами територій. Фізико-географічне районування проводиться з метою полегшення 
вивчення природних територій на науковій основі. Чим детальніше здійснено фізико-географічне 
районування, тим кращою є вивченість території. На основі досліджень складають карти фізико-
географічного районування, де контури ландшафтів генералізують (узагальнюють) за переважаю-
чим класом, типом або видом ландшафтів. Понад 9/10 площі України належить до Східноєвро-
пейської рівнинної країни. У її межах на території України виділяють три природні зони: мішаних 
лісів, лісостепу і степу.
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Між одиницями фізико-географічного районування та одиницями класифікації ландшафтів є 
певна відповідність.

Одиниці класифікації ланд-
шафтів

Одиниці класифікації фізико-
географічного районування

Клас Фізико-географічна країна

Тип
Фізико-географічна (природна) 

зона

Підтип Фізико-географічна підзона

Фізико-географічна провінція

Фізико-географічна область

Вид Фізико-географічний район

фізико-географічне районування України

Зона мішаних лісів

Зона мішаних лісів України, яка займає близько 20 % території, представлена Українським По-
ліссям. Південна межа проходить поблизу Рави-Руської, Львова, Золочева, Шепетівки, Житомира, 
Києва, Ніжина, Глухова.
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Для неї характерними є низовинний рельєф, гравійні, піщані і піщано-глинисті відкладення. 
Клімат помірно континентальний; літо тепле й вологе, зима м’яка. У середньому за рік ви-

падає 600—680 мм опадів. Є густа річкова мережа, а також багато боліт. У крейдових породах 
зустрічається карст. Багато озер, найбільше — Світязь.

Ґрунти дерново-підзолисті та болотні. На більшій частині території переважають соснові, 
дубово-соснові та дубово-грабові ліси. 

Характерними є типово лісові тварини: козулі, лосі, дикі кабани, вовки, лисиці, рисі, куниці, 
зайці, білки, борсуки; завезено ондатру; птахи — тетереви, глухарі, рябчики. На болотах, озерах  
і річках живуть бобри, видри, різні види диких качок, кулики, у водоймах понад 30 видів риб.

Природні заповідники: Поліський, Рівненський, Череми-ський; національні парки: Шацький, 
Мезинський, Деснянсько-Старогутський.

У зв’язку з відмінностями у геологічній будові і рельєфі в межах зони мішаних лісів виді-
ляють шість фізико-географічних областей: Волинське Полісся, Житомирське Полісся, Київське 
Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, Мале Полісся.

Зона лісостепу

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до Середньоруської височини. Південна 
межа проходить лінією Ананьїв — Знам’янка — Олександрія — Світлогорськ — Красноград — 
Ізюм (майже збігається з віссю Воєйкова). На лісостепову зону припадає третина території Укра-
їни.

Рельєф території різноманітний. На Правобережжі розташовані Волино-Подільська та При-
дніпровська височини. 

Клімат Лісостепу помірно теплий, з достатнім і постійним зволоженням на заході і нестій-
ким — на сході. Кількість опадів зменшується з заходу на схід від 500—750 до 450 мм.

Світло-сірі, сірі і темно-сірі лісові ґрунти, опідзолені чорноземи.
У Лісостепу переважають широколисті дубові ліси (діброви). Видовий склад лісів частково 

змінюється із заходу на схід: бук, граб, клен, явір, дуб, липа. Підлісок складається з ліщини, ки-
зилу, бересклету, глоду.

Характерним є поєднання тваринного світу Полісся і Степу. 
Природні заповідники Розточчя, Канівський, Медобори, Михайлівська цілина, національний 

парк Подільські Товтри.
У зв’язку зі зміною континентальності клімату в зоні лісостепу найбільш чітко проявляється 

поділ на фізико-географічні краї: Західноукраїнський, Дніпровсько-Дністровський, Ліво-бережно-
Дніпровський, Середньоруський.

Зона степу

Степова зона розташована на південь від Лісостепу і простягається до Азово-Чорноморського 
узбережжя і Кримських гір. Степ займає 40 % площі України і охоплює Причорноморську низо-
вину, південну частину Придніпровської і Подільської височин, а також рівнинну частину Крим-
ського півострова.

Клімат помірно континентальний. Середня температура січня змінюється із заходу на схід від 
–2 до –9 °C; липня — від +20 до +24 °C. Річна сума опадів зменшується з північного заходу на 
південний схід від 450 до 300 мм; безморозний період триває 160—220 днів.

Через недостатність атмосферних опадів густота річкової мережі незначна. Найбільші річки  
є транзитними: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай із притоками. Місцевий стік формується 
за рахунок талих снігових вод.
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Рослинність і тваринний світ: ковилово-типчаковою, зустрічаються злаки, полин, солянки, 
ковили, типчак, житняк. Із тварин, крім численних дрібних гризунів, у степу живуть хижаки — 
ласки, горностаї, степові ховрашки, вовки, лисиці, зустрічаються борсуки, козулі. Серед птахів — 
жайворонки, перепели, куріпки. Місцями ще можна зустріти дрохв, сов, орлів. На берегах лиманів 
і на узбережжі морів живуть дикі гуси, чаплі, кулики. У річках і озерах зони степу є щука, окунь, 
короп, сом. Акліматизовано фазанів, ондатр, кролів диких.

Природні заповідники: Український степовий (три філії), Єланецький степ, Опукський, Казан-
типський, Луганський, Дніпровсько-Орільський; біосферні заповідники: Асканія-Нова, Дунайський, 
Чорноморський.

Українські Карпати

Українські Карпати розташовані на заході України — це єдиний природно-територіальний 
комплекс, до складу якого входять власне Карпати, Передкарпатська підвищена рівнина і Закар-
патська низовина.

Карпати як гірська країна входять до Альпійсько-Гімалайського поясу складчастих гір. Вони 
порівняно молоді (альпійська складчастість). Формування Карпат ще триває, про що свідчать зем-
летруси і повільні підняття окремих ділянок.

Українські Карпати є фізико-географічною провінцією Карпатської країни. Це середньовисот-
ні гори з витягнутими з північного заходу на південний схід паралельними хребтами, складени-
ми переважно осадовими породами — вапняками, глинистими сланцями, пісковиками. Особливою 
рисою Українських Карпат є переважання середньогірських копицеподібних пасом — полонин. 
Вулканічний хребет Українських Карпат складений вулканічними породами і являє собою ланцюг 
згаслих вулканів. Північно-східні схили хребтів крутіші за південно-західні. 

Клімат у горах помірний, вологий, але значно прохолодніший, ніж у суміжних районах. Се-
редня температура січня становить –12 °C, липня — +13 °C. Кількість опадів більша за 1500 мм, 
вони випадають переважно в червні—липні й узимку.

Густа річкова мережа. Найбільшими річками є Дністер, Прут, Тиса, Черемош. Озер мало (най-
більше — Синевір). Спостерігається вертикальна поясність ландшафтів. Передгірський пояс (до 
400—700 м) — дубово-грабові і дубові ліси. Низькогірський (до 1200 м) — букові, буково-модринові 
ліси. Середньогірський пояс (1200—1500 м) — ялинові, ялиново-ялицеві ліси. Субальпійський пояс 
(1500—1800 м) — чагарники з гірської сосни, чорної вільхи, арчовника. Схили вкриті гірськими 
луками.

Типовими тваринами Карпат є карпатські благородні олені, бурі ведмеді, дикі лісові коти, 
рисі, полівки снігові, бурозубки альпійські, горіхівки, глухарі, рябчики, оляпки, саламандри пля-
мисті, альпійський і карпатський тритони.

Природоохоронні території: Карпатський біосферний заповідник, природний заповідник ґор-
гани, національні парки: Синевір, Сколівські Бескиди, Вижницький.

Кримські гори

Кримські гори простягаються вздовж південно-східного узбережжя Кримського півострова на 
180 км. Смуга гір має ширину 50—60 км. У рельєфі чітко виділяються три майже паралельно 
розташованих пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє (найпівнічнішне). Найвища відмітка г. Роман-
Кош 1545 м.

У межах Кримської фізико-географічної країни за особливостями геолого-геоморфологічної 
будови виділяють три фізико-географічні області: Передгірну, Головне пасмо і Південний берег 
Криму.
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Головне пасмо розділене зниженнями на окремі масиви — яйли. 
Характерною є висотна поясність ландшафтів. На північних схилах поширені дерново-

буроземні щебнюваті ґрунти під грабовими, буковими і дубовими лісами. Середньогір’я з чор-
ноземоподібними дерново-буроземними ґрунтами зайняте окремими ділянками буково-грабово-
соснових лісів. Яйли вкриті лугами на гірських чорноземах, на схилах і в зниженнях є грабові  
і букові переліски.

Від підніжжя ліси Криму починаються молодими мішаними, переважно дубовими угрупован-
нями, вище йдуть чисті діброви, потім — букові ліси. У західній частині Головної гряди росте 
кримська сосна — ендемік Кримського півострова.

Південний берег Криму — прибережна смуга південного схилу Головного пасма Кримських 
гір. Природні заповідники: Кримський, Ялтинський, «Мис Мартьян», Карадазький.

Чорне море

Чорне море — внутрішнє море Атлантичного океану, омиває береги України, Росії, Грузії, 
Румунії, Болгарії, Туреччини. Його площа становить 422 тис. км2, довжина між західною і схід-
ною точками — близько 1167 км, між північною і південною — 624 км. Найбільшим півостровом  
є Кримський, найбільші затоки — Каркінітська, Каламітська, Феодосійська, Джарилгачська. Серед-
ня глибина дорівнює 1271 м, максимальна — 2245 м. Береги Чорного моря розчленовані мало, 
найчастіше гористі, стрімчасті, але в межах континентальної частини України вони положисті.

У межах України в Чорне море впадають Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро.
Більша частина моря розташована в субтропічному поясі. Зима тепла і волога. В січні темпе-

ратура поверхневих вод +8...+9 °C. Улітку температура поверхневих вод — +24...+26 °С. Середня 
кількість опадів зростає із заходу на схід від 200—600 до 2000 мм і більше. Середня солоність — 
21,8 ‰.

Води Чорного моря на глибинах понад 50—100 м насичені сірководнем, що негативно впливає 
на його органічне життя.

У Чорному морі нараховують понад 300 видів водоростей і понад 180 видів риб, що живуть 
переважно у верхньому шарі (над сірководневою зоною). Промислове значення мають хамса, став-
рида, кефаль, камбала, скумбрія, водорості і безхребетні (мідії, креветки, устриці). Щорічно море 
дає до 300 тис. тонн біологічних ресурсів. Розвідано промислові запаси природного газу і нафти. 
Лікувальне значення мають грязі чорноморських лиманів. Чорне море має ряд бухт, зручних для 
стоянки кораблів.

Азовське море

Азовське море — внутрішнє море басейну Атлантичного океану в межах України і Росії. Його 
площа становить 39 тис. км2, середня глибина 4—7 м, максимальна — 14 м. Керченською протокою 
Азовське море з’єднане з Чорним морем. У море впадає Дон, а також невеликі річки Молочна, Берда 
тощо. Є поклади нафти і природного газу, залізних руд. Із ропи затоки Сиваш природним шляхом 
(випарювання у садках) одержують кухонну сіль.

Азовське море розташоване в помірному поясі, його клімату властиві континентальні особли-
вості. Температура поверхневого шару води влітку становить від +25…+30 °С і вище, узимку — 
до 0…+3 °С. Середня річна кількість опадів зменшується із заходу на схід від 500 до 340 мм, 
солоність води становить 13,8 ‰.

У суворі зими море повністю вкривається кригою.
Солоність води у морі за останні десятиліття збільшується, тому що скоротився річковий стік 

головних річок.

www.e-ranok.com.ua



119

Тема 14

У минулому Азовське море було найпродуктивнішим у світі. Тепер налічується лише 79 видів 
риб, з яких промислове значення мають тюлька, хамса, бички, оселедець. Цінні риби — осетрові, 
кефаль, камбала — втрачають промислове значення.

використання прироДних УМов і прироДних ресУрсів України  
та їх охорона

Класифікація природних ресурсів. Господарська оцінка природних ресурсів України

Природні ресурси — це компоненти природи, які використовуються або можуть бути вико-
ристані для виробництва або задоволення потреб людини. Вони поділяються на мінеральні, клі-
матичні, водні, земельні, біологічні, рекреаційні тощо. Природні ресурси можуть бути вичерпними 
відновлюваними (родючість ґрунтів, рослини, тварини тощо) та невідновлюваними (корисні копа-
лини), а також невичерпними (сонячна енергія, вітер, припливи, текучі води тощо).

Мінеральні ресурси — це сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, що 
видобувають з надр Землі і використовують у різних галузях господарства, наприклад паливній 
промисловості, металургії, хімічній промисловості тощо.

Земельні ресурси — головне багатство України — вид природних ресурсів, що характеризуєть-
ся площею, якістю ґрунтів, кліматичними умовами, гідрологічним режимом, рослинністю тощо. 

Лісові ресурси України обмежені. У розрахунку на одного жителя забезпеченість лісовими ре-
сурсами в сім разів менша за середньосвітові показники. 

Водними ресурсами Україна забезпечена недостатньо. Головним джерелом прісної води є річки 
України (Дніпро, Дністер, Південний Буг тощо). 

Природні рекреаційні ресурси призначені задовольняти потреби людей в оздоровленні та від-
починку. 

Геоекологічні проблеми України та шляхи їх подолання

Геоекологія — наука, яка вивчає вплив навколишнього середовища на сучасні ландшафти  
й населення певних територій. Геоекологічна ситуація — це характеристика стану природних ком-
понентів і ландшафтів, що змінені під впливом господарської діяльності людини. Геоекологічна 
ситуація в Україні за багатьма показниками оцінюється як кризова і продовжує погіршуватися  
в процесі нераціональної господарської діяльності. 

Основні заходи щодо покращення геоекологічної ситуації в Україні:
використання нових, досконаліших технологій на небезпечних для навколишнього середови- y
ща підприємствах;
комплексна переробка сировини (металургійних шлаків, відходів спаленого вугілля тощо),  y
утилізація відходів;
удосконалення державного законодавства про відповідальність підприємств і приватних осіб  y
за нанесення шкоди будь-якій частині природного середовища;
використання наукових принципів еколого-ландшафтного землеробства; y
запровадження в навчальних закладах курсу «Раціональне природокористування»; y

Природно-заповідний фонд України

Одним з головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є заповідування. 
Зараз до складу природно-заповідного фонду України входять: 15 природних заповідників,  

4 біосферні заповідники, 12 національних парків, 2292 заказники, 22 ботанічні сади, 11 зооло-
гічних парків, 36 дендрологічних парків та 510 парків — пам’яток садово-паркового мистецтва,  
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25 регіональних ландшафтних парків, 741 заповідне урочище. У цілому загальна площа природно-
заповідного фонду України становить 3,72 % від площі території держави.

Особливості функціонування територій природно-заповідного фонду
Назва Мета створення Види діяльності 

Природні заповід-
ники 

Території або акваторії, які виділені 
для збереження й охорони типових 
або унікальних природних комплексів 
і об’єктів. Кримський, Укр. степовий, 
Медобори, Розточчя 

Науково-дослідні установи, які досліджують 
природні комплекси і компоненти, природні 
процеси і явища, є еталонами природи, у їх 
межах господарська діяльність не проводиться

Біосферні 
заповідники

Природоохоронні науково-дослідні 
установи з міжнародним статусом, 
значні за розміром природні території 
(акваторії), що суворо охороняються.
Асканія-Нова, Чорноморський, 
Карпатський

Виділяють відповідно до програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера» для створення 
міжнародної мережі територій з особливою 
охороною, з метою обміну інформацією щодо 
природи і раціонального вивчення екосистем, 
зіставлення результатів дослідження 
аналогічних природних комплексів у різних 
районах Землі. 

Національні 
природні парки

Збереження, відтворення, раціональне 
використання природних комплексів  
і об’єктів, що мають особливу 
екологічну природоохоронну, історико-
культурну, естетичну і освітню 
цінність. Шацький, Синевірі, 
Подільські Товтри.

Заповідна, рекреаційна, господарська 
діяльність з дотриманням загальнодержавних 
вимог щодо охорони навколишнього природ-
ного середовища

Заказники Природні території (або акваторії), 
в яких зберігаються та відтворюються 
природні комплекси або їх компонен-
ти. Залежно від мети режиму охорони 
організовують лісові, зоологічні, 
гідрологічні, геологічні, ландшафтні 
заказники. о. Зміїний молочний лиман

Ділянки заказників не вилучаються у 
власників або користувачів, які зобов’я-
зуються дотримуватися вимог щодо їх охоро-
ни та збереження

Пам’ятки приро-
ди

Окремі унікальні природні утворення, 
що мають особливе природоохоронне, 
науково-естетичне і пізнавальне зна-
чення, з метою збереження їх у при-
родному стані. 

Ділянки заказників не вилучаються  
у власників або користувачів, які зобов ’я-
зуються дотримуватися вимог щодо їх охоро-
ни та збереження

Нормалізації взаємодії людини з природою та поліпшенню геоекологічної ситуації в країні до-
помагає моніторинг довкілля.

Моніторинг довкілля — це система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування 
його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання. За масштабом територій, 
на яких здійснюється моніторинг, його поділяють на глобальний, регіональний та місцевий.
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Теоретична частина
еконоМічна і соціальна географія України

Економічна і соціальна географія України вивчає закономірності розміщення населення і гос-
подарства (територіальну організацію людського суспільства). Економічна і соціальна географія — 
це система наук, яка поділяється на складові.

Економічна географія досліджує:
територіальну організацію виробництва; y
територіальний поділ праці, розміщення господарських об’єктів; y
різні форми територіального зосередження підприємств. y

Соціальна географія досліджує:
закономірності територіальної організації соціальної сфери; y
географічні розбіжності в умовах, способах, рівні і характері життя населення. y

Метою дослідження економічної і соціальної географії є оптимізація сформованих і розробка 
нових форм територіальної організації (розміщення) виробничої й соціальної сфер у напрямку 
максимального задоволення соціальних і духовних потреб людей.

Україна на карті світУ

Економіко-географічне положення України

Економіко-географічне положення (ЕГП) країни — це розташування країни відносно інших 
природних і суспільних об’єктів; аналіз чинників, які впливають на розвиток її господарства. ЕГП 
країни, на відміну від її географічного положення, може змінюватися з часом.

економіко-географічне положення України

План  Характеристика Оцінка: позитивна («+») 
або негативна («–»)

Положення в регіоні Розташована у центрально-східній частині 
Європи, в її середній смузі

+

Розміри, компактність, 
конфігурація

Найбільша в Європі за площею 
(603,7 тис. км2), загальна довжина кордонів 
становить 7590 км.
Територія вважається компактною, 
конфігурація в цілому нескладна

+

+

Країни-сусіди Україна має сухопутний кордон із сімома 
країнами світу: Росією, Білоруссю, Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною, Румунією та 
Молдовою

+

Транзитне положення Розташована на перетині транспортних 
магістралей та інших комунікацій, які 
з’єднують Центральну та Східну Європу, 
Європу та Азію, через територію проляга-
ють залізниці, автошляхи та трубопроводи 
міжнародного значення, а також міжнародні 
авіалінії

+

Вихід до морів Україна має вихід до Чорного та Азовського 
морів і є країною Чорноморського регіону

+
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План  Характеристика Оцінка: позитивна («+») 
або негативна («–»)

Положення відносно природних 
чинників 

Територія України має складну тектонічну 
будову, що зумовлює різноманітність 
геологічної будови та наявність покладів ко-
рисних копалин.
Переважає рівнинний рельєф.
Розташована в помірному поясі, що зумовлює 
надходження достатньої кількості тепла та 
сприятливі агрокліматичні умови.
На території України поширені лісові, 
лісостепові та степові ландшафти, переважа-
ють родючі ґрунти

+

+
+

+

Висновок: Україна має сприятливе економіко-географічне положення

Геополітичне положення України
Геополітичне положення країни — це місце країни на політичній карті світу, її відношення до 

центрів економічного та політичного впливу.
Геополітичне положення країни є історичною категорією, оскільки постійно змінюється в часі 

як залежно від політичного курсу самої країни, так і від політико-економічних відносин у світі, 
що динамічно змінюються.

План Характеристика Оцінка: позитивна («+») 
або  негативна («–»)

Місце країни на політичній карті 
світу

Розташована у центрально-східній частині 
Європи

+

Розташування відносно 
економічних центрів і транспорт-
них осей інтеграційних угрупо-
вань

Можливість інтеграції в міжнародні систе-
ми кооперативної безпеки в Європі.
Спільний кордон з країнами Організації 
Північно-атлантичного договору — 
Польщею та Угорщиною, близьке сусідство 
з Туреччиною.
Спільний кордон з країнами Євросоюзу.
Віддаленість від основних економічних 
центрів світу

+

+

+
–

Участь у військово-політичних та 
політико-економічних 
організаціях

Активна участь у миротворчій діяльності.
Членство в Організації Об’єднаних Націй, 
Співдружності незалежних держав, 
Європейському банку реконструкції та роз-
витку, Міжнародному валютному фонді, 
Парламентській асамблеї Чорноморського 
економічного співробіт-ництва, Раді Європи, 
Центральноєвропейській ініціативі, 
Європейському економічному просторі

+

Розташування відносно зовнішніх 
джерел сировини і продовольства

Розташування на шляху транзиту природ-
них ресурсів з Росії, Казахстану, Азербай-
джану, Туркменістану тощо до країн 
Західної Європи

+
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План Характеристика Оцінка: позитивна («+») 
або  негативна («–»)

Розташування відносно високо-
розвинених країн та зон 
політичної напруженості

Розташування поблизу зон збройних 
конфліктів (Північний Кавказ, Закавказзя, 
Придністров’я, Балкани, Близький 
і Середній Схід).
Відносна близькість до країн Західної 
Європи

–

+

Висновок: Україна має у цілому вигідне геополітичне положення, але недостатньо використовує всі його 
переваги

Адміністративно-територіальний устрій України

Адміністративно-територіальний поділ — це система територіальної організації держави, на 
основі якої утворюються і функціонують органи державної влади та місцевого самоврядування.

28 червня 1996 р. було прийнято нову Конституцію України, відповідно до якої Україна про-
голошується республікою, унітарною державою, територія якої розділена на адміністративно-
територіальні одиниці. Систему адміністративно-територіального устрою України складають:

Автономна Республіка Крим; y
24 адміністративні області; y
490 районів; y
456 міст (міста, у свою чергу, поділяються на райони); y
886 селищ міського типу; y
28 585 сіл; y
Київ і Севастополь, які мають особливий статус державного підпорядкування (за наданими  y
їм правами їх прирівняно до адміністративних областей).

Головною одиницею територіальної структури України є адміністративна область. Найбіль-
шими за площею областями є Одеська (33,3 тис. км2), Дніпропетровська і Чернігівська (по 
31,9 тис. км2).

Українські історичні землі

Сучасна державна територія України не повністю збігається з межами етнічних українських 
земель. Етнічні землі — це території, компактно заселені і господарчо освоєні певним етно-
сом (народом) за багатовікову історію його розвитку й розселення. Етнічні землі представлені 
історико-географічними областями: Волинь, Галичина, Покуття, Київщина, Північна Буковина, 
Слобожанщина, Запоріжжя, Гетьманщина, Таврія, Бессарабія та ін. Волинь охоплює територію су-
часних Волинської, Рівненської та частково Житомирської і Тернопільської областей. Галичина — 
це територія нинішньої Львівської, Івано-Франківської і більшої частини Тернопільської облас-
тей. Частина Галичини (нині Івано-Франківська область), яка простяглася між річками Дністром 
і Черемошем та Карпатами, здавна називалася Покуттям. Північна Буковина — це західна части-
на Чернівецької області. Слобожанщина простягається від Сумської області на півночі до Доне-
цької і Луганської областей на півдні і продовжується на території Росії. Землі Запорозької Січі 
називають Запоріжжям. Тепер це територія Дніпропетровської, Запорізької і частково Донецької  
і Херсонської областей. Гетьманщиною називають частину України на обох берегах Дніпра, яка в 
ХVІІ—ХVІІІ ст. перебувала під владою гетьманського уряду. Бессарабія — історична область між 
річками Прутом, Дністром і гирлом Дунаю. У межах України вона охоплює частини Чернівецької 
та Одеської областей.
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населення України
Демографія — наука, яка вивчає відтворення, структуру, види розселення та розміщення по 

території населення.

Кількість населення

Загальна кількість населення в Україні на 01.10.2009 р. становила близько 46,01 млн осіб (за 
даними перепису 2001 р. — 48,5 млн). За цим показником Україна посідає п’яте місце в Європі 
(після Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії). Проте наша країна поступається багатьом 
європейським країнам за темпами приросту населення. Кількість населення в країні залежить від 
природного і механічного рухів населення.

Природний рух — це процес безперервної зміни людських поколінь у результаті народжу-
ваності та смертності. Природний приріст населення — різниця між кількістю людей, які на-
родились (народжуваністю), і тими, що померли (смертністю), на 1000 жителів (вимірюється  
в проміле, ‰).

Для України в останнє десятиліття характерним є від’ємний природний приріст. 
Основні причини кризової демографічної ситуації останніх років:

соціально-економічні (зниження рівня життя, економічна нестабільність, побутові проблеми,  y
криза на селі, «старіння нації», занепад у галузях охорони здоров’я, поширення алкоголізму, 
наркоманії, зростання рівня злочинності тощо);
екологічні (наслідки аварії на ЧАЕС, екологічна небезпека діючих підприємств, невиконання  y
норм державної екологічної політики).

Названі чинники зумовлюють процес депопуляції — скорочення кількості населення країни 
внаслідок перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності.

Механічний рух — це міграції, тобто переміщення людей з однієї території до іншої. Механіч-
ний приріст — це збільшення або зменшення кількості населення за рахунок міграції (переміщен-
ня). Сальдо міграції — різниця між еміграцією та імміграцією в певній країні.

Міграції можуть бути зовнішніми і внутрішніми (еміграція та імміграція); сезонними і маят-
никовими.

Еміграція зумовила формування української діаспори. Поза межами України за різними да-
ними проживають від 11 до 15 млн українців. Умовно розрізняють східну та західну українську 
діаспору. Українців, які проживають у країнах — колишніх республіках СРСР, називають східною 
діаспорою, в інших країнах — західною. Найбільша кількість українців проживає в Росії (понад 
4,5 млн осіб), Казахстані (понад 1 млн), США (1,2 млн), Канаді (1 млн), Польщі (600 тис.).

Вікова і статева структура населення

Вікова структура населення — це співвідношення між різними віковими групами населен-
ня. У віковій структурі населення України виділяють три вікові групи: молодша (діти віком до  
16 років) — 18,2 %; працездатне населення (жінки 16—55 років, чоловіки 16—60 років) — 58 %; 
старша 23,8 %. Особливістю вікової структури населення України є зростання частки людей похи-
лого віку — процес «старіння нації». Середній вік українців уже перевищив 37 років і продовжує 
зростати. За цим показником Україна входить до 15 найстаріших держав світу.

У статевій структурі населення України переважають жінки, частка яких становить 53,7 %.

Національний склад населення

Національний склад населення — розподіл населення певної території за національностями.
В Україні живуть і працюють представники 100 національностей. Більша частина населен-

ня — українці (77,8 %), корінне населення країни. У всіх областях (окрім АР Крим) вони ста-
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новлять більшість населення, хоча їхня питома вага є найбільшою в Центральній Наддніпрянщині  
і західних областях (90—96 %). 

В Україні також живуть представники інших національностей (22,2 %), серед яких 17,3 % 
становлять росіяни. Найбільшою є їхня частка в АР Крим, Луганській, Донецькій, Харківській  
і Запорізькій областях.

Третьою за величиною національною групою є білоруси (1 %).
В Україні проживають також євреї, молдавани, поляки, болгари, угорці, греки та інші. Білору-

си живуть у прикордонних із Білоруссю областях, Донбасі та Києві, молдавани — у Чернівецькій 
і Одеській областях, поляки — у Житомирській і Хмельницькій областях, угорці — переважно  
в Закарпатті. Євреї проживають переважно в містах.

До корінних жителів України належать і кримські татари, які були примусово виселені з рід-
ної землі в 1944 р. 

Густота та система розселення

Густота населення — це показник, що відображає кількість людей, які проживають на певній 
площі. Густота населення визначається відношенням кількості людей до площі території (осіб/км2). 
Населення на території України розміщено нерівномірно.

Середня густота населення України становить 76,4 осіб/км2 (2009 р.). Це більше, ніж у Росії, 
але менше, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. Найбільшою є густота населення в Доне-
цькій — 173, Київській — 154, Львівській — 118, Чернівецькій — 112, Дніпропетровській — 107, 
Закарпатській — 97; Харківській — 90; Луганській — 89 осіб/км2.

Система розселення — сукупність населених пунктів з різнобічними функціями на певній 
території, які об’єднані різними видами зв’язку.

Систему розселення становлять міські і сільські населені пункти. В Україні вони представлені 
містами, селищами міського типу, робітничими та курортними селищами, селами.

Місто — це населений пункт, у якому живе не менш як 10 тис. осіб, основна частина яких 
зайнята не сільськогосподарськими видами діяльності. Селища міського типу та робітничі сели-
ща — це населені пункти, де живе не менш як 3 тис. осіб. При цьому частина населення, що 
зайнята у сільському господарстві, не повинна перевищувати 15 %. Курортними є селища, у яких 
живе не менше як 2 тис. постійних жителів, а кількість людей, що щорічно приїздять сюди на 
відпочинок, становить не менше ніж половину постійних жителів.

Кількість міських жителів в Україні постійно зростає. Процес зростання чисельності міст  
і збільшення частки міського населення називають урбанізацією. Урбанізація часто супроводжується 
субурбанізацією — процесом росту і розвитку приміської зони великих міст.

Рівень урбанізації в Україні становить 68 %. Найвищий рівень урбанізації спостерігається в До-
нецькій області. Високим є рівень урбанізації в Луганській та Дніпропетровській областях.

Велика кількість курортних селищ розташована в Передкарпатті, Закарпатті, а також у Криму.
В Україні на сьогодні налічується 456 міст. За кількістю жителів міста України поділяються:

на малі (до 50 тис. осіб); y
середні (50—100 тис. осіб); y
значні (100—250 тис. осіб); y
великі (250—500 тис. осіб); y
найбільші (500—1 млн осіб; Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Маріуполь,  y
Миколаїв);
міста-мільйонери (понад 1 млн осіб; Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса). y

Частина великих і найбільших міст разом із прилеглими до них містами та селищами різ-
ного типу утворюють агломерації. Агломерації — це зони близько розташованих міст із тісни-
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ми зв’язками і високою густотою населення. В Україні налічується 19 сформованих агломера-
цій, найбільшими з яких є Київська, Харківська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.

Сільське населення становить 32 % від загальної кількості населення України. Сільське насе-
лення живе в різних за кількістю населення селах. В Україні налічується понад 28,5 тис. сіл.

У Тернопільській і Вінницькій областях сільське населення переважає над міським. Найвища 
густота сільського населення спостерігається у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській 
областях. У Поліссі переважають невеликі села, у Лісостепу — середні та великі, на півдні Укра-
їни села налічують по кілька тисяч осіб. На високогір’ях Карпат розкидані окремі садиби.

Трудові ресурси і зайнятість населення
Трудові ресурси — частина населення країни, яка бере або може брати участь у трудовій ді-

яльності. 95 % трудових ресурсів України складає працездатне населення (жінки — 16—55 років, 
чоловіки — 16—60 років).

Зайнятість населення — це ступінь залучення людей до господарської діяльності і забезпе-
чення робочими місцями. У світовій практиці, характеризуючи ступінь залучення населення до 
суспільно корисної праці, використовують поняття «економічно активне населення».

Економічно активне населення (ЕАН) — це частина населення країни, зайнята суспільно ко-
рисною діяльністю, що приносить прибуток.

Розподіл трудових ресурсів за галузями господарства залежить від попиту на них. У ціло-
му у виробничій сфері України зайнято набагато більше трудових ресурсів, ніж у соціальній.

У розподілі населення працездатного віку в містах і селах є істотні відмінності. Серед міських 
жителів люди працездатного віку становлять близько 60 %, серед сільських — близько 50 % усіх 
жителів. Тобто міста України краще забезпечені людьми працездатного віку.

В Україні спостерігаються територіальні відмінності в забезпеченості трудовими ресурсами. 
Так, у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Тернопільській областях, особливо у сільській міс-
цевості, у зв’язку з відпливом молоді до міст не вистачає робочої сили в сільськогосподарському 
виробництві.

У зв’язку з переходом до ринкової економіки в Україні з’явилося таке явище, як безробіття. 
Безробітні — це люди працездатного віку, які спроможні і бажають працювати та активно шукають 
роботу. Офіційний рівень безробіття за даними Держкомстату України в 2009 р. склав 2,4 %.
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Теретична частина
госпоДарство

Загальна характеристика господарства України

Національне господарство країни — це історично сформована економічна система, що за-
безпечує матеріальні та духовні потреби населення шляхом створення необхідних життєвих благ 
на основі оптимального використання обмежених ресурсів. Національний господарський комплекс 
будь-якої країни діє в умовах певної економічної системи. Основні типи економічних систем: 
натуральне господарство, ринкова економіка та командно-адміністративна (планова) економіка.  
У складі СРСР в Україні сформувався командно-адміністративний тип економічної системи, по-
будований на державній власності з централізованим плануванням. Із розпадом соціалістичної 
системи Україна відмовилася від принципів планової економіки і здійснює перехід до ринкового 
господарювання, яке базується на приватній власності, конкуренції та обмеженні державного втру-
чання в економічні процеси.

Галузева структура господарства — це співвідношення і зв’язки між окремими його галузя-
ми (поділ господарства країни на окремі галузі). Галузь виробництва — це сукупність підприємств 
або установ, що виробляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

Народне господарство охоплює галузі матеріального виробництва — виробничу сферу і галузі 
невиробничої сфери. Провідною галуззю виробничої сфери є промисловість. Вона поділяється на 
гірничодобувну, що забезпечує господарство мінеральною сировиною; важку (електроенергетика, 
машинобудування, хімічна, поліграфічна і лісова галузі); легку і харчову, що виробляють пред-
мети споживання. Важливими ланками виробничої сфери є сільське господарство, будівництво, 
транспорт, зв’язок. Частка зайнятих у виробничій сфері України становить близько 55 %. До га-
лузей невиробничої сфери належать житлове і комунальне господарство, побутове обслуговування, 
охорона здоров’я, наука, освіта, культура, спорт. Частка зайнятих у невиробничій сфері становить 
45 %.

За єдністю продукції, що випускається, галузі господарства поєднуються в міжгалузеві комп-
лекси. Наприклад, паливно-енергетичний, машинобудівний, соціальний, транспортний, будівельний, 
агропромисловий тощо.
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Підприємства кожної галузі господарства мають свою географічну адресу та особливості роз-
ташування. Вони розміщуються по території країни нерівномірно, концентруючись в окремих цен-
трах, районах, областях. Таким чином, господарство країни має певну територіальну структу-
ру — склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування в різних частинах 
країни та зв’язки між ними.

Україна має свої особливості територіальної структури господарства, яке складається з еконо-
мічних районів, промислових центрів, промислових вузлів.

Промисловий центр — населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підпри-
ємств певної спеціалізації або об’єднаних у виробничу структуру сировинними і технологічними 
зв’язками. Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси, 
територіально утворює промисловий вузол. Промислові центри та вузли є складовою частиною 
промислового району, який зазвичай має чітку виробничу спеціалізацію.

Соціально-економічний район — територія держави, що виділяється в економіці країни своєю 
спеціалізацією та концентрацією населення. Відповідно до сформованих особливостей географіч-
ного розташування, природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, історичних факторів 
в Україні виділяють дев’ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, 
Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський.

Економічний потенціал та економічні показники

Економічний потенціал держави — це сукупність її економічних можливостей, які можна ви-
користати для потреб суспільства. Економічний потенціал складають усі наявні в країні ресурси, 
необхідні для господарювання.

Економічний потенціал України

Природно-ресурсний Науково-технічний Трудовий
200 видів корисних копалин;

5 % мінеральної сировини світу;
63,3 % площі — сільськогосподарські 

угіддя, родючі ґрунти; 
багатий природно-рекреаційний 

потенціал

Понад 1300 науково-дослідних 
закладів; 113 наукових установ 
Національної академії наук; по-

над 300 вищих навчальних 
закладів; близько 820 коледжів 

та технікумів

Висококваліфіковані трудові 
ресурси;

високий рівень освіти насе-
лення

Економічний потенціал є важливим чинником, який визначає розвиток країни. Для характе-
ристики економічного розвитку країни в цілому використовують спеціальні показники. Найваж-
ливішими з них є валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), на-
ціональний дохід (НД).

ВВП — сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на те-
риторії країни за рік.

ВНП — сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік 
національними виробниками країни незалежно від їх місця розташування.

НД — сукупна ринкова вартість виробленої продукції всіх галузей матеріального виробництва 
без вартості сировини, палива й інших витрат, що йдуть на оплату самого виробництва.

Промисловість

Промисловість — провідна галузь виробничої сфери, що виготовляє знаряддя праці, забез-
печує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних 
товарах. У господарстві України налічується понад 10 тис. промислових підприємств різних 
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форм власності, серед яких переважають акціонерні. Промисловість поділяють на важку, під-
приємства якої виробляють машини, обладнання, паливо, електроенергію (група А), і легку та 
харчову, що виробляють предмети споживання для населення (група Б). У загальному обсязі 
випуску продукції промисловості у 1990-ті рр., як і за часів існування СРСР, провідне місце  
в Україні належало виробництву засобів виробництва (понад 70 %). Останнім десятиліттям 
структура промислового виробництва змінююється: значна увага приділяється виробництву пред-
метів споживання. Різні галузі промисловості об’єднуються, утворюючи систему пов’язаних між 
собою галузей виробничої та невиробничої сфер.

Основні принципи розміщення та форми організації виробництва
Розташування різних підприємств по території країни залежить від певних умов, які назива-

ють чинниками розміщення виробництва. Головні чинники розміщення виробництва:
сировинний (чим вищою є матеріаломісткість виробництва, тим більшою є його орієнтація  y
на сировину);
паливно-енергетичний (впливає на розміщення виробництв, що зазнають сильного впливу  y
паливно-енергетичного чинника. Такі виробництва розташовують поблизу джерел електро-
енергії — бажано біля ГЕС, що виробляють дешеву електроенергію);
водний (впливає на розміщення найбільш водомістких видів виробництв); y
чинник робочої сили (трудомісткість; визначається обсягом витрат праці на виробництво оди- y
ниці продукції. Він може залежати від кількості та кваліфікації трудових ресурсів, статево-
вікової структури);
наукоємність (до наукоємних належать усі виробництва, які потребують висококваліфікова- y
них працівників та великих вкладень у науково-дослідну базу);
споживчий (проявляється в наближенні виробництва до місць споживання готової продук- y
ції);
транспортний (враховується з метою наближення до споживачів продукції, здешевлення  y
транспортних витрат);
чинник ринкової кон’юнктури (враховує умови реалізації продукції, співвідношення попиту  y
і пропозиції);
екологічний (націлює розміщення виробництва таким чином, щоб воно якнайменше шкодило  y
навколишньому середовищу й здоров’ю людини).

Зростанню ефективності виробництва сприяють різні форми його організації, основними  
з яких є спеціалізація, кооперування, комбінування та концентрація.

Спеціалізація — зосередження основної діяльності підприємства на виробництві вузького кола 
продукції, товарів і послуг. Кооперування — встановлення виробничих зв’язків між підприємства-
ми, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин одного виробу. Комбінування — 
об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є матеріа-
лом для іншого. Концентрація — це зосередження виробництва на великих підприємствах.

Паливна промисловість

Паливна промисловість — комплекс галузей, що займаються видобутком і переробкою різних 
видів паливно-енергетичної сировини: вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючих сланців.

Провідними галузями паливної промисловості України є: вугільна, нафтова, газова.
Вугільна промисловість є найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України. Вона 

представлена видобутком кам’яного і бурого вугілля. До складу галузі входять підприємства з ви-
добутку вугілля (шахти) і збагачувальні фабрики. Частка вугілля в паливно-енергетичному балансі 
України складає приблизно 69 %, що є одним із найвищих показників у світі. Вугільна промисло-
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вість є базою для розвитку електроенергетики, металургії, коксохімії. Основні поклади кам’яного 
вугілля зосереджені в Донбасі і Львівсько-Волинському басейні.

Особливу цінність має кам’яне вугілля Донбасу, з якого виготовляють кокс, необхідний для 
виплавки чавуну. Глибина залягання вугільних шарів тут сягає 1200 м при середніх глибинах за-
лягання 500—750 м, а потужність шарів, що розроблюються, дуже мала — від 0,5 до 2 м. Через 
це собівартість видобутку вугілля в Донбасі є значно вищою за світову.

Нафтова промисловість базується як на власній, так і на довізній сировині. Основні родо-
вища нафти зосереджені в Карпатській і Причорноморсько-Кримській нафтогазоносних провінціях, 
Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області. Найбільшими родовищами Передкарпаття (майже 
60 % видобутку нафти в Україні) є Бориславське (Львівська обл.), Долинське, Битківське (Івано-
Франківська обл.).

У Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області також є великі родовища: нафтові — Леля-
ківське (Чернігівська обл.), Глинсько-Розбишівське (Полтавська обл.), нафтогазові — Гнідинцівське 
(Чернігівська обл.), Качанівське (Сумська обл.), Яблунівське (Полтавська обл.).

У Причорномор’ї поклади нафти виявлені на Керченському півострові та шельфовій зоні Чор-
ного моря.

Оскільки запасів власної нафти в Україні недостатньо, значна її кількість завозиться з-за кор-
дону, переважно з Росії.

На власній та довізній сировині в Україні розвивається нафтопереробна промисловість. Най-
більші нафтопереробні підприємства розміщені в Лисичанську, Кременчуку, Дрогобичі, Надвірній, 
Херсоні, Бердянську.

Пиродний газ є найефективнішим видом традиційного палива. Великі родовища природного 
газу розташовані в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області: Шебелинське, Західнохрести-
щенське, Єфремівське (Харківська обл.). Близько 1/5 частини видобутку природного газу Укра-
їни зосереджено в Передкарпатті: Дашавське (Львівська обл.), Косівське, Надвірнянське (Івано-
Франківська обл.) родовища.

Значні родовища природного газу відкриті на півдні країни, насамперед у Криму. Основні ро-
довища — Глібовське, Джанкойське. Зростає видобуток газу з дна Чорного моря.

По території України пролягають численні газопроводи: Шебелинка—Харків, Шебелинка—
Полтава—Київ, Шебелинка—Дніпропетровськ—Кривий Ріг—Одеса—Кишинів, Шебелинка—
Бєлгород—Москва, Дашава—Київ—Москва.
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Торф’яна промисловість розвивається на півночі України, у Поліссі (Чернігівська, Рівненська, 
Львівська, Житомирська, Волинська обл.). Торф як паливо має другорядне значення. Його вико-
ристовують як місцеве паливо в сільській місцевості, на скляних, порцеляно-фаянсових, харчових 
підприємствах. Для поліпшення транспортування з нього виготовляють торфобрикети (Чернігів-
ська, Житомирська, Львівська обл.).

Електроенергетика

Електроенергетика — базова галузь промисловості, яка виробляє, передає і трансформує елек-
троенергію. Електроенергію в Україні виробляють теплові, гідравлічні, гідроакумулюючі й атомні 
станції.

Найбільшу частку електроенергії (49,6 %) виробляють теплові електростанції (ТЕС), що пра-
цюють на вугіллі, газі й мазуті. Найпотужніші з них розташовані в Донбасі (Старобешівська, Ку-
рахівська, Криворізька-2), у Харківській (Зміївська), Київській (Трипільська) і Вінницькій (Лади-
женська) областях. Більшість ТЕС поряд з електроенергією виробляють і тепло для опалення міст. 
Із роботою ТЕС пов’язане значне забруднення навколишнього середовища.

Друге місце за обсягом виробництва електроенергії належить атомній енергетиці. Атомні 
електростанції (АЕС) будують у районах із дефіцитом паливних ресурсів. На території Украї-
ни працюють Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька АЕС. Вони виробляють 
45,2 % електроенергії країни.

На Дніпрі і Дністрі побудовані великі гідроелектростанції. Найбільшими з них є Дніпрогес, 
Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Канівська, Каховська, Київська, Кременчуцька. На гідро-
енергетику припадає лише 5,2 % загального виробництва електроенергії.

Електроенергія, вироблена електростанціями, передається до споживачів за допомогою ліній 
електропередач (ЛЕП). Незважаючи на дефіцит палива в Україні останніми роками виробляється 
надлишок електроенергії. Це дає змогу експортувати її до Білорусі, Польщі та інших країн.

У зв’язку з підвищенням цін на енергоносії (нафту і природний газ) особливо гостро постає 
проблема реконструкції підприємств та їх переходу на енергозберігаючі технології. Одним із шля-
хів вирішення цієї проблеми є використання альтернативних видів палива.

Україна має можливості використання сонячної, вітрової та геотермальної енергії. У Криму 
побудована одна з перших геліоелектричних станцій (біля с. Мисове), стали до ладу вітроелек-
тричні станції (АР Крим, Донецька обл.).

Металургійна промисловість

Металургія — сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збага-
ченні, переробці руд чорних і кольорових металів, виробництві чавуну, сталі, кольорових металів  
і сплавів.

Сировиною для чорної металургії є залізні й марганцеві руди. Як паливо використовується 
кокс — результат переробки коксівного вугілля. У технологічному процесі задіяні вода й вогне-
тривкі глини, природний газ, вапняки (флюси) та електроенергія.

Родовища залізної руди сконцентровані в Криворізькому й Керченському басейнах, Кремен-
чуцькому і Білозерському районах; марганцеві руди добувають у Нікопольському басейні.

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, До-
нецьк, Алчевськ, Харцизьк, Краснодон, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ та ін.), Придніпров’ї 
(Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ), Приазов’ї (Маріуполь).

Чорна металургія в Україні є дуже матеріаломісткою галуззю, оскільки використовує переваж-
но застаріле спрацьоване обладнання.
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Продукція кольорової металургії широко використовується в точному машинобудуванні, літа-
кобудуванні, електроніці, робототехніці та інших галузях. В Україні за браком власної сировини 
кольорова металургія розвинута недостатньо.

Структура галузі

Чорна металургія Кольорова металургія
Видобуток і збагачення залізної руди

Виплавка чавуну й сталі
Виробництво прокату

Виробництво феросплавів, виплавка 
електросталі та сплавів, порошкова металургія
Виробництво флюсових вапняків, вогнетривів, 

коксу

Алюмінієва промисловість
Виробництво алюмінієвих сплавів

Виробництво цинку, магнію, титану, нікелю, 
латуні, міді, сплавів, рідкісних металів

Виробництво ртуті
Переробка брухту кольорових металів

Виробництво кольорових металів переважно енергоємне, тому підприємства цієї галузі розта-
шовують поблизу джерел електроенергії. В Україні є два райони кольорової металургії: Донецький 
і Придніпровський. Виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджене в Запоріжжі і базується 
на дешевій енергії Дніпрогесу та довізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянти-
нівський цинковий завод і Артемівський завод із переробки кольорових металів.

Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хіміко-металургійний (виготовлення металево-
го магнію) й Іршанський гірничозбагачувальний комбінати (збагачення руд титану).

На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем є сировиною для 
виготовлення алюмінію).

Підприємства металургії є основним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони 
викидають в атмосферу оксиди азоту та сірчистий газ, забруднюють ґрунти свинцем, цинком, хро-
мом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.
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Теоретична частина
Машинобудування та металообробка

Машинобудування — це сукупність галузей промисловості, що виготовляють машини й устат-
кування для всіх ланок господарства, а також товари народного споживання. Машинобудівний 
комплекс охоплює галузі машинобудування й металообробку. До металообробки належить промис-
ловість із виробництва металевих конструкцій та виробів, а також ремонт машин і обладнання.

Машинобудування відіграє визначальну роль не лише для багатьох галузей господарства, але 
й значною мірою забезпечує рівень економічного розвитку країни. Особливостями галузі є науко-
ємність, трудомісткість, металомісткість, кооперування. Машинобудування — надзвичайно складна 
галузь, що поділяється на кілька десятків галузей і виробництв.

Важке й енергетичне машинобудування забезпечує різноманітним устаткуванням енергетику, 
металургійну, хімічну, гірничодобувну і будівельну промисловість. Розміщується в районах, де є 
метал і споживачі готової продукції. Центри: Новокраматорськ, Горлівка, Харків, Луганськ, До-
нецьк, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Маріуполь.

Тракторне і сільськогосподарське машинобудування охоплює виробництво тракторів, машин 
для обробітку землі, машин для тваринництва. Підприємства цієї галузі орієнтуються на спожи-
вачів. Основними центрами сільськогосподарського машинобудування є Харків, Дніпропетровськ, 
Тернопіль, Херсон, Одеса, Київ, Бердянськ, Слов’янськ, Умань, Новоград-Волинський, Ніжин, Ко-
ломия.

Електротехнічна промисловість випускає продукцію для енергетичних систем: трансформа-
тори, генератори, важке устаткування для електровозів, кабелі, електродвигуни, високовольтну 
апаратуру. Центри: Запоріжжя, Харків, Донецьк, Одеса, Київ, Хмельницький, Бердянськ, Полтава, 
Кам’янець-Подільський.

Транспортне машинобудування включає: локомотивобудування (Луганськ, Харків, Дніпропе-
тровськ); вагонобудування (Дніпродзержинськ, Кременчук, Стаханов, Маріуполь); суднобудування 
(Миколаїв, Херсон, Київ); автомобілебудування (Кременчук — вантажівки, Запоріжжя — легкові 
автомобілі, Львів — автобуси, Одеса — автокрани, Луцьк — вантажно-пасажирські малолітраж-
ні автомобілі, Мелітополь, Харків — мотори, Київ, Львів, Харків — мотоцикли); літакобудуван-
ня (Київ, Харків). У Дніпропетровську виробляють ракети для виведення на орбіту супутників 
Землі.

Верстатобудування — виробництво верстатів із числовим програмним управлінням, токар-
ських автоматів, алмазорозточних верстатів, автоматизованих ліній (Харків, Київ, Бердичів, Одеса, 
Черкаси, Дніпропетровськ, Краматорськ).

Приладобудування включає виробництво приладів для контролю, вимірювання, а також засоби 
обчислювальної техніки, автоматики тощо. На розміщення підприємств впливають наявність висо-
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кокваліфікованих інженерно-технічних і робочих кадрів. Основними центрами приладобудування  
є Сєверодонецьк, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Львів, Суми, Черкаси, Житомир, Луцьк.

Провідною галуззю в Україні є тракторне й сільськогосподарське машинобудування, на 
частку якого припадає близько 23 % виробленої продукції. Подальший розвиток машинобудуван-
ня країни потребує технічного переоснащення, реконструкції, переспеціалізації на основі висо-
ких технологій світового рівня та інвестування, створення сучасних невеликих і середніх заводів  
з випуску конкурентоспроможної продукції для світового і внутрішнього ринків, зокрема товарів 
народного споживання.

Хімічна промисловість

Хімічна промисловість — сукупність галузей, що виробляють різноманітну продукцію шляхом 
хімічної обробки сировини, створюють речовини, яких не існує в природі, та сучасні технології 
переробки природних ресурсів. Головні особливості хімічної промисловості:

широка сировинна база (кам’яне і буре вугіля, нафта, кам’яна і калійна солі, фосфорити,  y
крейда, вапняки, супутний і природний газ, сірка, відходи чорної і кольорової металургії, 
харчової промисловості, лісопромислового комплексу);
можливість створювати нові речовини із заданими властивостями; y
можливість широкого комбінування (з одного і того самого виду сировини можна отримува- y
ти різну продукцію);
екологічна небезпека багатьох виробництв та водночас можливість створення нових техноло- y
гій безвідходної переробки сировини.

У структурі сучасної хімічної промисловості України пріоритетними галузями є гірничо-
хімічна, основна хімія (виробництво мінеральних добрив, сірчаної кислоти, соди), хімія органіч-
ного синтезу (виробництво синтетичних смол і пластмас, хімічних волокон, лакофарбова галузь, 
нафтохімія).

Підприємства гірничо-хімічної галузі розміщуються в районах видобутку корисних копалин. 
Сірку добувають у Новому Роздолі та Немирові (Львівська обл.), кам’яну (кухонну) сіль —  
у Слов’янську, Артемівську (Донецька обл.) і в Криму (оз. Сиваш), калійну сіль — у Калуші 
(Івано-Франківська обл.) і Стебнику (Львівська обл.).

Виробництво азотних добрив розміщується в районах коксохімічних заводів (Дніпродзер-
жинськ, Запоріжжя, Алчевськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк), районах видобутку природ-
ного газу і біля трас великих газопроводів (Рівне, Черкаси, Одеса).

Центрами виробництва калійних добрив є Калуш (Івано-Франківська обл.) і Стебник (Львів-
ська обл.), де добувають калійні солі.

Фосфорні добрива виробляють на основі імпортної сировини в районах сільськогосподарсько-
го виробництва (Одеса, Вінниця), а також у місцях виробництва сірчаної кислоти (Костянтинівка, 
Суми) і в центрах розвитку металургії (Маріуполь).

Виробництво сірчаної кислоти зосереджено в районах її споживання (Костянтинівка, Суми, 
Рівне, Новий Розділ, Дніпродзержинськ).

Виробництво соди розміщене в районах видобутку кам’яної солі (Слов’янськ, Лисичанськ)  
і ропи (Красноперекопськ).

Промисловість органічного синтезу розвинена в Донбасі (Лисичанськ, Сєверодонецьк, Гор-
лівка) і на Наддніпрянщині (Дніпродзержинськ, Запоріжжя). Виробництво полімерних матеріалів 
базується на використанні продуктів нафтопереробної, газової, коксохімічної промисловості (До-
нецьк, Запоріжжя, Луцьк — виробництво синтетичних смол і пластмас; Київ, Черкаси, Чернігів — 
виробництво хімічних волокон). Частково виробництво базується на використанні хімічної сирови-
ни, що надходить продуктопроводами з Росії.
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Високого рівня розвитку в Україні досягли лакофарбова промисловість (центри — Дніпро-
петровськ, Львів, Одеса, Харків), виробництво синтетичних барвників (Рубіжне, Краснопере-
копськ).

На базі нафтопереробної і газової промисловості розвивається нафтохімічна (Бердянськ, Кре-
менчук, Херсон) і гумово-асбестова (Дніпропетровськ, Біла Церква) промисловість.

Усе більшого значення в Україні набувають виробництво синтетичних миючих засобів, фарма-
цевтика. Ці галузі належать до наукоємних, тому їхні виробництва розміщені у великих містах — 
Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Запоріжжі, Одесі та ін.

Лісова і деревообробна промисловість

Лісова і деревообробна промисловість — сукупність галузей, що спеціалізуються на заготівлі  
і переробці деревини, виробництві меблів і напівфабрикатів, різних видів паперу, картону, штуч-
ного волокна, целюлози.

Україна має незначні запаси лісових ресурсів. Загальна площа лісового фонду складає 14,1 % 
території країни, що значно менше, ніж у розвинених країнах. Наприклад, у Франції цей показник 
становить близько 28 %, у США — 32 %. Свої потреби в деревині Україна задовольняє приблиз-
но на 20 %, решта імпортується.

Ліси по території України розміщені нерівномірно. До найбільш лісистих належать Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Волинська, Чернівецька області.

Лісопромисловий комплекс України включає лісозаготівлю, деревообробку, лісохімічну  
і целюлозно-паперову промисловість.

Характеристика галузей лісопромислового комплексу України
Назва галузі Чинники розміщення Основні райони та центри розміщення

Лісозаготівельна Сировинний Івано-Франківська і Закарпатська області 
(Карпати); Волинська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська області (Полісся)

Деревообробка
лісопиляння

виробництво меблів

Сировинний 

Споживчий, сировинний

Закарпаття (Рахів, Свалява), Івано-Франківська 
область (Коломия), Львівська область (Самбір, 
Стрий), Вінницька, Житомирська, Чернігівська, 
Рівненська області
Львів, Чернігів, Київ, Харків, Донецьк, Одеса

Целюлозно-паперова Сировинний, водний, 
споживчий

Рахів, Ізмаїл, Цюрупинськ, Малін, Херсон, Одеса, 
Обухів, Понінка

Лісохімічне виробництво Орієнтація на відходи 
лісопромислового ком-
плексу

Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська, 
Хмельницька та Київська області

Промисловість будівельних матеріалів

Промисловість будівельних матеріалів — група галузей промисловості, які виробляють матеріа-
ли і вироби, що використовуються під час спорудження та ремонту будинків і споруд. Будівельний 
комплекс включає сукупність галузей з виробництва будівельних матеріалів та саме будівництво. Від 
рівня розвитку комплексу залежать обсяги будівництва житла, промислових, сільськогосподарських, 
транспортних об’єктів, шкіл, лікарень тощо.

Територія України багата на різноманітні запаси високоякісної сировини для промислово-
сті будівельних матеріалів. Серед них виділяються родовища цементної сировини — мергелю  
і вапняку (Донецька, Харківська, Львівська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька обл., АР Крим), 
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крейди (Донецька, Сумська, Харківська, Луганська обл.), скляних пісків (Львівська, Київська, Жи-
томирська, Донецька, Харківська обл.). Добувають мармур, лабрадорити, базальт, піщаники, туфи, 
гіпс. Величезні запаси гранітів розміщені у Житомирській області. Сировина для виготовлення 
бетону є майже в усіх областях України. Є значні запаси різноманітних глин. Для розвитку галузі 
немає необхідності імпортувати сировину, а навпаки, є можливість у великій кількості її експор-
тувати.

Основними галузями промисловості будівельних матеріалів є цементна, виробництво бетонних 
і залізобетонних конструкцій, будівельного скла, цегельне виробництво, виробництво покрівель-
них, стінових і оздоблювальних матеріалів. Сучасне розміщення підприємств галузі склалося під 
впливом сировинного і споживчого чинників.

Цементна промисловість розміщується біля родовищ мергелю, вапняків, доломітів, крейди, а та-
кож біля металургійних заводів (оскільки шлак є сировиною для виробництва портланд-цементу та 
ін.). Основні центри — Амвросіївка, Єнакієве (Донецька обл.), Дніпродзержинськ (Дніпропетровська 
обл.), Здолбунів (Рівненська обл.), Балаклія (Харківська обл.), Кам’янець-Подільський (Хмельницька 
обл.), Григор’ївка (Миколаївська обл.).

Виробництво бетонних і залізобетонних конструкцій орієнтується на споживача, насамперед 
у великих містах. Провідні центри: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Кривий Ріг, 
Запоріжжя, Маріуполь та ін.

Керамзитові і термозитові блоки виготовляють у Керчі, Одесі, у Житомирській, Київській, 
Львівській, Харківській областях. М’які покрівельні матеріали (руберойд, толь) виробляють у Ки-
єві, Одесі, Львові, Слов’янську, Умані, тверді — шифер — у Києві, Краматорську, Запоріжжі, 
Харкові, Балаклії (Харківська обл.).

Цегельні заводи розміщені в усіх областях країни.
Найбільші підприємства будівельного скла розташовані в Артемівську, Лисичанську, Костянти-

нівці, Львові, Запоріжжі, Одесі.

Легка промисловість

Легка промисловість — це сукупність галузей, що спеціалізуються на виробництві товарів на-
родного споживання (тканини, взуття, трикотаж, одяг, галантерея).

До легкої промисловості належать текстильна (бавовняна, вовняна, шовкова, лляна), трикотаж-
на, шкіряно-взуттєва, швейна, хутряна галузі.

У структурі легкої промисловості України перше місце за обсягом виробництва посідає тек-
стильна галузь, друге — швейна, третє — взуттєва.

Особливістю легкої промисловості є надзвичайна трудомісткість. Тому найбільше підприємств 
сконцентровано у великих містах, де є багато трудових ресурсів. Також підприємства легкої про-
мисловості орієнтуються на споживача (швейна, шкіряно-взуттєва, трикотажна) і сировину (тек-
стильна). Із розвитком ринкових відносин на перше місце висувається транспортний чинник.

Бавовняна промисловість України працює на довізній сировині, тому найбільші підприємства 
розташовані насамперед у великих містах, через які проходять транспортні шляхи, — Херсоні, 
Донецьку, Тернополі (бавовняні комбінати), Нікополі (прядильно-нитковий комбінат), Києві, Хар-
кові, Львові, Полтаві, Чернівцях.

Промисловість вовняних тканин представлена великими підприємствами в Чернігові, До-
нецьку, Кривому Розі, Одесі, Луганську, Сумах, що працюють на місцевій і довізній сировині. 
Виробництво килимів зосереджено у Києві, Черкасах, Богуславі, невеликих містах Чернівецької 
і Закарпатської областей.

Підприємства лляної промисловості розташовані в основному в Житомирській, Рівненській, 
Львівській і Чернігівській областях, де вирощується льон на льоноволокно.
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Конопляно-джутова промисловість розвинена недостатньо й повністю працює на довізній си-
ровині. Тому її підприємства є тільки в Одесі.

Підприємства трикотажної промисловості (виробництво верхнього одягу, білизни, панчішно-
шкарпеткове) орієнтуються на споживача, тому розташовані у великих містах — Києві, Харкові, 
Львові, Одесі, Луганську, Житомирі та ін. Ті ж передумови визначають принципи розміщення 
швейної, шкіряної і взуттєвої промисловості, тому центри їхнього розвитку збігаються.

Підприємства хутряної промисловості, навпаки, розміщені переважно в невеликих містах — 
Балті (Одеська обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Краснограді (Харківська обл.), Тисмениці (Івано-
Франківська обл.). Винятком є Харків, де також розвинена ця галузь.

Народні художні промисли

Художні промисли — форма народної творчості з виробництва декоративних виробів, що ви-
користовуються у побуті та інтер’єрі, для оздоблення одягу.

Основні центри художніх промислів
Територія Стисла характеристика

Західна Україна В Івано-Франківській області розвинені килимарство, ткацтво, кераміка, різьблення 
по дереву (Косів). Активно розвиваються художні промисли також у Львівській (ви-
готовлення виробів з кольрового скла, різьблення по дереву) і Закарпатській обла-
стях (виготовлення меблів і дерев’яних прикрас)

Східна Україна Від першої половини ХVІІ ст. славилася своїми ремеслами. Із другої половини ХVІІ 
ст. на основі ремесел розвиваються художні промисли: ручне ткацтво, вишивка, гон-
чарство, теслярське різьблення, вибивання на тканині. Центром є Харківщина

Центральна 
Україна

У Вінницькій області — с. Клембівка (вишивання), у Полтавській — с. Опішня 
(різьблення, декоративне скло), с. Решетилівка (ткацтво, виробництво килимів), 
у Дніпропетровській області — с. Петриківка (декоративний розпис), у 
Житомирській — м. Коростень (виробництво порцеляно-фаянсових виробів)

Харчова промисловість

Харчова промисловість — сукупність галузей, які виробляють продукти харчування та сирови-
ну для деяких інших галузей промисловості. До її складу входять майже 40 галузей і виробництв. 
За обсягами виробництва харчова промисловість посідає одне з перших місць в економіці України, 
асортимент виробленої продукції включає понад 3000 найменувань. Майже 95 % продовольчих 
товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку, є продуктами вітчизняного виробництва.

Харчова промисловість представляє складний комплекс із 15 основних галузей: борошномельно-
круп’яної, макаронно-хлібопекарської, кондитерської, цукрової, маслосиродільної, молочної, м’ясної, 
маслобійно-маргаринової, плодоовочеконсервної, рибної, виноробної, пивоварної, тютюнової, соля-
ної, спиртової.

Підприємства харчової промисловості розташовані по території України практично повсюдно, 
однак при їх розміщенні враховуються особливості кожної галузі. Головними чинниками розмі-
щення підприємств є сировиний і споживчий.

Географія і чинники розміщення підприємств харчової промисловості:
цукрова (Лісостеп), борошномельно-круп’яна (Лісостеп і Степ), олійно-жирова (Степ, пів- y
день Лісостепу), консервна (Степ, Крим, захід Лісостепу), виноробна (Крим, Закарпаття, 
Степ), рибна (приморські міста) — сировинний чинник;
м’ясна (переважно великі міста) — сировинний і споживчий; y
макаронна і хлібопекарська (повсюдно), кондитерська (повсюдно), молочна (повсюдно) —  y
споживчий.
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Зросла конкурентоспроможність українських продуктів харчування на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Продовольчі товари з України експортуються до більше ніж 40 країн світу.

Харчова галузь посідає перше місце за обсягами залучених іноземних інвестицій. До неї на-
дійшло близько 900 млн дол. США, що становить 19 % усіх іноземних інвестицій, укладених  
у вітчизняну економіку.

Серед основних пріоритетів державної політики у сфері харчової промисловості — створен-
ня сприятливих умов для активізації інноваційного розвитку галузі, прискорення модернізації її 
матеріально-технічної бази, упровадження сучасних технологій та широке застосування новітніх 
наукових розробок.
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Сільське господарство

Сільське господарство — друга провідна галузь матеріального виробництва, яка займається 
вирощуванням рослин і розведенням свійських тварин з метою забезпечення населення продукта-
ми харчування та окремих галузей промисловості сировиною. Сільське господарство є головною 
складовою агропромислового комплексу (АПК), який також включає переробку, зберігання, тран-
спортування й збут сільськогосподарської продукції, підприємства, які готують техніку та облад-
нання, мінеральні добрива та отрутохімікати.

Україна має високий ступінь освоєння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя 
припадає 60 % його площі. Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь України 
є загальна висока питома вага розораних земель (80 %), а в Кіровоградській, Вінницькій і Тер-
нопільській областях вона складає близько 90 %. (Для порівняння: у США — 16,9 %, у Фран-
ції — 32 %.) Інші площі використовуються під багаторічні насадження (1,5 %), сіножаті (3,1 %) 
і пасовища (11,0 %).

Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва. За собівартістю продукції 
рослинництво в Україні перевершує тваринництво.

Галузева структура сільського господарства

Рослинництво Тваринництво
Вирощування зернових культур
Вирощування технічних культур
Вирощування кормових культур

Картоплярство
Овочівництво
Баштанництво
Садівництво

Виноградарство
Вирощування ефіроолійних культур

Скотарство
Свинарство
Вівчарство

Птахівництво
Конярство

Кролівництво
Рибальство

Хутрове звірівництво
Бджільництво

Провідними культурами в землеробстві є зернові: озима і яра пшениця, жито, озимий і ярий 
ячмінь, кукурудза, овес, гречка, просо і рис.

Основна зернова культура України — озима пшениця. Головними районами її вирощування  
є Лісостеп і північні райони Степу. Яра пшениця має нижчу врожайність порівнюючи до озимої, 
її посіви розміщені головним чином у степових районах України з більш суворими зимовими 
умовами, де практично відсутній постійний сніговий покрив.

Технічні культури досить різноманітні: цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, хміль, тю-
тюн. Провідною культурою в Україні є цукровий буряк (найбільші площі — у Лісостепу, зокрема 
в Тернопільській, Вінницькій, Черкаській і Хмельницькій областях; є також посіви в південних 
районах Полісся і північних районах Степу).

Соняшник є основною олійною культурою. За обсягом його вирощування Україна посідає пер-
ше місце у світі; головні райони вирощування — Донецька, Дніпропетровська, Луганська і Запо-
різька області.

Також вирощують: хміль у Житомирській обл., льон-довгунець — у Поліссі, тютюн і ефіро-
олійні культури — в АР Крим.

Садівництво і виноградарство поширені в Лісостепу і Степу практично повсюдно. Найбільші 
плантації винограду розташовані в Криму і Закарпатті.
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Тваринництво України традиційно спеціалізується на виробництві м’яса, м’ясопродуктів, мо-
лока, яєць та інших продуктів харчування. На структуру, розміщення, спеціалізацію тваринництва 
України істотно впливає кормова база, яка є різною в різних регіонах держави і залежить від ряду 
місцевих особливостей (кліматичних, земельних тощо).

Провідною галуззю тваринництва є скотарство. Скотарство розвинене повсюдно. Навколо ве-
ликих міст, міських агломерацій, у приміських зонах Полісся, Лісостепу розміщуються господар-
ства, що спеціалізуються на виробництві молочно-м’ясної продукції. М’ясо-молочне тваринництво 
переважає в Степу.

Свинарство є другою за значенням галуззю тваринництва. Воно забезпечує населення про-
дуктами харчування — м’ясом і жиром, а легку промисловість — шкірою, щетиною та ін. Ця 
галузь не дуже залежить від кормової бази, тому зосереджена в густонаселених районах, де добре 
розвинено овочівництво, є відходи харчової промисловості. Основними постачальниками продукції 
свинарства є Лісостеп і Степ.

Вівчарству в Україні належить допоміжна роль. Інтенсивно ця галузь розвивається в Степу  
і на гірських пасовищах Карпат.

Птахівництво орієнтується на фуражне зерно, що переробляється на корм, розвивається  
в приміських зонах великих міст. Ця галузь спеціалізується на розведенні курей, індиків, качок, 
гусей, виробництві м’яса (бройлери), яєць, пера і пуху. Промислове птахівництво розвивається  
в усіх природно-економічних зонах. Великими виробниками пташиного м’яса і яєць є лісостепо-
ві й степові області. Перше місце в Україні належить Криму.

Залежність сільського господарства від природно-кліматичних умов зумовлює зональний 
характер його спеціалізації. У територіальній структурі сільського господарства України виді-
ляються три зональні аграрні комплекси (зони) — лісовий (поліський), лісостеповий, степовий 
та азональні — гірські регіони — Карпатський і Кримський та приміські території.

Транспорт

Транспорт — галузь матеріального виробництва, що забезпечує потреби господарства і на-
селення в усіх видах перевезень. Транспортна система України являє собою сукупність усіх видів 
транспорту, об’єднаних між собою транспортними мережами і вузлами.

Робота різних видів транспорту характеризується певними показ никами.
Вантажообіг — показник обсягу вантажної роботи транспорту, що обчислюється як добуток кіль-

кості перевезених вантажів (у т) на відстань перевезення (у км).
Вантажонапруженість — показник інтенсивності використан ня шляхів сполучення, вимірюва-

ний вантажообігом на 1 км.
Пасажирообіг — показник обсягу пасажирських перевезень транс порту, що обчислюється як до-

буток кількості пасажирів на відстань перевезення.
Пропускна здатність транспортних шляхів визначається мак симальною кількістю транспортних 

одиниць (потягів, судів тощо), яку можна пропустити за певний період при даному рівні технічної 
оснащеності. Наприклад, двоколійна залізниця може пропустити за добу 144 пари потягів, а одноколій-
на — 22—26 пар.

Собівартість перевезень розраховується як витрати на переве зення одиниці транспортної продук-
ції. Наприклад, перевезення на фти морем в 3 рази, а деревини — у 5 разів дешевше, ніж залізницею.

Провідна роль у забезпеченні транспортно-економічних зв’язків належить залізничному тран-
спорту. На його частку припадає 44 % усього вантажообігу країни та 63,6 % пасажирообігу. За-
гальна експлуатаційна довжина магістралей складає 22,1 тис. км. На території країни функціонують 
Південно-Західна (центр — Київ), Львівська, Південна (Харків), Донецька, Придніпровська (Дні-
пропетровськ) та Одеська залізниці. Відкриті швидкісні лінії Київ—Харків, Київ—Дніпропетровськ, 
Київ—Кременчук, Київ—Суми, Київ—Краків, Харків—Сімферополь. Найважливішими місцевими  
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і транзитними напрямками в Україні є Донбас—Запоріжжя—Кривий Ріг; Київ—Житомир—Львів—
Стрий—Чоп; Харків—Дніпропетровськ—Херсон тощо. На території України сформувалася систе-
ма залізничних вузлів.

Структура транспорту й головні транспортні центри України
Види транспорту

Сухопутний Трубопро-відний Водний Повітряний Електрон-ний
Залізничний (Харків, 

Полтава, Лозова, 
Дніпропетровськ, 
Київ, Коростень, 

Львів)
Автомобільний (Київ, 

Донецьк, Харків, 
Дніпропетровськ, 

Львів, Одеса, 
Запоріжжя, 

Сімферополь, 
Житомир, Тернопіль, 

Полтава)

Газопроводи: Дашава— 
Стрий— Дрогобич; 

Дашава— Київ, 
Шебелинка— Полтава;

нафтопроводи: 
Самара— 

Лисичанськ— 
Кременчук— Херсон, 

«Дружба»

Морський (Іллічівськ, 
Одеса, Керч, 
Маріуполь, 

Севастополь, Феодосія, 
Миколаїв, Херсон, 

Ізмаїл)
Річковий (Миколаїв, 
Херсон, Ізмаїл, Київ, 

Канів, Кременчук, 
Дніпропетровськ, 

Нікополь, Чернігів, 
Запоріжжя)

Авіаційний 
(Жуляни, 

Бориспіль, Одеса, 
Львів, Донецьк, 

Бердянськ, 
Вінниця, 

Запоріжжя, 
Луганськ, Харків, 

Кіровоград, 
Черкаси, Сімферо-

поль)

(Майже по-
всюди лінії 

електропере-
дач)

Автомобільний транспорт — суходільний, маневрений, швидкісний вид транспорту, що пере-
возить пасажирів і вантажі на невеликі та середні відстані. На автомобільний транспорт припадає 
5 % вантажообігу та 33,6 % пасажирообігу. Загальна довжина автошляхів дорівнює 170 тис. км, 
у тому числі з твердим покриттям — 164,2 тис. км. Найважливішими автомагістралями є Київ—
Житомир—Рівне—Львів, Київ—Полтава—Харків—Дебальцеве, Київ—Умань—Одеса, Львів—
Мукачеве, Харків—Новомосковськ—Запоріжжя—Сімферополь, Львів—Ужгород. Міжнародне зна-
чення мають магістралі: Москва—Київ, Москва—Харків—Сімферополь тощо. Набуває значення 
будівництво швидкісних автобанів, таких як Одеса—Київ. У 2005 р. у Харкові став до ладу авто-
бус на рейках на шляхах приміського сполучення.

Трубопровідний транспорт виконує важливі функції з переміщення на значні відстані нафти, 
природного газу і твердих вантажів по трубопроводах під тиском. Для нього характерними є ни-
зька собівартість перевезень, висока продуктивність, гнучкість обсягів постачань продукції. По-
сідає перше місце за обсягом переміщення вантажів.

Водний транспорт включає річковий і морський види транспорту. Морський транспорт пере-
возить вантажі і пасажирів не тільки між портами України, але й протоками Босфор, Дарданелли 
і Мармуровим морем до Середземного моря та Світового океану. Загальна довжина морської бе-
регової лінії становить близько 2000 км. Найбільші морські порти: Іллічівськ, Одеса, Південний, 
Керч, Маріуполь, Феодосія, Ялта.

Через морські порти Україна експортує кам’яне вугілля, нафтопродукти, марганцеві руди, хі-
мічну сировину, цукор, здійснює міжнародний туризм.

Річковий транспорт використовує як шляхи сполучення природні русла річок і канали. За всі-
ма показниками в загальному перевезенні пасажирів і вантажів водний транспорт посідає останнє 
місце. Головні річкові порти: на Дніпрі — Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпродзержинськ, Дні-
пропетровськ, Запоріжжя, Нікополь, Каховка та Херсон; на Південному Бузі — Миколаїв, Возне-
сенськ та Первомайськ; на Дунаї — Рені, Кілія та Ізмаїл; на Дністрі — Бєлгород-Дністровський; 
на Десні — Чернігів.
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Основною спеціалізацією повітряного транспорту є перевезення пасажирів та цінних термінових 
вантажів. Головними перевагами повітряного транспорту є велика швидкість, можливість доставки 
пасажирів і вантажів у важкодоступні райони. До недоліків належать обмежена вантажопідйомність, 
висока собівартість перевезень, залежність від погодних умов. Понад 60 % повітряних перевезень 
України припадає на міжнародні авіарейси. Найбільшими авіаційними компаніями в Україні є «Авіа-
лінії України», «Аеросвіт», «Міжнародні авіалінії України».

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура (сфера послуг) — сукупність підприємств і установ виробничої  
й невиробничої сфер господарства, що обслуговують населення, надаючи різноманітні матеріальні 
та духовні послуги.

Від рівня розвитку соціальної інфраструктури залежить продуктивність праці, збільшення 
кількості вільного часу, підвищення кваліфікації, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку 
населення.

Сфера послуг

Соціально-побутовий комплекс Соціально-культурний комплекс
Житлово-комунальне і готельне господарство

Побутове обслуговування
Торгівля і громадське харчування
Громадський транспорт і зв’язок

Освіта
Медицина
Мистецтво

Фізична культура і спорт
Інформаційне обслуговування

Туризм і відпочинок
Інші ланки

Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби населення у житлі та забезпечує на-
лежний стан приміщень. В Україні гострою залишається проблема нестачі житла. Краще забезпе-
чені житлом жителі великих міст.

Позитивні зрушення спостерігаються в галузях побутового обслуговування, торгівлі, громад-
ського харчування і зв’язку, що також пояснюється переходом на ринкові відносини і масовою 
приватизацією. Збільшується кількість магазинів, кафе, ресторанів, підприємств з ремонту побуто-
вої техніки та надання різноманітних послуг.

До закладів освіти належать насамперед середні загальноосвітні денні, вечірні і заочні школи. 
Розвиненою є мережа гімназій і ліцеїв, у тому числі приватних. До мережі навчальних закладів 
належать також позашкільні: будинки творчості, станції юних натуралістів, техніків, дитячі спор-
тивні школи тощо.

Заклади культури — бібліотеки, музичні школи, школи мистецтв, художні школи, театри, му-
зеї, кінотеатри — сконцентровані переважно у великих містах — Києві, Львові, Харкові, Доне-
цьку, Одесі та містах Автономної Республіки Крим.

У сфері охорони здоров’я, відпочинку і фізичної культури діють як державні, так і приватні 
заклади. Найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення є характерною для 
Києва й АР Крим. У Сумській, Чернігівській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі 
нижчі.

Важливе місце у соціальній інфраструктурі посідає рекреаційне господарство — сукупність 
установ і закладів, що задовольняють потреби населення у лікуванні, оздоровленні та відпочинку. 
Рекреаційне господарство представлене санаторіями, курортами, пансіонатами, будинками і базами 
відпочинку тощо. Розвиток цієї сфери відбувається на основі використання рекреаційних ресурсів 
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(морських, гірських районів, лісів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей тощо). Найбільша 
кількість рекреаційних установ розташовані у Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного й Азовсько-
го морів.

На сьогодні сфера послуг в Україні має суттєві недоліки і потребує вдосконалення. Необ-
хідним є створення нової сучасної мережі послуг як у великих містах, так і в інших населених 
пунктах України.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

За часів СРСР господарство України було залучене до системи міжнародних економічних 
відносин. Із початку 90-х рр. XX ст. Україна поступово входить у світове господарство як пов-
ноправний учасник. Розширюється коло зовнішньоекономічних партнерів, урізноманітнюються 
форми зв’язків з ними.

Найрозвинутішою формою таких зв’язків є зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговель-
ними партнерами України є приблизно 190 країн і територій.

Основу експорту складають чорні метали та вироби з них (прокат, труби), на які припадає по-
над 44 % валютних надходжень від його обсягу, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості (азотні добрива, продукти неорганічної хімії), мінеральні продукти (залізна і мар-
ганцева руди, концентрати, вугілля, цемент і будівельні матеріали, сіль та ін.), сільськогосподар-
ські та продовольчі товари (цукор і вироби з нього, зерно, олія, м’ясо, молоко і молокопродукти та 
ін.). Експорт машин, устаткування і транспортних засобів складає менше ніж 13 % від загального 
його обсягу. Найбільше товарів Україна експортує до Росії, Китаю, Туреччини, Німеччини, Італії, 
Білорусі, США, Польщі.

Основу імпортних надходжень становлять мінеральні продукти (майже 47 %), насамперед 
паливо (природний газ, вугілля, нафта та продукти її перегонки), машини, устаткування і тран-
спортні засоби. В Україну завозиться також продукція хімічної, фармацевтичної, харчової, легкої, 
деревообробної і целюлозно-паперової галузей. Найбільший обсяг імпорту Україна має з Росією.

Значне місце у міжнародній торгівлі України займає торгівля послугами. Найбільшу питому 
вагу серед послуг, які надавалися Україною іншим країнам, мають транспортні послуги (фрахт 
морських суден, транзит через її територію нафти, природного газу, інших вантажів, пасажирів), 
послуги зв’язку, різні ділові, професійні та технічні послуги.

Україна потребує значного фінансового забезпечення економічних реформ. Із цією метою кра-
їна співпрацює зі світовими міжнародними валютними і кредитно-фінансовими організаціями — 
Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструк-
ції і розвитку (ЄБРР). Крім цього Україна отримує позики і кредити від центральних і комерцій-
них банків економічно розвинених країн — Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та ін.

Україна виступає здебільшого імпортером капіталів, оскільки її можливості вкладати їх в еко-
номіку інших країн є надзвичайно обмеженими. Серед найбільших інвесторів України — США, 
Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Росія, Південна Корея, Кіпр, Швейцарія. Найпривабливі-
шими галузями української економіки для іноземних капіталовкладників є харчова промисловість, 
торгівля, машинобудування і металообробка. Однак обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну 
поки що незначні. Потенційних зарубіжних партнерів відлякують економічна й соціальна неста-
більність у країні, відсутність ефективного інвестиційного законодавства, корупція серед держав-
них чиновників тощо.

За участю іноземного капіталу в Україні створюються спільні підприємства, які характеризу-
ються різною величиною статутного фонду, кількістю зайнятих працівників, профілем діяльності 
тощо.
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Теоретична частина

територіальний поДіл України

Економіко-географічний поділ України

Економічне районування — процес науково обґрунтованого розподілу території на відносно 
самостійні частини за критеріями господарської спеціалізації. В основі економічного районування 
лежить територіальний поділ праці.

Економічний район — територія країни зі сформованою матеріально-технічною базою, що ви-
значає її місце в системі територіального поділу праці в масштабах регіону або країни в цілому.

Основні чинники формування економічних районів:
економіко-географічне положення; y
історичний і адміністративно-територіальний поділ; y
природні умови і ресурси; y
населення і трудові ресурси; y
матеріально-технічна база; y
виробничі відносини; y
територіальний поділ праці. y

На території України виділяють дев’ять економічних районів (в дужках — рівень економічного 
розвитку): Донецький (I), Придніпровський (II), Північно-Східний (III), Столичний (IV), Централь-
ний (IX), Подільський (VII), Північно-Західний (VIII), Карпатський (VI), Причорноморський (V).

Донецький економічний район

План Характеристика
Склад, площа Донецька, Луганська області; 53,2 тис. км2

Географічне положен-
ня

Розташований на сході і південному сході України, межує з розвинутими 
Придніпровським і Північно-Східним районами, Росією; має вихід до Азовського 
моря

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови сприятливі, височини — Донецька, Приазовська, відроги 
Середньоруської; низовини — Придніпровська, Причорноморська (прибережна 
смуга). Найбільший вугільний басейн України — Донецький; руди металів: 
ртутні, свинцево-цинкові, алюмінієві тощо; будівельна сировина: вапняки, глини, 
гіпс, графіт

Населення 8,0 млн осіб, густота 154 особи/км2, урбанізація 87 %, переважає частка зайнятих 
у промисловості і будів-ництві

Промисловість Електроенергетика (основні ТЕС: Вуглегірська, Луганська, Курахівська, Миронівська, 
Старобешівська), вугільна, металургійна (чавун, сталь, прокат, цинк, ртуть, мідь, ла-
тунь), хімічна (азотні і фосфорні добрива, лаки, фарби, сода, пластмаси), важке ма-
шинобудування, промисловість будівельних матеріалів

Сільське  
господарство

Рослинництво: зернові (озима та яра пшениця, кукурудза, ячмінь), технічні (со-
няшник) культури.Тваринництво: молочно-м’ясне та молочне скотарство, свинар-
ство, птахівництво

Транспорт Високо розвинений транспортний комплекс, найгустіша мережа залізничних 
шляхів, розгалужена мережа автомагістралей, область перетинають нафтопрово-
ди і газопроводи; морський порт Маріуполь

Найбільші центри Донецьк, Луганськ, Макіївка, Єнакієве, Краматорськ, Горлівка, Артемівськ, 
Костянтинівка, Лисичанськ, Маріуполь
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Тема 19

План Характеристика
Проблеми розвитку Нерівномірний територіальний розвиток, нераціональне використання трудових 

ресурсів, необхідність технічного переоснащення і реконструкції підприємств, 
складний екологічний стан

Придніпровський економічний район

План Характеристика
Склад, площа Дніпропетровська, Запорізька області; 59,1 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований у центральній і південно-східній частинах, у басейні Дніпра; 
межує з Причорноморським, Центральним, Північно-Східним, Донецьким райо-
нами; має вихід до Азовського моря

Природні умови і ре-
сурси

Сприятливі природні умови; височини — Придніпровська та Приазовська; ни-
зовини — Придніпровська, Причорноморська. Кам’яне і буре вугілля, 
найбільші в Україні родовища залізної руди (Криворізький басейн 
та Білозерський район), марганцеві (Нікопольський басейн), нікелеві руди; 
будівельна сировина: вапняки, глини, каоліни

Населення 5,7 млн осіб, густота 102 особи /км2, урбанізація 83 %; найбільша кількість міст
Промисловість Чорна металургія (за виробництвом чорних металів посідає перше місце  

в Україні), кольорова металургія (алюміній, магній, титан), машинобудування та 
металообробка (гірничошахтне, транспортне, виробництво металоконструкцій), 
хімічна промисловість, коксохімія, електроенергетика

Сільське господарство Рослинництво: зернові (близько 50 % посівних площ, більша частина яких 
припадає на озиму пшеницю). Провідні технічні культури: соняшник, цукрові 
буряки. Тваринництво: молочно-м’ясне скотарство. Досить розвиненими є сви-
нарство, птахівництво, вівчарство. В Азовському морі та водосховищах Дніпра 
промислове рибальство

Транспорт Добре розвинений транспортний комплекс, перше місце посідає залізничний 
транспорт. У внутрішньообласних перевезеннях першість належить 
автомобільному транспорту. Велике значення мають річковий і морський транс-
порт. У різних напрямках область перетинають трубопроводи (переважно газо-
проводи)

Найбільші центри Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Нікополь, Запоріжжя, 
Мелітополь, Бердянськ

Проблеми  
розвитку

Велика концентрація промислових підприємств, складний екологічний стан, 
нераціональне використання трудових ресурсів, порушеність земель гірничими 
виробками

Північно-Східний економічний район

План Характеристика
Склад, площа Харківська, Полтавська, Сумська області; 84 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований на північному сході України, межує з Донецьким, 
Придніпровським, Центральним, Столичним районами, Росією

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови сприятливі. Рельєф рівнинний: Придніпровська низовина, 
Полтавська рівнина, на північному сході — відроги Середньоруської височини. 
Паливні корисні копалини (природний газ і нафта), залізні руди, будівельна си-
ровина
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Географія

План Характеристика
Населення 6,1 млн осіб, густота 76 осіб/км2, урбанізація 67 % (найвища в Харківській 

області — 80 %)
Промисловість Машинобудування і металообробка (устаткування для енергетики, вугільної та 

залізорудної промисловості, чорної металургії, транспортні засоби, сільсько-
господарські машини), паливна промисловість, електроенергетика, легка, харчова, 
хімічна (мінеральні добрива, пластмаси, хімічні реактиви, кіно- і фото- 
матеріали, лаки, фарби, лікарські препарати), нафтохімічна, промисловість 
будівельних матеріалів (цемент, збірні залізобетонні вироби, стінові матеріали, че-
репиця, будівельна кераміка, фаянс)

Сільське господарство Рослинництво: зернові культури, цукрові буряки, соняшник. Серед зернових 
культур головною є озима пшениця. Тваринництво молочно-м’ясного напрямку. 
На південному сході розвинене вівчарство

Транспорт Розвинені всі види транспорту, крім морського. Провідне місце належить 
залізничному транспорту (у Харківській області — автомобільному); газопрово-
ди, нафтопроводи

Найбільші центри Харків, Полтава, Кременчук, Суми, Шостка
Проблеми розвитку Нерівномірний територіальний розвиток, надмірна концентрація промислових 

підприємств у Харківській агломерації

Столичний економічний район

План Характеристика
Склад, площа Київська, Чернігівська, Житомирська області; 90,7 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований у басейні Дніпра на півночі країни; межує з Північно-Східним, 
Центральним, Подільським, Північно-Західним районами, Росією, Білоруссю

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови сприятливі, переважає низовинний рельєф (Поліська і При - 
д ніпровська низовини), у західній та південно-західній частинах, на Придні-
провській височині і Словечансько-Овруцькому кряжі, — горбисті рівнини. Добра 
забезпеченість водними ресурсами, значні лісові ресурси

Населення 7,03 млн осіб, густота 78 осіб/км2, нерівномірність розміщення, найвищий рівень 
депопуляції населення (Чернігівська область)

Промисловість Машинобудування (25 % валової продукції промисловості будівельно-шляхові  
і транспортні машини, сільськогосподарське машинобудування, виробництво об-
ладнання для харчової і хімічної промисловості, точне і неметаломістке машино-
будування), хімічна (хімічні волокна, пластмаси, 

Промисловість гумотехнічні вироби, лаки, фарби, товари побутової хімії), легка і харчова 
промисловість

Сільське господарство Рослинництво: зернові, технічні, кормові культури. На півночі району переважа-
ють посіви жита і гречки, на півдні — озимої пшениці і кукурудзи. Серед 
технічних культур провідна роль належить цукровим бурякам і льону; вирощу-
ють картоплю (Чернігівська область посідає перше місце в країні). 
Тваринництво м’ясо-молочного напрямку

Транспорт Добре розвинуті всі види транспорту. Район відрізняється великою густотою 
шляхів сполучення. Особливе місце належить повітряному транспорту. Київ — 
найбільший вузол повітряних сполучень країни

Найбільші центри Київ, Біла Церква, Чернігів, Житомир
Проблеми  
розвитку

Нерівномірність розвитку і розміщення господарства; екологічна проблема, 
пов’язана з радіоактивним забрудненням після аварії на ЧАЕС; відплив 
сільського населення, депопуляція
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Тема 19

Центральний економічний район

План Характеристика
Склад, площа Черкаська, Кіровоградська області; 45,5 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований в центральній частині України, межує з Північно-Східним, 
Придніпровським, Причорноморським, Подільським, Столичним районами

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови сприятливі, рельєф рівнинний: Придніпровська височина  
і Придніпровська низовина. Добра забезпеченість водними ресурсами (річки 
Дніпро, Південний Буг, Інгулець, Рось тощо; Кременчуцьке, Канівське водосхо-
вища). ґрунти: родючі опідзолені та типові чорноземи. Буре вугілля 
(Дніпровський басейн), родовища торфу
в Черкаській області; великі і різноманітні запаси будівельного і декоративного 
каміння

Населення 2,8 млн осіб, густота 60 осіб/км2, урбанізація 50 %
Промисловість Машинобудування (сільськогосподарські машини, устаткування для харчової та 

цукрової промисловості, верстати, електротехнічні прилади, локомотиви), 
хімічна (азотні добрива, хімічні волокна, реактиви), харчова, легка

Сільське  
господарство

Рослинництво: озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукрові буряки, соняш-
ник. Тваринництво: скотарство і свинарство, (як допоміжні вівчарство, 
птахівництво), бджільництво, шовківництво, кролівництво і ставкове рибництво

Транспорт Провідними видами транспорту є залізничний і автомобільний. Важливу роль 
відіграє водний

Найбільші центри Черкаси, Умань, Кіровоград, Олександрія
Проблеми розвитку Низький рівень промислового розвитку, обмеженість енергетичної бази, 

нереалізований потенціал географічного положення, хімічне забруднення, ерозія 
ґрунтів

Подільський економічний район

План Характеристика
Склад, площа Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області; 60,9 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований у південно-західній частині України, межує з Карпатським, 
Північно-Західним, Столичним, Центральним, Причорноморським районами, 
Молдовою

Природні умови і ре-
сурси

Сприятливі природні умови, рельєф височинний (Придніпровська і Подільська 
височини), достатньо густа річкова мережа (річки
Дністер, Серет, Збруч тощо), джерела лікувальних вод Хмільника, Сатанова то-
що. Запаси будівельної сировини (вапняки, мергелі, глини, суглинки, піски, 
граніти, гнейси, гіпс, каолін)

Населення 4,6 млн осіб, густота 75 осіб/км2, урбанізація 46 %, більша частина трудових 
ресурсів зайнята в сільському господарстві

Промисловість Харчова (цукрова, спиртова, м’ясна, молочна, маслосироробна, борошномельно-
круп’яна, олійно-жирова, плодоовочева, хлібопекарська), машинобудування 
(устаткування для харчової промисловості, сільськогосподарські машини), 
хімічна (мінеральні добрива, сірчана кислота, товари побутової хімії, миючі за-
соби, оліфа, штучна шкіра), легка, лісова (меблева, целюлозно-паперова), 
промисловість будівельних матеріалів
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Географія

План Характеристика
Сільське  
господарство

Рослинництво: озима пшениця, кукурудза, зернобобові, картоплярство, 
овочівництво, цукрові буряки, соняшник, тютюн. Тваринництво: скотарство 
м’ясо-молочного напрямку, свинарство. Розвиваються птахівництво, вівчарство, 
рибництво і бджільництво

Транспорт Розгалужена транспортна мережа. Провідну роль відіграють залізничний  
і автомобільний транспорт

Найбільші центри Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль
Проблеми розвитку Недостатній рівень промислового розвитку, місцями хімічне і радіаційне забруд-

нення, механічний відтік населення, депопуляція.

Північно-Західний (Волинський) економічний район

План Характеристика
Склад, площа Волинська, Рівненська області; 40,3 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований на крайньому північному заході України, межує зі Столичним, 
Подільським, Карпатським районами, Польщею, Білоруссю

Природні умови і ре-
сурси

Розташований в межах Волинської височини і Поліської низовини, 
характеризується рівнинністю, заболоченістю і лісистістю. Багаті лісові ресурси.
Родовища кам’яного вугілля, торфу, досить значні ресурси базальту, графіту, бур-
штину

Населення 2,3 млн осіб, густота 55 осіб/км2, урбанізація 48 %, сезонні міграції населення
Промисловість Машинобудування (сільськогосподарські машини, прилади, устаткування для 

залізничного транспорту, автомобілі), хімічна (азотні й фосфатні добрива, побу-
това хімія, пластмаси), промисловість будівельних матеріалів (цемент, шифер, 
залізобетонні конструкції, цегла), лісова і деревообробна промисловість, харчова, 
легка

Сільське  
господарство

Рослинництво: льон-довгунець, картопля, хмель, зернові. У південній частині ви-
рощують цукрові буряки. Тваринництво: скотарство молочно-м’ясного (північна 
частина) і м’ясо-молочного (південна частина) напрямку. Розвинені свинарство  
і вівчарство, птахівництво

Транспорт Транспортне забезпечення недостатнє. Довжина залізничних шляхів набагато 
менша, ніж в інших районах

Найбільші центри Рівне, Луцьк, Ковель
Проблеми розвитку Низький рівень промислового розвитку, нераціональне використання трудових 

ресурсів, радіаційне забруднення

Карпатський економічний район

План Характеристика
Склад, площа Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області; 56,6 тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований на заході країни, межує з Північно-Західним і Подільським райо-
нами, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови і ресурси дуже різноманітні; рельєф: гірська система Карпат, 
Передкарпатська височина, Закарпатська низовина. Один із найбільш водозабез-
печених районів України, найбагатші лісові ресурси. Нафта, горючі гази, кам’яне 
і буре вугілля, торф і сланці, полі-металічні та ртутні руди, алюмінієва та не-
рудна сировина
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План Характеристика
Населення 6,5 млн осіб, густота 115 осіб/км2, нерівномірність розміщення, урбанізація 51 %, 

трудові міграції за кордон
Промисловість Машинобудування (автобуси, автомобільні крани, автонавантажувачі, приладо-

будування, конвеєробудування, електротехнічна, радіотехнічна (телевізори) 
промисловість, інструментальна, виробництво верстатів і сільськогосподарських 
машин), хімічна (видобуток кам’яної та калійної солі, сірки, калійних добрив, 
сірчаної кислоти), харчова, лісова і деревообробна, паливна (газова, нафтова, 
вугільна, торфова), промисловість будівельних матеріалів

Сільське  
господарство

Рослинництво: цукрові буряки, льон, зернові, картопля, льон, виноград, тютюн, 
садівництво.Тваринництво: молочно-м’ясне скотарство, вівчарство, свинарство

Транспорт густа мережа залізничних і автомобільних шляхів, аеропорт у Льові має 
міжнародне значення

Найбільші центри Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Калуш, Надвірна, Мукачеве
Проблеми розвитку Нерівномірний економічний розвиток, недостатнє використання природних 

ресурсів, міграції робочої сили, екологічні (надмірна вирубка лісів, ерозія зе-
мель, катастрофічні паводки, кислотні дощі)

Причорноморський економічний район

План Характеристика
Склад, площа Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Автономна Республіка Крим; 113,4 

тис. км2

Географічне положен-
ня 

Розташований у південній і південно-західній частині України, межує  
з Подільським, Центральним, Придніпровським районами, Молдовою, Румунією, 
через Керченську протоку з Росією; має вихід до Чорного та Азовського морів

Природні умови і ре-
сурси

Природні умови сприятливі. Рельєф: Причорноморська низовина, відроги 
Подільської і Придніпровської височин, Північно-Кримська низовина, Кримські 
гори. Буре вугілля, торф, нафта і природний газ на шельфі Чорного моря, залізні 
руди

Населення 7,9 млн осіб, густота 70 осіб /км2, урбанізація 65 %
Промисловість Машинобудування і металообробка (морські і річкові судна, 

сільськогосподарські машини, верстати, шляхобудівельні машини, устаткування 
для хімічної, легкої та харчової промисловості, прилади, електромотори, гірниче 
устаткування), хімічна (мінеральні добрива, сірчана кислота, лаки, фарби), хар-
чова, легка

Сільське  
господарство

Рослинництво: озима пшениця, кукурудза, ячмінь, просо, рис, соняшник, 
цукрові буряки, соя, льон-кучерявець, тютюн, гірчиця, арахіс, садівництво, ви-
ноградарство, вирощування баштанних культур.Тваринництво: молочно-м’ясне 
скотарство, свинарство м’ясного напрямку, птахівництво, вівчарство

Транспорт Розвинені всі види транспорту. У міжнародній торгівлі особливу роль відіграє 
річковий та морський транспорт

Найбільші центри Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Севастополь, Керч
Проблеми  
розвитку

Дефіцит водних ресурсів, нераціональне використання рекреаційних ресурсів, 
екологічні проблеми морів, засолення та ерозія ґрунтів

www.e-ranok.com.ua
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