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Україна займає вигідне політико-географічне у глобальному поясі 

найвищого політичного та соціально-економічного розвитку. Саме в цьому 

поясі розташовані країни «золотого мільярда», де проживає 19% населення 

світу, та на які припадає 71% глобальної торгівлі, 55% іноземних інвестицій та 

91% усіх користувачів глобальної мережі Інтернет [1]. Це сприятливо впливає 

на утвердження позиції України в світовій спільноті. 

Ми виділили низку показників, які різносторонньо відображають сучасне 

місце України в світовому геопросторі. Так, чисельність населення України 

складає 45,1 млн. за липень 2011 року, що становить 28 місце в світі [6]. За цим 

показником ми займаємо 6 місце в Європі, після Німеччини, Франції, Великої 

Британії, Італії та Іспанії. Демографічна ситуація в нашій країні подібна до 

європейських країн і зумовлена загальними змінами способу життя, переходом 

від традиційних цінностей до нових, характерних для більшості 

постіндустріальних країн. Для перших 56 країн світу залежність чисельності 

населення країни від її рангу (закон Ціпфа [2,3]) має вигляд: 
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де k  - ранг країни, C  - константа, яка лише на 1,5% менша від чисельності 

населення першої за рангом країни – Китаю. 

Варто відзначити, що на сучасному етапі економіка країни показує певний 

зріст у її зовнішніх зв’язках: експорт країни становить 49,7 млрд дол. США, 

імпорт – 53,5 млрд дол. США за 2010 р. (53 і 47 місце в світі відповідно) [6]. 

Серед сусідів першого порядку нас випереджає Росія, Польща, Угорщина, 

Словаччина та Румунія. Значно відстають від нас Білорусія та Молдова. 

Відповідно, економіка України значно слабша за поданими показниками 



експорту та імпорту за  економіку активних геополітичних гравців – США, 

Європейського Союзу (головні країни), Китаю та Японії. Проте, на світовому 

ринку українська економіка має конкретні переваги в окремих сегментах 

агропромислового та гірничо-металургійного комплексів. 

Для перших 25 країн світу залежність обсягу експорту країни від її рангу 

має вигляд: 
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де k  - ранг країни, C  - константа, яка, хоча й на 30% перевищує обсяг 

експорту першої за рангом країни – Китаю, але (можливо випадково) дорівнює 

сумарному обсягу експорту країн Євросоюзу. 

Також для перших 25 країн світу залежність обсягу імпорту країни від її 

рангу має вигляд: 
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де k  - ранг країни, C  - константа, яка, на 16% більша від імпорту в першій за 

рангом країні – США. 

 За останні роки добування природного газу в Україні зросло до 21,2 млрд. 

куб.м (2008 р.) [6]. За даним показником ми займаємо 31 місце в світі. Нас 

випереджають такі потужні країни, як Росія, США, Китай. Проте Україна має 

значні переваги та перспективи серед наших сусідів (крім Росії). Завдяки 

ефективному використанню виробничої та ресурсної баз, розробці нових 

родовищ та покладів, а також вигідному географічному і геополітичному 

положенню України, ми можемо збільшити подальший розвиток та транзит 

власних енергоносіїв. Для перших 25 країн світу залежність обсягу добування 

природного газу в країні від її рангу має вигляд: 
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де k  - ранг країни, C  - константа, яка лише на 2,3% більша від обсягу 

видобування природного газу в першій за рангом країні – Росії. 



Протягом останніх років видатки на освіту коливалися від 4,2% ВВП (2001 

рік) до 5,3% ВВП (2008 рік) [5,6]. Це в два з половиною рази менше ніж на 

Кубі, у півтора рази менше, ніж в Ісландії та Молдові і не може задовольняти 

потреби вітчизняної освіти. Україна за цим показником не входила навіть в 

перші півсотні країн світу. 

Варто відзначити значне зростання користувачів Інтернетом від 300 тис. 

осіб в 2001 році [4] до 10,3 млн. осіб в 2008 році [6].  Це 30 місце в світі. За цим 

показником нас значно випереджають Польща, Туреччина та Росія. 

Абсолютним же лідером в Європі за кількістю інтернет-користувачів є 

Німеччина (64,9 млн. осіб) [6].  Відповідно наша держава увійшла в десятку 

країн світу, в яких швидкість доступу в Інтернет є найвищою.  Для перших 25 

країн світу залежність кількості користувачі Інтернету в країні від її рангу  має 

вигляд: 
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де k  - ранг країни, C  - константа, яка приблизно рівна 323 млн осіб. 

Висновки. Україна займає помітне місце в єврорегіональному та 

глобальному суспільно-географічному контексті і зберігає реальні можливості 

для здійснення  внутрішньої та зовнішньої політичної діяльності. Країна має 

значний потенціал як ресурсний так і людський, вигідне політико-географічне 

положення. Потрібна стратегічна програма розвитку держави відповідно до 

реалій сучасного постіндустріального світу. Загальні закономірності розподілу 

країн за головними показниками добре описуються залежностями типу Ціпфа і 

їхні параметри вказують на особливості глобального розподілу. Зокрема, 

близькими виявилися параметри розподілу обсягів експорту та імпорту. 
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