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Розділ І.  ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

ТЕМА 1.  ВСТУП. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.  Земну оболонку, у якій проживає людство, взаємодіючи з природою і пе-
ретворюючи її у господарські об’єкти, ще називають:

А географічним середовищем;   Б антропосферою.

2.  Географія як наука відрізняється від інших галузей знань тим, що вона 
досліджує передусім:

А кількісні характеристики географічних об’єктів та явищ; 
Б  особливості та закономірності розміщення об’єктів та явищ на земному 

просторі.

3.  Певну історико-географічну частину географічного простору, що об’єднує 
території не менше двох країн, має конкретно визначені межі й подібні 
природні, історичні, соціально-культурні та господарські особливості, на-
зивають:

А історико-географічним регіоном;   Б фізико-географічною країною. 

4.  Суспільно-географічні особливості явищ і процесів у житті людського сус-
пільства зазвичай розглядають в межах:

А материків та фізико-географічних країн;  
Б історико-географічних регіонів та держав. 

5. Поділ на Європу і Азію за характером є:
А історичним;  Б фізико-географічним. 

6.  У цілому Європу, Азію та Африку, які здавна були відомі європейцям, за-
звичай називають:

А Старим Світом; Б Новим Світом.

7.  У цілому Америку, Австралію та Антарктиду, які порівняно пізно стали 
відомими європейцям, переважно називають:

А Старим Світом; Б Новим Світом.

8.  Історико-географічний макрорегіон, який лежить на південь від південно-
го кордону США, називають в соціально-економічній географії:
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А Англо-Саксонською Америкою;  Б Латинською Америкою.

9.  Систему прийомів і способів пізнання навколишньої дійсності називають:
А методами дослідження науки; Б предметом дослідження науки.

10.  Серед методів дослідження, які використовує сучасна соціально-
економічна географія, до спеціальних географічних методів дослідження 
належать:

А аналіз і синтез, математичне моделювання; 
Б методи аналогій і гіпотез;
В порівняльний, районування, геоінформаційний.

11.  «Географія» в 17 томах, яка стала вагомим внеском у розвиток геогра-
фічного країнознавства у класичний період розвитку географії, була на-
писана:

А Птолемеєм; Б Страбоном В Ератосфеном; Г Вареніусом.

12.  У працях «Політична анатомія Ірландії» та «Політична арифметика» роль 
територіального, природно-ресурсного і демографічного чинників у роз-
витку господарства держави вперше розкрив:

А Петті;  Б Тюнен;  В Ратцель; Г Вареніус.

13.  Концепція географічного детермінізму, яка виникла у системі німецької 
школи антропогеографії, засновниками якої вважають Карла Ріттера та 
Фрідріха Ратцеля, стала провідною у географічній науці у:

А ХV–XVIІ ст.; Б ХVII–XVIII ст.;  В XIX ст.

14.  Вкажіть період географічних досліджень, у який виник дуже перспектив-
ний напрям економіко-географічних досліджень — «теорія центральних 
місць»:

А класичний; Б новий;  В новітній.

15.  Основи теорії економічного районування у першій половині ХХ століття 
найбільш повно розробили:

А Н. Колосовський і Н. Баранський;
Б Е. Реклю та Л. Мечников; 
В Р. Хартшорн та Б. Беррі.

16.  Концепцію глобальних міст розробив:
А В. Кристаллер; Б Ф. Перру; В Д. Фрідман; Г П. Круґман.

Завдання на встановлення правильної послідовності

1.  Розташуйте назви материків у такій же послідовності, як вони ставали ві-
домими для європейців:

А Антарктида
Б Африка
В Австралія
Г Північна Америка

1
2
3
4
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Завдання на правильне встановлення всієї послідовності

1.  Аналізуючи карту шкільного атласу, розташуйте назви країн у послідов-
ності простягання їхніх кордонів з Італією за ходом годинникової стрілки, 
починаючи від західного. 

А Австрія
Б Словенія
В Франція
Г Швейцарія

Завдання на правильне встановлення відповідності

1.  Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відо-
бражають пункти їхньої економіко-географічної характеристики. 

1. ФРН 
2. Велика Британія
3. Франція
4. Італія

А друга за площею (після України) європейська держава;
Б федеративна республіка (16 земель);
В конституційна (парламентська) монархія;
Г площа майже на 100 км2 менша від площі України;
Д унітарна республіка – 20 областей.

2.  Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відо-
бражають пункти їхньої економіко-географічної характеристики. 

1. ФРН 
2. Велика Британія
3. Франція
4. Італія

А  острівна країна у північно-східній частині Атлантичного океану, яка від 
материкової частини Європи відокремлена протокою Ла-Манш;

Б  унітарна республіка – 96 департаментів та особлива адміністративно-
територіальна одиниця – Корсика;

В країну омивають Чорне і Азовське моря;
Г  за чисельністю населення займає перше місце серед країн, що всією 

територією знаходяться у Європі;
Д  територія включає в себе острови Сардинію та Сицилію, сотні малих 

островів у Середземному морі.

3.  Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відо-
бражають пункти їхньої економіко-географічної характеристики. 

1. ФРН 
2. Велика Британія
3. Франція
4. Італія

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
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А  за останні 100 років майже 20 млн громадян виїхали на постійне про-
живання в Північну Америку, частково у дві з перелічених держав;

Б ще з 70-х років ХХ ст. почала спостерігатися депопуляція населення;
В тут з середини ХХ століття проживає близько 30 тис. вихідців з України;
Г  населення представлене чотирма основними етнічними компонентами, 

серед яких є і ретороманці;
Д  найчисленніші національні меншини – корсиканці, баски, ельзасці, 

бретонці, фламандці та інші.

4.  Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відо-
бражають пункти їхньої економіко-географічної характеристики.

1. ФРН 
2. Велика Британія
3. Франція
4. Італія

А  у прикордонних із сусідніми державами районах проживають словенці, 
греки, албанці, французи;

Б середня щільність населення становить близько 460 осіб на км2;
В  великі агломерації з населенням понад 1 млн осіб, в яких проживає тре-

тина міського населення, разом з меншими агломераціями (всіх близь-
ко 30) утворюють мегалополіс з населенням 30 млн осіб, який цілком 
лежить у межах однієї країни;

Г  в межах 5 країни простягається Прирейнський мегалополіс, є три міста-
мільйонери;

Д  близько 1/5 жителів (10,3 млн осіб проживає у столичній агломерації 
материкової країни.

5.  Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відо-
бражають пункти їхньої економіко-географічної характеристики. 

1. ФРН 
2. Велика Британія
3. Франція
4. Італія

А  на Півдні переважає сільське населення, є досить великі за людністю 
села, які інколи називають сільськими містами;

Б  за віросповіданням жителі належать до трьох конфесій: протестантської 
англіканської церкви; католиків; протестантів (пресвітеріани);

В рівень урбанізації становить близько 97%;
Г  головним багатством з паливних ресурсів є кам’яне (Рурський і Саар-

ський басейни) та буре (Нижньорейнський басейн) вугілля, за запасами 
якого держава серед країн, які всією територією лежать у межах Європи, 
займає перше місце;

Д займає перше місце в Європі за запасами уранових руд.
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6. Головний туристичний регіон світу на сьогодні:
А Західна Європа;  Б Південно-Східна Азія;  В Африка. 

7. Під інтернаціоналізацією світового господарства розуміють процес:
А зближення національних господарств країн світу;  
Б зменшення залежності національних господарств. 

8.  Рівень інтернаціоналізації виробництва вимірюється співвідношенням об-
сягу експорту товарів до:

А обсягу імпорту;  Б торговельного сальдо; В обсягу ВВП. 

9.  До появи якого явища у світовій економіці призводить інтернаціоналізація 
капіталу?

А спеціалізації;  Б транснаціоналізації;  В кооперації. 

10.  Найбільшу частку якого з видів господарської діяльності сьогодні най-
більше контролюють ТНК?

А промислового виробництва;  Б міжнародної торгівлі;  
В світового банку патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау. 

11. Вкажіть регіон світу, де інтеграційні процеси отримали найбільший розмах.
А Східна Європа; Б Центральна Європа; В Західна Європа.

12.  Один з найдавніших економічних союзів у складі Бельгії, Нідерландів і 
Люксембургу відомий під назвою:

А Бенілюкс;  Б Спільний Ринок;  В ЄЕС. 

13. Сучасне міжнародне економічне об’єднання країн Європи:
А ЄЕС;  Б ЄС;  В СОТ. 

14. Північноамериканська зона вільної торгівлі має скорочену назву:
А НАФТА;  Б ОПЕК;  В АСЕАН. 

15.  Вкажіть, як називають процес, який відображає вищий ступінь інтернаці-
оналізації світового господарства.

А інтеграція; Б спеціалізація;
В глобалізація; Г інформатизація. 

16. Вкажіть, де знаходиться штаб-квартира ЄС.
А в Парижі;  Б у Відні;  В у Брюсселі. 

17.  Що з наведених тверджень не належить до позитивних рис глобалізації?
А нові економічні можливості як для окремих осіб, так і для цілих країн; 
Б швидке економічне зростання, вищий рівень життя;  
В  загострення конкурентної боротьби спричиняє маніпулювання величез-

ними інвестиційними ресурсами;
Г  прискорене впровадження та поширення технічних нововведень і нави-

чок управління. 

18. Глобальна сутність інформатизації виявилася переважно у формах:
А телефонізація;  Б комп’ютеризація та інтернаціоналізація. 
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