
Урок № 3-4 

Тема. Класифікація та типологія країн сучасного світу 

Мета 

 навчальна: сформувати в учнів знання про показники, за якими можна 

класифікувати держави, актуалізувати й поглибити знання про форми державного 

правління, устрою, правління; формувати вміння характеризувати основні форми 

держав, політичні та економічні системи країн;  

розвивальна: розвивати вміння оцінювати, характеризувати  політико-

географічне положення країн, форми правління, устрою, режиму; 

виховна: виховувати самостійність, уважність, відповідальність, виховувати 

геополітичне та аналітичне мислення. 

 

Пригадайте 

 Що вивчає курс «Географія: регіони і країни»? 

 Зробіть класифікацію регіонів світу? 

 Дайте визначення поняттям: держава, країна, територія? 

 Що таке політична карта світу? Назвіть її елементи? 

 Якими джерелами географічних знань ви вмієте користуватися? Які з них для 

вас найцікавіші та найважливіші?                             

 Назвіть позитивні й негативні наслідки глобалізації.  

 Чим різняться між собою поняття «країна» і «держава»? 

 

Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», 

який змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального 

поділу чи об’єднання держав тощо. Щоб розкрити особливості цього «портрета», 

потрібно дізнатися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та 

економічні системи, місце на політичній карті світу. Кожна держава є своєрідною і 

неповторною за історією, культурою, традиціями, господарською діяльністю. Проте 

держави можуть об’єднуватися в групи за кількісними та якісними ознаками: 

площею, чисельністю населення, особливостями географічного положення, 

державним ладом. 

План 

1. Класифікація країн. 

2. Типологія держав. 

3. Форми держав. 
 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН.  

Розповідь учителя 

На сучасній політичній карті налічується близько 230 країн. Із цього 

кількісного зростання випливають важливі якісні зрушення. За такої великої кількості 

країн виникає необхідність у розподілі їх за групами; який проводиться в першу 

чергу на основі різних кількісних критеріїв. Найбільш поширеним критерієм є 

об'єднання країн за розміром їхньої території та кількістю населення. Нерідко 

застосовується об'єднання країн за особливостями їхнього географічного положення. 

Класифікація країн за особливостями географічного положення 

Група Приклади 

Приморські країни Україні. Росія. США. Франція. Канада. 

Напівострівні країни Індія, Іспанія, Італія, Республіка Корея. 



Острівні країни та країни-архіпелаги Великобританія, Японія. Кіпр. Куба. 

Філіппіни. Індонезія. 

Континентальні країни (на мають 

виходу до моря) 

Швейцарія. Австрія, Монголія, Афганістан, 

Білорусь. 
 

Класифікація країн за площею території   

 

Класифікація країн за чисельністю населення  

Класифікація країн за ступенем розвитку суспільства 

 

2. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ. 

Розповідь учителя 

Ви вже засвоїли класифікації країн і держав за певними ознаками. При цьому в 

основу кожної класифікації була покладена лише одна ознака, один критерій. Але в 

науці існують й інші види класифікацій, де за основу беруться одночасно кілька 

ознак чи показників. Такі класифікації називають типологіями.  

На відміну від класифікації (об'єднання) країн, що ґрунтується переважно на 

кількісних показниках, в основу типології покладено якісні ознаки, що визначають 

місце тієї чи іншої країни на політичній та економічній карті світу. Ці ознаки можуть 

Група Площа Приклади 

країни-гіганти Понад 3 млн. км
2 

Росія, Канада, Китай, США. Бразилія, 

Aвстралія, Індія 

Великі 1-3  млн. км
2
 Аргентина, Казахстан, Судан 

Значні 500 тис  км
2 – 

1 млн.  км
2
 Нігерія, Венесуела, Україна 

Середні 100-500 тис.  км
2
 Польща, Німеччина, Японія 

Малі 50-100  тис.  км
2
 Чехія, Угорщина, Австрія, Швейцарія 

Найменші 1-50  тис.  км
2
 Молдова, Бельгія, Данія 

«Карлики»,  

мікродержави 

Менш ніж 1  тис.  км
2
 Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан 

Група Чисельність населення Приклади 

Великі Понад 100 млн. людей Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія. Росія, 

Пакистан, Японія, Бангладеш, Нігерія, Мексика 

Значні 40 - 100 млн. людей Німеччина, Філіппіни, Франція, В’єтнам, 

Великобританія, Туреччина, Україна 

Середні 20 - 40 мли. людей Польща, Колумбія,. Аргентина, Судан 

Малі 1,5 -20 млн. людей  Австрія,  Казахстан, Малайзія Мозамбік 

Найменші До 1,5 млн. людей  Андорра, Сан-Марино, Науру Монако, Ватикан 

Тип Характеристика Приклади 

Доіндустріальні Більша частина населення зайнята в 

сільському господарстві,  рівень 

життя низький 

Окремі країни Азії та 

Латинської Америки, 

більшість країн Африки 

Індустріальні Більша частина населення зайнята у 

виробництві, рівень життя - середній 

Китай, більшість 

постсоціалістичних країн,  
Постіндустріальні Більша частина населення зайнята в 

сфері послуг та нових галузях 

(інформаційний сектор), рівень 

життя - високий 

Японія, США, Канада, 

високорозвинені країни 

Європи 



бути різними й ураховувати рівень соціально-економічного розвитку країн, їхню 

політичну орієнтацію, ступінь демократизації влади, інтеграції у світову економіку. 

Однією з важливих ознак, за якою виділяють різні типи країн, - це рівень 

соціально-економічного розвитку. Загальновизнаними показниками, що 

характеризують стан економіки, є валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий 

національний продукт (ВНП).  

 

 

 

Країни – економічні лідери світу за ВВП 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФОРМИ ДЕРЖАВ 

 

 



 
Політичною системою суспільства називають сукупність відносин політичних 

суб’єктів, які пов’язані за характером влади та управління суспільством, організовані 

на єдиній нормативно-ціннісній основі. 

Державний лад будь-якої країни характеризується насамперед формою 

правління. Вона визначає спосіб організації верховної державної влади, принципи 

взаємин її органів, ступінь участі населення в їхньому формуванні.  

За формою правління країни поділяють на чотири типи. 

Республіка (з лат. – суспільна справа) – форма правління, за якої суверенні 

права на владу належать або всім дієздатним громадянам, або їхній більшості. 

На сучасній політичній карті з майже 190 держав понад 145 є республіками. У 

них від імені народу управління здійснюють представницькі органи, які обираються 

або прямим голосуванням, або на основі визначених процедур непрямого народного 

волевиявлення (через довірених осіб, вибірників тощо). Республіками є більшість 

країн Європи, Латинської Америки, Азії, 49 із 52 країн Африки та ін. 

Традиційно визначають три типи республік: 

 парламентська – верховенство влади має парламент, перед яким уряд несе 

колективну відповідальність за свої дії; роль президента в державному управлінні 

зменшена. Уряд на чолі з прем’єр-міністром формується із членів партій, що мають 

більшість голосів у парламенті. Такий тип республіки існує в країнах з 

високорозвинутою економікою (ФРН, Італія, Греція, Туреччина тощо); 

 президентська – у руках президента поєднані повноваження голови держави 

і голови уряду (США, більшість країн Латинської Америки й Африки); 

 президентсько-парламентська або парламентсько-президентська – роль 

президента і парламенту фактично врівноважена. Парламент має право винести 

вотум недовіри уряду, який сформував президент, а президент має право розпустити 

парламент і призначити позачергові вибори парламенту (Франція, Україна, Росія, 

Португалія, Словаччина та ін.). 

Монархія (від грец. monarchia – єдиновладдя) – така форма правління, за якої 

верховна державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного 

керівника держави – монарха.  



У різних країнах монарх має різний титул: султан (Бруней, Оман), папа 

(Ватикан), емір (Кувейт, Бахрейн), герцог (Люксембург), імператор (Японія), король 

(у більшості монархій), князь (Монако, Ліхтенштейн). Нині у світі існує 29 монархій. 

У сучасному світі лишилося 29 монархій.  В Азії їх 13, в Європі – 12, в Африці – 3, в 

Океанії – 1, в Америці їх немає. 

 Вони відрізняються за своєю формою і бувають трьох видів. 

В абсолютній (необмеженій) монархії глава держави – монарх є головним 

джерелом законодавчої і виконавчої влади, а парламенту взагалі немає або він є 

дорадчим органом. На сучасній політичній карті світу збереглося 8 абсолютних 

монархій, 7 з яких – в Азії. Такими державами є Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані 

Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Бруней, Ватикан, а також де-факто Бахрейн та 

Кувейт. Підвидом абсолютної монархії є теократична. 

У теократичній монархії вся політична й духовна влада перебуває в руках 

церкви. При цьому панівна релігія є обов’язковим атрибутом і частиною суспільства, 

а норми релігії є головним законом. До них належать Ватикан (папа є головою всіх 

католиків світу) і Саудівська Аравія (король є водночас головою релігійної громади 

мусульман-сунітів). 

У конституційній (обмеженій) монархії влада монарха обмежена 

конституцією, законодавчі функції передані парламенту, а виконавчі – уряду. Монарх 

юридично є верховним главою виконавчої влади, формально призначає уряд, замінює 

міністрів, розпоряджається військами, може скасувати прийняті парламентом закони 

і розпустити парламент, але фактично ці повноваження належать уряду. 

Конституційних монархій у світі 21. Більшість їх – у Європі: 

Велика Британія, Іспанія, Данія, Норвегія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, 

Ліхтенштейт, Монако, Андорра. Конституційними монархіями також є Японія, 

Таїланд, Малайзія, Йорданія, Камбоджа, Бутан, Марокко, Лесото, Свазиленд, Тонга. 

Із 29 світових монархій 16 є королівствами. У Європі це Велика Британія, 

Данія, Іспанія, Норвегія Швеція, Бельгія, Нідерланди; в Азії – Таїланд, Камбоджа, 

Бутан, Саудівська Аравія, Йорданія; в Африці – Марокко, Лесото, Свазіленд; в 

Океанії – Тонга.  

Існують 4 емірати, і всі вони – в Азії: Кувейт, Катар, Бахрейн, Об’єднані 

Арабські Емірати (ОАЕ).  

Є у світі 3 князівства (європейські держави-карлики Андорра, Монако, 

Ліхтенштейн), 3 султанати (азійські країни Бруней, Малайзія, Оман). 

Імперією є Японія, імператор Акіхіто, герцогством – Люксембург, папською 

державою – Ватикан. 

Найстарішою у світі монархією є Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії. Королева має право скликати та розпускати парламент, 

призначати та звільняти від служби прем’єр-міністра, затверджувати закони, 

нагороджувати та надавати помилування. Країною керує «уряд її величності». 

Ще одна специфічна форма правління визначає держави у складі 

Співдружності, до яких належать 14 країн, що раніше були колоніями Великої 

Британії. Проте і нині згідно з традиціями формальним главою держави в них є 

британський монарх, представлений генерал-губернатором. У цих країнах є свій 

парламент і уряд, вони проводять незалежну зовнішню й внутрішню 

політику, їхні мешканці є громадянами своїх держав, а не підданими Британської 

корони, але об'єднує їх те, що всі вони як верховну владу визнають владу монархів 



Великої Британії. Така форма правління панує в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, 

Папуа-Новій Гвінеї, Багамах, на Ямайці та ін. 

Особливою формою народовладдя є джамахірія (з арабської – «держава мас»), 

де влада безпосередньо належить народу. Джамахірією у 1977 р. проголошена Лівія. 

Тут ліквідовані політичні партії, уряд і парламент у його класичній формі. Країна 

керується первинними народними зборами, які наділені законодавчою і виконавчою 

владою.  

Лівія офіційно була джамахірією з 2 березня 1977 року по 2011 рік. 

 

Форма державного устрою - це спосіб територіальної організації держави, що 

встановлює порядок поділу країни на частини і визначає характер відносин між 

центральними і місцевими органами влади. Нині у світі розрізняють дві головні 

форми державного устрою - просту (унітарну) і складну (федеративну). 

Під формою державного устрою розуміють територіально-організаційну 

структуру держави, що встановлює порядок розподілу країни на частини і 

взаємовідносини центральних і місцевих органів влади. До її основних функцій 

належать ступінчасте розміщення органів влади і державного управління, 

забезпечення збору податків і інформації, контроль центру над місцями, 

здійснення гнучкої економічної, соціальної та регіональної політики, проведення 

виборчих кампаній тощо.  

Традиційно в світі склалися три форми державного устрою.  

Унітарна держава (від лат. unitar – єднання) – форма державного устрою, за 

якої її частини є адміністративно-територіальними одиницями і не мають статусу 

державного утворення. Для таких держав характерні єдині для всієї країни вищі 

органи державної влади, єдине громадянство, єдина конституція, єдина правова 

система. Нині 159 суверенних держав світу є унітарними, серед них у 

Європі – Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Україна тощо, в Азії – Японія, 

Китай, Саудівська Аравія, Туреччина та інші, в Америці – Колумбія, Куба, Чилі 

тощо, в Африці – переважна більшість країн.  

За федеративного устрою (від лат. foederatio – союз) кілька державних 

утворень, що юридично мають визначену самостійність, утворюють єдину союзну 

державу. Територія федерації складається з територій окремих її суб’єктів (штатів, 

кантонів, земель, республік тощо); суб’єкти федерації зазвичай наділені власною 

законодавчою, виконавчою і судовою владою, мають власну конституцію. У 

більшості федерацій парламенти складаються з двох палат, і в них існує єдине 

союзне громадянство і громадянство союзних одиниць. Нині в світі налічують 25 

федерацій, що створені переважно на основі етнічно-національних розходжень 

(Бельгія, Індія, Росія, Нігерія тощо) або з урахуванням історико-географічних 

особливостей становлення державності (Австралія, Аргентина, Бразилія, США, 

Канада та ін.). 

Конфедеративна держава (від лат. соnfoederatio – союзний договір) – 

постійний союз суверенних держав, створений для досягнення політичних або 

військових цілей. У конфедерації немає єдиної території і громадянства, єдиної 

податкової і правової системи. Правова основа конфедерації – союзний договір, а 

федерації – конституція. Нині в світі формально існує одна Швейцарська 

Конфедерація, яка фактично є федерацією, хоча багато століть (XIII–XIX ст.) дійсно 

була конфедерацією. 
 



Політичний режим – характерний тип влади в країні, сукупність засобів і 

методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин 

громадян і держави. Визначається способом і характером формування 

представницьких установ, органів влади, співвідношенням законодавчої, виконавчої 

і судової влади, центральних і місцевих органів, становищем, роллю та умовами 

діяльності громадських організацій, рухів, партій, правовим статусом особи, 

ступенем розвитку демократичних свобод. 

Демократія – це форма правління в державі, що ґрунтується на визнанні 

народу джерелом влади. головними ознаками демократичного всевладдя є виборність 

органів влади, поділ державної влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та 

судову, підпорядкування меншості більшості, захист прав меншості, наявність 

політичних прав і свобод. 

Тоталітаризм – форма державного правління, що характеризується 

відсутністю демократичних свобод і повним контролем держави над усіма сферами 

життя суспільства – економікою, релігією, сім'єю ,диктаторські режими XX ст., як 

гітлерівська Німеччина, сталінський Радянський Союз, франкська Іспанія 

У наш час тоталітарна, точніше неототалітарна форма правління характерна 

для Корейської Народно-Демократичної Республіки. 

Авторитаризм – така форма правління в державі, коли вся влада чи більша 

частина влади зосереджена в руках однієї особи чи групи осіб. При авторитаризмі 

роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Авторитарне 

правління характерне для абсолютних монархій (Саудівська Аравія, Об'єднані 

Арабські Емірати), військових диктатур (у різні часи: Аргентина, Уругвай, Чилі, 

Камбоджа), персональних тираній (у різні часи: Гаїті, Нікарагуа, Сомалі), 

вождистських режимів (Лівія, Куба). 

Лібералізм - це громадсько-політична та ідеологічна течія, що ставить собі за 

мету звільнення суспільства від пут держави, а особистість - від тиску авторитарного 

колективізму. 

Ліберальному політичному режиму притаманні такі ознаки: 

1. Взаємовідносини між владою і народом характеризують ся взаємною 

критикою. 

2. Основним типом правового регулювання є принцип «Дозволено все, крім 

насильницького повалення існуючого ладу». На слідком цього є дозвіл створення 

будь-якої організації, крім тих, що прагнуть повалити існуючий лад насильницьким 

шляхом. 

 

Питання для самоконтролю 

Знаю і вмію обґрунтувати 

 Що таке монархія? Їх види. Приклади. 

 Що таке республіка? Їх види. Приклади. 

 Що таке  політичний режим? Їх види. Приклади. 

  Що таке країни у складі Британської Співдружності? 

 

Обов’язково із записом в зошит!!! 

Вправа «Географічний бум» 

Відповідно переліку країн зробити характеристику держав за вказаним 

планом та наведеним зразком. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8


Перелік країн: Франція, Італія, Велика Британія, Україна, Росія, США, Канада, 

Китай, Індія, Австралія, Мексика. 

План 

1. Особливості географічного положення 

2. Класифікація країни за площею  

3. Класифікація за кількістю населення. 

3. Класифікація країни за ступенем розвитку. 

4. Форма правління. 

5. Форма устрою. 

6. Політичний режим. 

Зразок: Німеччина – приморська держава, за площею – середня, за 

чисельністю населення – значна, постіндустріальна, форма правління - 

республіка парламентська, складна федеративна, демократична. 

  

 

Уважно прочитати, зробити конспект вище розміщеного матеріалу та 

виконати вправу «Географічний бум». 

Опрацювати питання для самоконтролю. 

 

 

 


