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ВСТУП
Ви дізнаєтеся про:

– зміст курсу «Географія: регіони і країни», за основу якого обрано поділ світу на 
субрегіони за класифікацією ООН;

– роль країнознавства в пізнанні сучасного світу та сукупність джерел знань про 
субрегіони і країни світу;

– важливість знання і розуміння політико-географічних закономірностей глоба-
лізованого світу, сутність, види й наслідки процесу глобалізації;

– склад і динамічні зміни сучасної політичної карти світу загалом і окремих регіонів.

Ви навчитеся:
– розпізнавати на карті субрегіони світу, держави та їхні кордони;
– наводити приклади й користуватися основними джерелами географічних знань 

про субрегіони світу;
– розуміти пізнавальну й конструктивну роль країнознавства в сучасному світі.

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: 
РЕГІОНИ І КРАЇНИ». СУБРЕГІОНИ СВІТУ

• Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Íèíі ó ñâіòі ïîñòіéíî 
çðîñòàє öіêàâіñòü äî äîñëіäæåííÿ é îïèñó ðіçíèõ êðàїí ñâіòó. Íàóêà, ùî 
âèâ÷àє êðàїíè і ðіçíі ðåãіîíè ñâіòó, çâåòüñÿ êðàїíîçíàâñòâîì.

Êðàїíîçíàâñòâî є êàðêàñîì ãåîãðàôі÷íîї íàóêè, âîíî óçàãàëüíþє é ïî-
єäíóє äîñÿãíåííÿ іíøèõ ãåîãðàôі÷íèõ äèñöèïëіí (ãåîãðàôії ïðîìèñëîâîñòі, 
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ñіëüñüêîãî ãîñ ïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó, 
ãåîãðàôії íàñåëåííÿ, ãåîãðàôії ìà-
òåðèêіâ òîùî), ôîðìóє óÿâëåííÿ
ïðî êðàїíó ÿê ïðî òåðèòîðіàëüíó
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷ íó öіëіñíіñòü.

Îñíîâíèì ïðåäìåòîì êðàїíî-
çíàâñòâà ìîæíà ââàæàòè êðàїíè і
ðåãіîíè ñâіòó ÿê єäèíó ñèñòåìó, ùî

ñêëàäàєòüñÿ іç âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ åëå-
ìåíòіâ, ÿêі äіþòü ÿê єäèíå öіëå ó
ñâіòîâîìó ïðîñòîðі. Ïðåäìåò êðàї-
íîçíàâñòâà äóæå òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç
îá’єêòîì, õî÷à âîíè, áåçóìîâíî, íå
òîòîæíі. Îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ
êðàїíîçíàâñòâà є êðàїíè òà їõíі
ðіçíîìàíіòíі ñêëàäîâі: ãåîãðàôі÷íå
ïîëîæåííÿ, ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé
ïîòåí öіàë, ñêëàä і ðîçñåëåííÿ íàñå-
ëåííÿ, åêîíîìі÷íèé ñòàí і ñòðóêòóðà
ãîñïîäàðñòâà, çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі
çâ’ÿçêè êðàїí, ñîöіàëüíèé êîìïëåêñ
і ñòðóêòóðà ñóñïіëüñòâà, âíóòðіøíє
ðàéîíóâàí  íÿ òîùî.

Êðàїíîçíàâñòâî є êîìïëåêñíîþ
íàóêîþ, îñêіëüêè ïîäіëÿєòüñÿ íà
êіëüêà íàïðÿìіâ (ìàë. 1). Òàê, âіé-
ñüêîâå êðàїíîçíàâñòâî äîñëіäæóє
âіéñüêîâі àñïåêòè ïîëіòèêè, åêîíî-

ìіêè, ñîöіóìó, à òàêîæ âіéñüêîâèé ïîòåíöіàë ïåâíîї êðàїíè àáî ãðóïè êðàїí
â іíòåðåñàõ âèùîãî ïîëіòè÷íîãî é âіéñüêîâîãî êåðіâíèöòâà. Òóðèñòè÷íå
êðàїíîçíàâñòâî âèâ÷àє êðàїíó ç ïîçèöії її ïðèâàáëèâîñòі äëÿ òóðèçìó.

• Регіони світу. Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі ìè ÷àñòî ñòèêàєìîñÿ ç ïîíÿòòÿì
«ðåãіîí»« , ãîâîðÿ÷è ïðî ðåãіîíàëüíó ïîëіòèêó, ÷è ðåãіîíàëüíó åêîíîìіêó, ÷è
ðåãіîíè ñâіòó òîùî. Ñàì òåðìіí «ðåãіîí» âèíèê íà îñíîâі ëàòèíñüêîãî êî-
ðåíÿ, ÿêèé îçíà÷àє «îáëàñòü», «îêðóã». Éîãî ñèíîíіìîì є òåðìіí «ðàéîí»,
îäíàê íà ïðàêòèöі éîãî ÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü äî òåðèòîðії ìåíøîãî ìàñø-
òàáó, ïåðåâàæíî âñåðåäèíі òåðèòîðії âåëèêèõ êðàїí (íàïðèêëàä, ÑØÀ,
Óêðàїíè, Êèòàþ òà іí.).

Ðîçðіçíÿþòü ðåãіîíè ðіçíîãî ìàñøòàáó. Íà ãëîáàëüíîìó (ñâіòîâîìó) ðіâíі
âèîêðåìëþþòü ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі ðåãіîíè – êîíòèíåíòè. Åêîíîìі÷íèé ïіäõіä
ëåæèòü â îñíîâі âèîêðåìëåííÿ åêîíîìі÷íèõ ðåãіîíіâ ñâіòó (Çàõіäíà Єâðîïà,
êðàїíè Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó, Áëèçüêîñõіäíèé ðåãіîí òîùî).

Є òàêîæ íàóêîâі ïіäõîäè äî äèôåðåí-
öіàöії ñâіòó, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà 
çàñòîñóâàííі іñòîðè÷íèõ, öè âі  ëіçà-
öіéíèõ, ñîöіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
åòíі÷íèõ, êîíôåñіéíèõ, ëіíãâіñòè÷-
íèõ òà іíøèõ êðèòåðіїâ.

ßê ïî÷àòêîâó îäèíèöþ ðåãіî-
íàëüíîãî ïîäіëó ñâіòó ëîãі÷íî ðîç-
ãëÿäàòè ãåîãðàôі÷íèé ñóáðåãіîí, 

Країнознавство – традиційна геогра-
фічна дисципліна, що комплексно вивчає 
країни та їхні райони, систематизує й 
узагальнює різні дані про їхню природу, 
населення, господарство, культуру й 
соціально-політичний устрій.

Військове

Туристичне

Етнологічне

Культуро-
логічне

Політичне

Лінгвістичне

Країно-
знавство

Історичне

Географічне

Мал. 1. Структура країнознавства

Субрегіон (лат. regio, regionis – об-
ласть, округ) – певна історико-геогра-
фічна об ласть, що об’єднує території 
не менше як двох країн, має досить кон-
кретно визначені межі й відносно спільні 
природні, історичні, соціально-культур-
ні та господарські особливості.
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òîáòî òåðèòîðіþ áіëüø àáî ìåíø öіëіñíó іñòîðè÷íî, ãåîãðàôі÷íî, ïîëіòè÷íî, 
ç ïîãëÿäó êóëüòóðè і òðàäèöіé ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïîäіáíі ñóáðåãіîíè âіäçíà-
÷àþòüñÿ ðіçíèì ñòóïåíåì âíóòðіøíüîї єäíîñòі, à ÷àñòî øòó÷íî ðîç’єäíàíі: 
óñå öå çàëåæèòü âіä їõíüîї іñòîðè÷íîї äîëі é òèïó öèâіëіçàöіé, ùî ñêëàëèñÿ, 
ïåðåáіãó åòíі÷íèõ ïðîöåñіâ, íàïðÿìêó ãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçêіâ, ðîçâèòêó 
òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ òîùî.

Äîòåïåð íå іñíóє єäèíîãî óíіôіêîâàíîãî ïіäõîäó äî âèîêðåìëåííÿ ðåãі-
îíіâ ñâіòó. Òà íàéïîøèðå íіøîþ ñòàëà êëàñèôіêàöіÿ, ùî  çà ïðî âàäèëè ôà-
õіâöі ÎÎÍ (ìàë. 2). Ç îãëÿäó íà ñó÷àñíèé ñòàí åêîíîìі÷íîãî, іñòîðè÷íîãî, 
êóëüòóðíîãî é ãåîãðàôі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí ñâіòó, ó êîæíіé ÷àñòèíі ñâіòó 
âèäіëÿþòü 4–5 ñóáðåãіîíіâ, ùî îá’єäíóþòü 194 ñóâåðåííі äåðæàâè (òàáë. 1).

Таблиця 1. Субрегіони світу за класифікацією ООН

Регіони світу 

Європа
(44 держави)

Азія
(47 держав)

Африка
(54 держави)

Америка
(35 держав)

Австралія 
та Океанія

(14 держав)

Північна 
Європа

(10 держав)
Центральна Азія

(5 держав)
Північна 
Африка

(6 держав)

Північна 
Америка

(Англо-Америка –
2 держави)

Австралія 
і Нова 

Зеландія
(2 держави)

Західна 
Європа

(9 держав)
Південна Азія

(9 держав)
Центральна 

Африка
(9 держав)

Центральна
Америка

(8 держав)
Меланезія
(4 держави)

Південна
Європа

(15 держав)

Західна Азія
(країни Близького 

Сходу – 17  держав)
Західна Африка

(16 держав)
Карибська 
Америка

(13 держав)
Мікронезія
(5 держав)

Східна
Європа

(10 держав)
Східна Азія
(5 держав)

Південна 
Африка

(5 держав)

Південна 
Америка

(12 держав)
Полінезія

(3 держави)

Південно-Східна
Азія (11 держав)

Східна Африка
(18 держав)

Мал. 2. Регіональний поділ світу за класифікацією ООН
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• Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі.
Ðîëü êðàїíîçíàâñòâà â ñóñïіëüñòâі âèçíà÷àєòüñÿ ïіçíàâàëüíèì і êîíñòðóê-
òèâíèì çíà÷åííÿì öієї íàóêè. Êðàїíîçíàâñòâî äàє çìîãó âèâ÷àòè áàãàòîàñ-
ïåêòíі âçàєìî çâ’ÿç êè ïðèðîäíî-åêîëîãі÷íèõ, åòíîêóëüòóðíèõ, ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ ó ìåæàõ êîíêðåòíîї òåðèòîðії,
äîñëіäæóâàòè ïåðåäóìîâè, ÷èííèêè, îñîáëèâîñòі é íàñëіäêè ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëüíîñòі, ðîçêðèâàòè ñïåöèôіêó òåðèòîðіàëüíîї ñòðóêòóðè åêîíîìіêè
êðàїíè ç ïîäіëîì íà îêðåìі ðàéîíè, òåðèòîðіàëüíî-ïðîìèñëîâі êîìïëåêñè,
ïðîìèñëîâі âóçëè, íàñåëåíі ïóíêòè òîùî.

• Джерела знань про субрегіони і країни світу. Äæåðåëà êðàїíîçíàâ÷èõ
çíàíü ÿâëÿþòü ñîáîþ ïåðåëіê ñêëàäíèêіâ, ÿêі ìіñòÿòü ãåîãðàôі÷íó іíôîð-
ìàöіþ, äîïîìàãàþòü ñòâîðèòè öіëіñíå óÿâëåííÿ ïðî îá’єêòè і ÿâèùà, îçíà-
éîìëþþòü ç îñîáëèâîñòÿìè ïðèðîäè, íàñåëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà êðàїí і
ñóáðåãіîíіâ, їõíüîþ òåðèòîðіàëüíîþ îðãàíіçàöієþ (ìàë. 3).

Âàæëèâèìè íîñіÿìè ãåîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії òà îäíèìè ç îñíîâíèõ
äæåðåë çíàíü ïðî ðіçíі êðàїíè òà ñóáðåãіîíè ñâіòó є ãåîãðàôі÷íі êàðòè. Íà
íèõ ïîêàçàíî ðіçíі êðàїíîçíàâ÷і ñêëàäîâі: ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, ïðè-
ðîäíі óìîâè і ðåñóðñè êðàїíè, îñîáëèâîñòі ñêëàäó і ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ,
ñòðóêòóðó òà ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, äîâіäêîâó іíôîðìà-
öіþ. Áóäü-ÿêå êðàїíîçíàâ÷å äîñëіäæåííÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâîãî îçíà-
éîìëåííÿ ç іñíóþ÷èìè êàðòàìè êðàїíè é îêðåìèõ її òåðèòîðіé.

Ç ðîçâèòêîì іíòåðàêòèâíèõ òåõíîëîãіé ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі êàðòîãðàôі÷íі
òâîðè, ïðåäñòàâëåíі åëåêòðîííèìè êàðòàìè і ãëîáóñàìè, GIS-òåõíîëîãіÿìè,
GPS-íàâіãàòîðàìè òîùî. Åëåêòðîííі êàðòè – öå öèôðîâі êàðòè, âіçóàëі-
çîâàíі â êîìï’þòåðíîìó ñåðåäîâèùі ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíèõ і òåõíі÷-
íèõ çàñîáіâ ó ïðèéíÿòèõ ïðî åêöіÿõ і ñèñòåìі óìîâíèõ çíàêіâ. Іñíóþòü і
åëåêòðîííі àòëàñè – êîìï’þòåðíі àíàëîãè àòëàñіâ. Ç ðîçâèòêîì òåëåêî-
ìóíіêàöіé ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâіñòü ñêëàäàòè åëåêòðîííі êàðòè â ñåðåäîâèùі
Іíòåðíåò. Їõ íàçèâàþòü іíòåðíåò-êàðòàìè é іíòåðíåò-àòëàñàìè.

ÃÀÇÅÒÈ,
ÆÓÐÍÀËÈ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍІ 
ÏÎÄÎÐÎÆІ

ІÍÒÅÐÍÅÒ

ÌÓÇÅЇ

ÄÆÅÐÅËÀ 
ÊÐÀЇÍÎÇÍÀÂ×ÈÕ 

ÇÍÀÍÜ
ÄÎÂІÄÍÈÊÈ

ÏІÄÐÓ×ÍÈÊÈ

ÀÒËÀÑÈ

ÊÀÐÒÈÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ×І

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄІЇ

Мал. 3.
овні джерелаОсно
навчих знанькраїнозн
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1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни світу»? Основи
якого напряму сучасної географічної науки він відображає?
2. Які об’єкти, процеси і явища вивчає сучасне країнознав-
ство? У чому полягає комплексний характер країнознавства?

3. Що називають регіоном світу? На основі яких критеріїв виокремлюють регіони світу?
4. Які ієрархічні одиниці покладено в сучасну регіональну класифікацію світу, що

запровадили фахівці ООН? Назвіть субрегіони Європи, Азії, Африки, Америки,
Австралії та Океанії і покажіть на карті держави, що входять до їхнього складу.

5. Назвіть джерела знань про регіони та країни світу. Яким сучасним джерелам
знань віддаєте перевагу? Відповідь обґрунтуйте.

§ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ. 
ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

• Сутність і види глобалізації. Îäíèì
іç êëþ÷îâèõ ìîìåíòіâ ñüîãîäåííÿ є âñå-
îõîïíà ãëîáàëіçàöіÿ, ÿêà òîðêàєòüñÿ
ìàéæå âñіõ ñôåð ëþäñü êîї äіÿëüíîñòі.
Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ îöіíþє
ãëî áàëіçàöіþ ÿê ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå
ÿâèùå, ïіä âïëèâîì ÿêîãî çìіíþєòüñÿ
ðîëü äåðæàâíèõ êîðäîíіâ, à íàöіîíàëüíі
åêîíîìіêè êðàїí ðîç÷èíÿþòüñÿ â äіÿëü-
íîñòі òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïî ðàöіé
(ÒÍÊ) і ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.

Ðîçðіçíÿþòü òðè âèäè (ôîðìè) ãëî-
áàëіçàöії: åêîíîìі÷íó, ïîëіòè÷íó é ñî-
öіîêóëüòóðíó.

1. Äëÿ åêîíîìі÷íèõ àñïåêòіâ ãëîáàëіçàöії õàðàêòåðíі âіëüíà òîðãіâëÿ,ї
âіëüíå ïåðåñóâàííÿ êàïіòàëó, çíèæåííÿ ðіçíèõ ïîäàòêіâ òîùî. Æîäíà íàöіî-
íàëüíà åêîíîìіêà íå ìîæå áіëüøå áóòè ñà ìîäîñòàòíüîþ ç îãëÿäó íà іñíóþ÷і
÷èííèêè âèðîáíèöòâà, òåõíîëîãії і ïîòðåáè â êà ïіòàëі. Æîäíà äåðæàâà íå â
çìîçі ðàöіîíàëüíî ôîðìóâàòè é ðåàëіçîâóâàòè åêîíîìі÷íó ñòðàòåãіþ ðîçâèò êó,
íå çâàæàþ÷è íà ïðіîðèòåòè і íîðìè ïîâåäіíêè îñíîâíèõ ó÷àñíèêіâ ñâіòî-
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.

Ïîøèðåííþ ãëîáàëіçàöії ñïðèÿëè íàóêîâî-òåõíі÷íà ðåâîëþöіÿ (ÍÒÐ) і
áóðõëèâèé ðîçâèòîê ñâіòîâîї ñèñòåìè іíôîðìàöії. Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêà-
òèâíі ñèñòåìè íàäàëè ìîæëèâіñòü ïîøèðåííÿ іíôîðìàöії äëÿ ïðàêòè÷íî
íåîáìåæåíîãî êîëà ñïîæèâà÷іâ. Âèíÿòêîâó ðîëü ïðè öüîìó âіäіãðàє Іíòåð-
íåò. Ó 2016 ð. êіëüêіñòü êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó ñòàíîâèëà áëèçüêî 3,4 ìëðä
îñіá (ìàéæå ½ íàñåëåííÿ Çåìëі) (ìàë. 4).

2. Ãëîáàëіçàöіéíі ïðîöåñè â ïîëіòèöі ïðèçâîäÿòü äî ïåâíîãî ïîñëàá-
ëåííÿ ðîëі íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ. Öå âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ñó÷àñíі
êðàїíè äåëåãóþòü äåäàëі áіëüøå ïîâíîâàæåíü âïëèâîâèì ìіæíàðîäíèì
îðãàíіçàöіÿì, ÿê-îò ÎÎÍ òà її ñòðóê-
òóðàì (Ñâіòîâà îðãàíі çàöіÿ òîðãіâëі, 
ÌÂÔ, ÌÁÐÐ òîùî), Єâðîïåéñüêîìó 
Ñîþçó, ÍÀÒÎ, Àôðèêàíñüêîìó Ñî-

Запитання
і завдання

Глобалізація – процес всесвітньої еко-я
номічної, політичної та культурної 
інтеграції та уніфікації.

1. Що таке світове господарство,
світова економіка, світовий
ринок? 
2. Як пов’язані поняття «спеціалізація» 
та «міжнародний поділ праці»? 
3. Які є типи економічних систем?
4. Яку роль у світовій економіці й 
економіці України відіграють
транснаціональні корпорації та
міжнародні організації?

ПРИГАДАЙТЕ
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ВСТУП

þçó òà іí. Ó XXI ñò. âîäíî÷àñ іç ãëîáàëіçàöієþ âіäáóâàєòüñÿ і ïðîöåñ ðåãіî-
íàëіçàöії, òîáòî ðåãіîíàëüíі ñîþçè òà áëîêè ùîðàç áіëüøå âïëèâàþòü íà
ìіæíàðîäíі âіäíîñèíè, à òàêîæ ïîñèëþєòüñÿ âïëèâ ðåãіîíó íà âíóòðіøíі
ñïðàâè äåðæàâè. Íàî÷íèì ïðèêëàäîì óñïіøíîї ðåãіîíàëіçàöії є Єâðîïåé-
ñüêèé Ñîþç, ÿêèé ïîñòóïîâî íå ëèøå ñòàє ïîëіòè÷íèì і åêîíîìі÷íèì ÿäðîì
ó âñіé Єâðîïі, à é âіäіãðàє ïîäåêóäè âèðіøàëüíó ðîëü і íà ñâіòîâіé àðåíі.

3. Äëÿ êóëüòóðíîї ãëîáàëіçàöії õàðàêòåðíå çáëèæåííÿ äіëîâîї і ñïîæèâ-ї
÷îї êóëüòóðè ìіæ ðіçíèìè êðàїíàìè ñâіòó і çáіëüøåííÿ ìіæíàðîäíîãî ñïіë-

êóâàííÿ. Öå ñïðèÿє ïîïóëÿðèçàöії 
îêðåìèõ âèäіâ íàöіîíàëüíîї êóëü-
òóðè íà ñâіòîâîìó ðіâíі. Ñó÷àñíі êі-
íîôіëüìè âèõîäÿòü íà åêðàíè 
îäíî÷àñíî â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó, 
êíèæêè ïåðåêëàäàþòüñÿ і ñòàþòü 
ïîïóëÿðíèìè â ÷èòà÷іâ іç ðіçíèõ 
êðàїí ñâіòó. Òàê, òâîðè Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà ïåðåêëàäåíî áіëüøå íіæ 
100 ìîâàìè ñâіòó, à êíèæêè âіäîìîї 
àíãëіéñüêîї ïèñüìåííèöі Äæîàí Ðîó-
ëіíã ïðî ïðèãîäè Ãàððі Ïîò òåðà –
áіëüø íіæ 60 ìîâàìè ñâіòó. 
Âåëè÷åçíó ðîëü ó êóëüòóðíіé ãëîáà-
ëіçàöії âіäіãðàє ïîâñþäíå ïîøè-
ðåííÿ Іíòåðíåòó, äåäàëі áіëüøîї
ïîïóëÿðíîñòі íàáóâàє ìіæíàðîäíèé
òóðèçì.

• Склад політичної карти світу.
Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі íàëі÷óþòü ïîíàä 
250 êðàїí і òåðèòîðіé. Ç íèõ ñóâå-
ðåííèìè äåðæàâàìè є áëèçüêî 
80 % êðàїí. Çà XX ñò. êіëüêіñòü 
íåçà ëåæíèõ äåðæàâ çíà÷íî çáіëü-
øèëàñÿ. ßêùî íà ïî÷àòêó XX ñò. 
íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó іñíóâàëî 
óñüîãî 56 ñóâåðåííèõ äåðæàâ, òî ó 
2018 ð. – âæå 194 äåðæàâè (ìàë. 5).

Ãîëîâíі îá’єêòè, ùî ïîêàçàíі íà
ïîëіòè÷íіé êàðòі, – öå êðàїíè é
äåðæàâè. Ïîòðіáíî ÷іòêî ðîçðіç-
íÿòè öі ïîíÿòòÿ, îñêіëüêè ìіæ 
íèìè іñíóє ñóòòєâà âіäìіííіñòü. 
ßêùî êðàїíà íàáóâàє ñóâåðåíіòåòó 
і ñòàє ïîâíіñòþ íåçàëåæíîþ, öå
îçíà÷àє, ùî âîíà íàáóâàє ïîëіòè÷-
íîãî çìіñòó äåðæàâè. Íîñієì ñóâå-
ðåíіòåòó ìîæå áóòè ëèøå íàðîä,
ÿêèé çäіéñíþє ñâîþ ñóâåðåííó
âëàäó ÷åðåç âèáîðíå ïðåäñòàâíè-
öòâî і ãëàâó äåðæàâè.

Îêðіì ñóâåðåííèõ äåðæàâ, íà ïî-
ëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó çàëèøèëîñÿ ïî-

Мал. 4. Країни-лідери за кількістю 
користувачів Інтернету (на 2016 р.)
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Політична карта світу – тематичнау
географічна карта, яка дає 
територіально-політичну 
характеристику світу, материків або
великих географічних регіонів.

Країна – це заселена територія з визна-
ченими кордонами, яка в політико-гео-
графічному аспекті може мати 
державний суверенітет або бути за-
лежною.
Держава – суверенне політичне утво-
рення, що має особливу систему органів
і організацій, які здійснюють свої повно-
важення на певній території.

Мал. 5. Динаміка кількості держав у світі
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íàä 60 çàëåæíèõ òåðèòîðіé, ÿêі
÷àñòî íàçèâàþòü êîëîíіÿìè, àëå öå íå
ïðàâîìіðíî.

Íèíі ïіä ðіçíèì ðåæèìîì óïðàâ-
ëіííÿ ïåðåáóâàþòü òåðèòîðії çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ áëèçüêî 135,4 òèñ. êì2,
ç íàñåëåííÿì ïîíàä 12 ìëí îñіá. 
Âåëèêà êіëüêіñòü çàëåæíèõ òå ðèòîðіé 
çàëèøàєòüñÿ é äîñі ïіä óïðàâëіííÿì 
Âåëèêîї Áðèòàíії (Ãіáðàëòàð, î-âè Ñâÿ-
òîї Єëåíè, Ôîëêëåíäñüêі (Ìàââіíñüêі)
î-âè òîùî), ÑØÀ (Ãóàì, Ìàðіàí-
ñüêі î-âè, Ïóåðòî-Ðèêî òîùî), Ôðàíöії 
(Ãâàäåëóïà, Ìàðòèíіêà, Ôðàíöóçüêà
Ãâіàíà, Ðåþíüéîí òîùî), Àâñòðàëії 
(î. Ðіçäâà) òà äå ÿêèõ іíøèõ äåðæàâ ó âñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó.

Ñïіðíі òåðèòîðії – öå äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі òà àêâàòîðії, íà ÿêі ïðå-ї
òåíäóþòü äâі àáî áіëüøå äåðæàâè. Ó ñâіòі іñíóє äî 300 äіëÿíîê і  òåðèòîðіé,
ÿêі є ïðåäìåòàìè ñóïåðå÷îê, à â 100 ç íèõ íàÿâíà ãîñòðà êîíôëіêòíà ñèòó-
àöіÿ. Öå ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ îñåðåäêіâ ìіæíàðîäíîї íàïðóæå-
íîñòі («ãàðÿ÷èõ òî÷îê»), ùî çóìîâëþє íåñòàáіëüíіñòü ïîëіòè÷íîї êàðòè.

1. Що ви знаєте про державну територію країни? З яких
елементів складається державна територія України?
2. Яка різниця між внутрішніми водами та територіаль-

ними водами як складовими частинами державної території? 3. Що таке державний 
кордон? Як ви можете охарактеризувати державний кордон України?

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Êîæíà äåðæàâà çàéìàє ïåâíó òåðèòîðіþ, ùî є ÷àñòèíîþ ãåîãðàôі÷íîãî
ïðîñòîðó і âêëþ÷àє âñå éîãî ðіçíîìàíіòòÿ: ôîðìè ðåëüєôó, ðі÷êè, îçåðà,
ëàíäøàôòè, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, íàñåëåíі ïóíêòè òà áàãàòî іíøîãî.

Äî ñêëàäó äåðæàâíîї òåðèòîðії âêëþ÷àþòü òðè îñíîâíі åëåìåíòè:ї
ñóõîäіë іç éîãî íàäðàìè; àêâàòîðіþ (âíóòðіøíі é òåðèòîðіàëüíі âîäè); ïî-
âіòðÿíèé ïðîñòіð íàä ñóõîäîëîì і 
âîäàìè (ìàë. 6). Þðèäè÷íî äî äåð-
æàâíîї òåðèòîðії çà ìіæíàðîäíèìè 
óãîäàìè òàêîæ ïðèðіâíþþòüñÿ: ìîð-
ñüêі ñóäíà, ÿêі íàëåæàòü äåðæàâі é 
îôіöіéíî ïåðåáóâàþòü çà її ìåæàìè, 
ëіòàêè, çàñîáè çâ’ÿçêó, ïîñîëüñòâà 
äåðæàâè çà êîðäîíîì òîùî.

Ó ïðèìîðñüêèõ êðàїíàõ äåðæàâíà 
òåðèòîðіÿ ïîøèðþєòüñÿ ùå íà ïåâíó 
âіäñòàíü âіä áåðåãà â ìîðå àáî îêåàí – 
òåðèòîðіàëüíі âîäè, êîðäîí ÿêèõ 
óñòàíîâëþєòüñÿ íà âіäñòàíі 12 ìîð-
ñüêèõ ìèëü (1 ìîðñüêà ìèëÿ – 1853 ì) 
âіä óçáåðåææÿ. Õî÷à ó ñâіòі іñíóþòü 
êðàїíè, ÿêі â îäíîñòîðîííüîìó ïî-
ðÿäêó îãîëîñèëè ñâîїìè òåðèòîðіàëü-
íèìè âîäàìè øèðøі ñìóãè (äî 

Колонія – країна чи територія, що пе-я
ребуває під владою іноземної держави 
(метрополії), не має політико-еконо-
мічної самостійності й управління якою 
здійснюється на основі спеціального 
режиму.

Територія держави – частина земної 
кулі з властивими їй природними, а та-
кож створеними людською діяльністю 
умовами і ресурсами, що перебувають 
під суверенітетом певної країни.

Мал. 6. Склад державної території

НАДРА

Внутрішні 
води

Континентальний
шельф

СВІТОВИЙ 
ОКЕАН

КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР

Морська 
економічна 

зона
200 миль

Повітряний 
простір

над
територією

держави

Те
ри

то
рі

ал
ьн

і
во

ди

12 миль

Повітряний 
простір над

відкритим морем
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ВСТУП

200 ìèëü), çîêðåìà Áðàçèëіÿ, Ïåðó, 
Óðóãâàé, Åêâàäîð. Ó ñåðåäèíі XX ñò. 
êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè іíіöіþâà-
 ëè ñòâîðåííÿ âèêëþ÷íèõ åêîíîìі÷íèõ 
çîí íà ìîðі (àáî ìîðñüêèõ åêîíîìі÷-
íèõ çîí – öå ðàéîí ïîçà ìå æàìè òå-
ðèòîðіàëüíèõ âîä) çàâøèðøêè 200
ìîðñüêèõ ìèëü, ó ÿêîìó ïðèìîðñüêà 
äåðæàâà ìàє ñóâåðåííі ïðàâà íà ðîç-

âіäóâàííÿ é ðîçðîáêó æèâèõ і ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ ìîðÿ (ñòàòòÿ 57 Êîíâåí-
öії ÎÎÍ). Íà ìîðñüêі åêîíîìі÷íі çîíè ïðèïàäàє 40 % ïëîùі Ñâіòîâîãî îêåàíó.

Ó ñâіòі іñíóє êіëüêà êðàїí, îòî÷åíèõ ç óñіõ áîêіâ òåðèòîðієþ іíøîї äåð-
æàâè. Òàêі êðàїíè ìàþòü íàçâó àíêëàâè. Àíêëàâàìè є Ñàí-Ìàðèíî, ÿêå ç
óñіõ áîêіâ îòî÷åíå òåðèòîðієþ Іòàëії; Âàòèêàí, ÿêèé íå òіëüêè ðîçìіùåíèé
óñåðåäèíі Іòàëії, à ùå é áåçïîñåðåäíüî â її ñòîëèöі – Ðèìі; Ëåñîòî – ç óñіõ
áîêіâ îòî÷åíå òåðèòîðієþ Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêîї Ðåñïóáëіêè. ßêùî òàêà 
òåðèòîðіÿ âèîêðåìëåíà òåðèòîðієþ іíøèõ äåðæàâ íå ç óñіõ áîêіâ (÷àñòêîâî
âèõîäèòü äî ìîðÿ), òî âîíà çâåòüñÿ íàïіâàíêëàâîì (íàïðèêëàä, Ìîíàêî).

Ïîëіòè÷íó êàðòó ñâіòó äóæå ÷àñòî ïîðіâíþþòü çі ñòðîêàòîþ ìîçàїêîþ,
ñêëàäåíîþ ç òåðèòîðіé äåðæàâ і êðàїí, ðîçäіëåíèõ äåðæàâíèìè êîðäîíàìè.

Äåðæàâíі êîðäîíè âèçíà÷àþòü ìåæі äåðæàâíîї òåðèòîðії, і â öüîìó
ïîëÿãàє îñíîâíå їõ ïðèçíà÷åííÿ. Іñíóþòü äâà òèïè âñòàíîâëåííÿ äåðæàâ-
íîãî êîðäîíó – äåëіìі òàöіÿ (âèçíà÷åííÿ çà óãîäîþ çàãàëüíîãî íàïðÿìêó 
ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó і íàíåñåííÿ éîãî íà ãåîãðàôі÷íó êàðòó)
і äåìàðêàöіÿ (îôîðìëåííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó íà ìіñöåâîñòі é ïîçíà÷åííÿ
éîãî âіäïîâіäíèìè ïðèêîðäîííèìè çíàêàìè).

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ õàðàêòåðèñòèê äåðæàâíèõ
êîðäîíіâ є їõíÿ ôóíêöіÿ, ÿêà çàãàëîì ïðîÿâëÿєòüñÿ ó äâîõ íàïðÿìêàõ –
ðîçìåæóâàííÿ (áàð’єðíà ôóíêöіÿ) òà îá’єäíàííÿ (êîíòàêòíà ôóíêöіÿ). 
Ôóíêöіÿ ðîçìåæóâàííÿ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç îáìåæåííÿ óìîâ âèíèêíåííÿ
òà ïðîõîäæåííÿ ïîòîêіâ ìіæ êðàїíàìè. Äëÿ öüîãî ââîäÿòü, íàïðèêëàä,
çàáîðîíè àáî âàæêîçäîëàííі ôîðìàëüíîñòі, ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äëÿ ìà-
ÿòíèêîâèõ ìіãðàöіé ÷åðåç êîðäîí. Êîíòàêòíà ôóíêöіÿ ïîâ’ÿçàíà ç
îá’єêòèâíèìè ïðîöåñàìè іíòåðíàöіîíàëіçàöії ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, ðіçíî-
áі÷íèìè çâ’ÿçêàìè ìіæ äåðæàâàìè (ñòâîðåííÿ íà ìåæі äâîõ äåðæàâ ñïіëü-
íèõ ïðèðîäíèõ çàïîâіäíèêіâ, âіäêðèòèõ åêîíîìі÷íèõ çîí òîùî). Ïîñèëåííÿ
êîíòàêòíîї ôóíêöії êîðäîíіâ – ëèøå òåíäåíöіÿ, ÿêà ïðîÿâëÿєòüñÿ çäåáіëü-
øîãî â Єâðîïі é Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Â іíøèõ ðåãіîíàõ ñâіòó âñå-òàêè ïåðå-
âàæàє ïåðøà ôóíêöіÿ – áàð’єðíà.

1. Що таке глобалізація? Назвіть передумови виникнення
глобалізаційних процесів у світі.
2. Які види глобалізації розрізняють?
3. Поясніть, чому кожну державу можна назвати країною, 

але не кожну країну можна назвати державою.
4. Що таке державна територія? Як змінилося розуміння вами сутності цього по-

няття порівняно з попередніми шкільними географічними курсами?
5. За якими ознаками можна порівнювати державні території? Спробуйте визна-

чити за названими ознаками, якими є території таких країн: США, Індії, Франції, 
України, Швеції, Південного Судану, Австралійського Союзу.

6. Що таке державний кордон? Чи з усіма країнами-сусідами Україна має однакові 
за функціями державні кордони? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання
і завдання

Державний кордон – лінія на поверхні н
землі (суходолу або водного простору)
та уявна вертикальна поверхня, яка
проходить через неї у повітряному 
просторі та в надрах землі, що визначає 
межу території держави і відокремлює 
її від інших держав і відкритих морів.
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РОЗДІЛ I. ЄВРОПА

Òåìà 1. Загальна характеристика Європи
Ви дізнаєтеся про:

– особливості ЕГП, склад субрегіонів і ситуацію на сучасній політичній карті Єв-
ропи, прояви сепаратизму;

– типологію країн за низкою ознак і тенденції інтеграційних процесів у Європі;
– риси природних умов та ресурсів Європи;
– особливості демографічних процесів, структуру й розміщення населення єв-

ропейських країн;
– структуру та спеціалізацію секторів економіки країн Європи, місце в ній України.

Ви навчитеся:
– аналізувати політичну карту Європи: виокремлювати субрегіони, їхній склад, 

типи країн за ознаками державного правління, територіального устрою та 
рівня економічного розвитку;

– визначати місцеположення основних районів видобування мінеральних ре-
сурсів, лісозаготівлі, рекреації;

– характеризувати риси демографічних та урбанізаційних процесів у країнах і 
субрегіонах Європи;

– порівнювати особливості міжнародної спеціалізації економічно розвинених
країн і країн з перехідною економікою;

– визначати «центральну вісь» розвитку Європи, найбільші промислові регіони;
– пояснювати вплив регіональної інтеграції та ТНК на особливості економіки 

країн Європи.
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§ 3. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЄВРОПИ. 
ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРОПИ

• Економіко-географічне положен-
 ня та склад Європи. Єâðîïà (ãðåö. 
Europe, òàê çâàëè òåðèòîðії íà çàõіä
âіä Åãåéñüêîãî ìîðÿ) – ÷àñòèíà ñâіòó,
ÿêà çàéìàє çàõіäíó òåðèòîðіþ ìàòåðèêà
Єâðàçіÿ, ó áàñåéíàõ Àòëàíòè÷íîãî òà
Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíіâ òà
îñòðîâè é àðõіïåëàãè, íàéáіëüøèìè ç
ÿêèõ є: Íîâà Çåìëÿ, Çåìëÿ Ôðàíöà-
Éîñèôà, Øïіöáåðãåí, Іñëàíäіÿ, Áðè-
òàíñüêі îñòðîâè, Çåëàíäіÿ, Áàëåàðñüêі
îñòðîâè, Êîðñèêà, Ñàðäèíіÿ, Ñèöèëіÿ.
Ïëîùà Єâðîïè – áëèçüêî 10 ìëí êì2, 
ïëîùà îñòðîâіâ – 730 òèñ. êì2.

Åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Єâðîïè âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè îñíîâ-
íèìè îñîáëèâîñòÿìè:

 áåçïîñåðåäíüîþ áëèçüêіñòþ (ãåîãðàôі÷íîþ, іñòîðè÷íîþ, ñóñïіëüíî-ïîëі -
òè÷íîþ) äî áіëüøîñòі іíøèõ ÷àñòèí ñâіòó (Àçії, Àôðèêè, Àìåðèêè);

 çðó÷íèì і çäåáіëüøîãî äîáðîñóñіäñüêèì ïîëîæåííÿì єâðîïåéñüêèõ
êðàїí îäíà ùîäî îäíîї;

 âèãіäíèì òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì (ÒÃÏ);
 çðó÷íèì ïðèìîðñüêèì ïîëîæåííÿì (íà çàõîäі Єâðîïè íåìàє ìіñöÿ, ùî

âіääàëåíå âіä ìîðÿ íà ïîíàä 480 êì, íà ñõîäі – íà 600 êì). Äî âíóòðіø-
íüîêîíòèíåíòàëüíèõ êðàїí íàëåæàòü óñüîãî 9 іç 44 äåðæàâ;

 єâðîïåéñüêі êðàїíè ðîçìіùåíі âіäíîñíî áëèçüêî äî íàéâàæëèâіøèõ äæå-
ðåë äåøåâîї ñèðîâèíè, ðîáî÷îї ñèëè òà ðèíêіâ çáóòó òîâàðіâ і ïîñëóã.

Íà ïî÷. XXI ñò. ó Єâðîïі íàëі÷óþòü 44 íåçàëåæíі äåðæàâè, ùî íàëå-
æàòü äî 4 ñóáðåãіîíіâ (ìàë. 7). Çàõіäíà Єâðîïà íàëі÷óє 9 äåðæàâ і ìåæóє 
ç óñіìà іíøèìè ðåãіîíàìè Єâðîïè. Äî ñêëàäó Ïіâíі÷íîї Єâðîïè, îêðіì
òðàäèöіéíèõ Ñêàíäèíàâñüêèõ êðàїí, íèíі âіäíîñÿòü ùå 5 êðàїí (Âåëèêó

Іðëàíäіþ, Åñòîíіþ, Ëàòâіþ і Ëèòâó). Ïіâäåííà Єâðîïà íàëі÷óє 
15 ñóâåðåííèõ äåðæàâ і îäíó çà-
ëåæíó òåðèòîðіþ – Ãіáðàëòàð (íà-
ëåæèòü Âåëèêіé Áðèòàíії). Äî
ðåãіîíó Ñõіäíîї Єâðîïè íèíі íàëå-
æèòü 10 äåðæàâ, çîêðåìà é óñÿ Ðî-
ñіÿ, âåëè÷åçíà òåðèòîðіÿ ÿêîї
ëåæèòü ó äâîõ ÷àñòèíàõ ñâіòó – Єâ-
ðîïі òà Àçії.

• Політична карта Європи. Ñó-
÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà Єâðîïè ôîð-
ìóâàëàñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó.
Ùå ó XVIII ñò. âèíèêëè і äîñÿãëè
åêîíîìі÷íîãî ðîçêâіòó ïîòóæíі
 öåíòðàëіçîâàíі äåðæàâè (Àíãëіÿ,
Ôðàíöіÿ, Іñïàíіÿ, ïіçíіøå Іòàëіÿ,

1. Скільки держав існує на сучасній
політичній карті Європи? Назвіть 
субрегіони, на які за класифікацією
ООН поділено Європу. 
2. За якими ознаками виділяють типи 
країн? Яких типів країн немає 
в сучасній Європі?
3. Дайте визначення сутності терміна 
«економіко-географічне положення». 
4. Яку роль в Європі відіграють 
міжнародні організації?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 7. Субрегіони Європи

опа
ропа
опа

д Європа
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ЄВРОПА

Íіìå÷÷èíà, Ðîñіÿ). Çàâäÿêè ïîëіòè÷íèì, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèì, іñòîðèêî-
ãåîãðàôі÷íèì і íàóêîâî-òåõíі÷íèì îñîáëèâîñòÿì єâðîïåéñüêèì äåðæàâàì
íàëåæàâ ïðіîðèòåò ó Âåëèêèõ ãåîãðàôі÷íèõ âіäêðèòòÿõ і â îñâîєííі ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñіâ Àôðèêè, Àçії, Àìåðèêè, Àâñòðàëії òà Îêåàíії. Ó ïîäàëü-
øîìó ïіñëÿ äâîõ ñâіòîâèõ âіéí ïîëіòè÷íà êàðòà Єâðîïè çíà÷íî çìіíèëàñÿ,
êîëèøíі ìåòðîïîëії ïîçáóëèñÿ âñіõ êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü. Íàïðèêіíöі
XX ñò. ðîçïî÷àâñÿ íîâèé åòàï òðàíñôîðìàöії ïîëіòè÷íîї êàðòè Єâðîïè. Öå
áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ðîçïàäîì ÑÐÑÐ ó 1991 ð. і óòâîðåííÿì 15 íåçàëåæíèõ
äåðæàâ, îá’єäíàííÿì äâîõ íіìåöüêèõ äåðæàâ (ÍÄÐ і ÔÐÍ â єäèíó Ôåäåðà-
òèâíó Ðåñïóáëіêó Íіìå÷÷èíà), «îêñàìèòîâèìè ðåâîëþöіÿìè» â êðàїíàõ
Ñõіäíîї Єâðîïè (ïîäіëîì ×åõîñëîâà÷÷èíè íà ×åõіþ і Ñëîâà÷÷èíó), ãðîìà-
äÿíñüêîþ âіéíîþ â Þãîñëàâії é ïîäàëüøèì ðîçïàäîì її íà 6 ñàìîñòіéíèõ
êðàїí òîùî. Ïіñëÿ êðàõó ñîöіàëіñòè÷íèõ ðåæèìіâ áіëüøіñòü êðàїí êîëèø-
íüîãî «ñîöіàëіñòè÷íîãî òàáîðó» ïåðåîðієíòóâàëèñÿ íà çàõіäíі ñòðóêòóðè.
Íèíі ïîíàä ïîëîâèíà äåðæàâ Єâðîïè є ÷ëåíàìè ЄÑ і ÍÀÒÎ, ðåøòà ïðàã-
íóòü ïîòðàïèòè òóäè ùîíàéñêîðіøå.

Êðàїíè Єâðîïè äóæå ðіçíÿòüñÿ çà ïëîùåþ, êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ, ôîð-
ìîþ ïðàâëіííÿ òà ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ, ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâè-
òêó (òàáë. 1).

Таблиця 1. Особливості складу Європи

Ознаки Розподіл країн за групами
Кількісні характеристики складу

Розміри
території
(площа)

1 – гігант (Росія);
3 – значні (Україна, Франція, Іспанія);і
12 – середні (Швеція, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Польща, Італія,і
Велика Британія, Румунія, Білорусь, Греція, Болгарія, Ісландія);
21 – малі (Угорщина, Португалія, Сербія, Австрія, Чехія, Ірландія тощо);і
1 – невелика (Люксембург);
6 – карлики (Андорра, Сан-Марино, Монако, Ліхтенштейн, Мальта, Ватикан)и

Чисельність
населення
(на 2017 р.)

1 – гігант (Росія);
6 – великі (ФРН, Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Україна);і
2 – середні (Польща, Румунія);і
25 – малі (Нідерланди, Бельгія, Португалія, Греція, Чехія, Угорщина тощо);і
10 – карлики (Естонія, Чорногорія, Люксембург, Мальта, Ісландія,и
Андорра, Сан-Марино, Монако, Ліхтенштейн, Ватикан)

Якісні характеристики складу
Форма

державного 
правління

(ФДП)

12 – монархій (Ватикан – теократична; Швеція, Норвегія, Данія, Великай
Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Монако, Ліхтенштейн,
Іспанія, Андорра – конституційні);
32 – республіки різного типуи

Форма
державного 
устрою (ФДУ)

6 – федерацій (Росія, ФРН, Бельгія, Австрія, Боснія і Герцеговина,й
Швейцарія – фактично, юридично є конфедерацією);
38 – унітарні

Рівень
економіч-

ного
розвитку

30 – економічно розвинені:
країни «Великої сімки» – ФРН, Франція, Велика Британія, Італія;
економічно розвинені невеликі країни Європи – Норвегія, Швеція, и
Фінляндія, Данія, Ісландія, Швейцарія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, 
Люксембург, Андорра, Сан-Марино, Монако, Ліхтенштейн, Ватикан;
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Розділ I

Ознаки Розподіл країн за групами
країни середнього рівня економічного розвитку – Іспанія, Португалія, 
Греція, Ірландія, Мальта, а також Словенія, Словаччина, Чехія, Естонія, 
Латвія, Литва – постсоціалістичні країни, які на початку ХХІ ст. пере-
йшли до групи розвинених країн;
14 – країн з перехідною економікою, у тому числі:
10 індустріальних абох індустріально-аграрних країн Східної і Південноїн
Європи – Албанія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Угорщина, 
Чорногорія, Польща, Румунія, Македонія, Сербія;
4 пострадянські – Росія, Білорусь, Україна, Молдова.і

Індекс люд-
ського роз-
витку (ІЛР), 
на 2017 р.

33 – дуже високий (більшість країн);й
7 – високий (Білорусь, Болгарія, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, й
Македонія, Україна);
1 – середній (Молдова)й

Çáðîéíèõ êîíôëіêòіâ íå ïîçáàâëåíèé æîäíèé ðåãіîí ñâіòó, íàâіòü òàêèé
áëàãîïîëó÷íèé, ÿê Єâðîïà. Òóò íàÿâíі ïåâíі îñåðåäêè ïîëіòè÷íîãî íàïðó-
æåííÿ òà «ãàðÿ÷і òî÷êè» (â Óêðàїíі, Âåëèêіé Áðèòàíії, Іñïà íії, Ìîëäîâі,
êðàїíàõ êîëèøíüîї Þãîñëàâії). Ç 2014 ð. íîâîþ і êðèâàâîþ «ãàðÿ÷îþ òî÷-
êîþ» íà êàðòі Єâðîïè ñòàëà Óêðàїíà, ó ÿêіé ó ãіáðèäíіé âіéíі íà ñõîäі
êðàїíè çàãèíóëî âæå ïîíàä 10 òèñ. îñіá і ìàéæå 23 òèñ. ïîðàíåíî. Áîëþ÷èì
ïèòàííÿì äëÿ êðàїíè є é àíåêñіÿ Ðîñієþ Êðèìó.

• Європейський сепаратизм. Íèíі äåÿêі äåðæàâè Єâðîïè ñòèêàþòüñÿ ç
àêòèâіçàöієþ äіÿëüíîñòі ðåãіîíàëüíèõ ñåïàðàòèñòñüêèõ îðãàíіçàöіé. Ñåðåä
íèõ є ðàäèêàëüíі òå÷ії, ùî áîðþòüñÿ çà ïîâíó íåçàëåæíіñòü ñâîєї åòíі÷íîї
òåðèòîðії і ñòâîðåííÿ âëàñíîї íàöіîíàëüíîї äåðæàâè. Іíøі âèìàãàþòü ðîç-
øèðåííÿ êóëüòóðíèõ, åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ. Íàéàêòèâíіøі
ñåïàðàòèñòñüêі ðóõè ïðîÿâëÿþòüñÿ â Іñïàíії (Êàòàëîíіÿ, Êðàїíà Áàñêіâ),
Âåëèêіé Áðèòàíії (Øîòëàíäіÿ, Ïіâíі÷íà Іðëàíäіÿ), Óêðàїíі (Äîíáàñ); є ïðî-
ÿâè ñåïàðàòèçìó ó Ôðàíöії (Êîðñèêà), Áåëüãії (Ôëàíäðіÿ), Іòàëії (Ñàðäè-
íіÿ), Íіìå÷÷èíі (Áàâàðіÿ) òà іí. (ìàë. 8).

Продовження таблиці 1

 Велика Британія
Шотландія
Північна Ірландія

 Бельгія
Фландрія

 Іспанія
Каталонія
Країна Басків

 Франція
Корсика

 Італія
Сардинія

 Німеччина
Баварія

 Україна 
Донбас

Мал. 8. Осередки сепаратизму в Європі
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ЄВРОПА

Ïðàãíåííÿ äî íåçàëåæíîñòі â àâòîíîìíіé îáëàñòі Êàòàëîíіÿ (ó ñêëàäі ÿ
Іñïàíії ç XV ñò.), íà òåðèòîðії ÿêîї ìåøêàє ïîíàä 7,5 ìëí îñіá, ïîâ’ÿçàíå ÿê 
ç êóëüòóðíèìè і ìîâíèìè, òàê і ç åêîíîìі÷íèìè ïðè÷èíàìè. Ïðèõèëüíèêè 
âіäîêðåìëåííÿ ââàæàþòü, ùî Êàòàëîíіÿ «ãîäóє Іñïàíіþ». Ó æîâòíі 2017 ð. ó 
Êàòàëîíії âіäáóâñÿ òàê çâàíèé ðåôåðåíäóì, 90 % ó÷àñíèêіâ ÿêîãî âèñëîâè-
ëèñÿ çà íåçàëåæíіñòü ðåãіîíó, îäíàê âëàäà Іñïàíії íå ðàòèôіêóâàëà ðåçóëü-
òàòè öüîãî ãîëîñóâàííÿ é îãîëîñèëà їõ ïîçà çàêîíîì. Àâòîíîìíà îáëàñòü 
Êðàїíà Áàñêіâ (ó ñêëàäі Іñïàíії ç ïî÷àòêó XVI ñò.), ó ÿêіé ïðîæèâàþòü 
áëèçüêî 2,2 ìëí îñіá, òðèâàëèé ÷àñ ââàæàëàñÿ îäíèì ç îñíîâíèõ îñåðåäêіâ 
ñåïàðàòèçìó â Єâðîïі. Ç 1968 ð. ìіñöåâі ñåïàðàòèñòñüêі óãðóïîâàííÿ âèêî-
ðèñòîâóâàëè òàêòèêó òåðàêòіâ ïî âñіé Іñïàíії (ïîíàä 850 æåðòâ). І â 1980 ð. 
ó áàñêіâ ç’ÿâèëèñÿ âëàñíèé óðÿä, ïàðëàìåíò і ïîëіöіÿ, òåëåêàíàëè і ðàäіî, 
äâîìîâíà îñâіòà òîùî.

Øîòëàíäіÿ ïåðåáóâàє ó ñêëàäі Ñïîëó÷åíîãî Êîðîëіâñòâà Âåëèêîї Áðè-
òàíії òà Ïіâíі÷íîї Іðëàíäії ç 1707 ð. Ó ðåãіîíі, äå íèíі ìåøêàє 5,3   ìëí îñіá 
(ìàéæå 8 % íàñåëåííÿ Âåëèêîї Áðèòàíії), çàâæäè іñíóâàëè ïîëіòè÷íі ñèëè, 
ùî ïðàãíóëè ñóâåðåíіòåòó. Îòîæ 18 âåðåñíÿ 2014 ð. ïіñëÿ òðèâàëèõ êîí-
ñóëüòàöіé ç áðèòàíñüêèì óðÿäîì ó Øîòëàíäії âіäáóâñÿ ðåôåðåíäóì ùîäî 
âèõîäó її çі ñêëàäó Âåëèêîї Áðèòàíії, íà ÿêîìó ñåïàðàòèñòñüêі ïðàãíåííÿ 
îòðèìàëè ïîðàçêó (55,3 % ìåøêàíöіâ âèñëîâèëèñÿ ïðîòè íåçàëåæíîñòі).

Ñó÷àñíà ãåîïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі ñâіä÷èòü, ùî ïîòåíöіéíî íàé-
íåáåçïå÷íіøèìè ðåãіîíàìè ùîäî ñåïàðàòèçìó є ïðèêîðäîííі, ó ÿêèõ êîì-
ïàêòíî ïðîæèâàþòü íàöìåíøèíè, ùî ìàþòü ïåâíі ïðàãíåííÿ äî 
ðîçøèðåííÿ ñâîїõ ïðàâ. Ó 2014 ð. Ðîñіÿ ÿê êðàїíà-àãðåñîð âèêîðèñòàëà 
ñåïàðàòèñòñüêі íàñòðîї ïåâíèõ ïîëіòè÷íèõ êіë Óêðàїíè, ùî ïðèçâåëî äî 
àíåêñії Êðèìó é îêóïàöії îêðåìèõ ðàéîíіâ Äîíåöüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñ-
òåé і ïðîãîëîøåííÿ òàì íåâèçíàíèõ «ïñåâäîðåñïóáëіê».

• Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі. Îäíієþ ç íàéâàæ-
ëèâіøèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ïіñëÿ çàâåðøåííÿ 
Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè áóëî âçàєìíå ïðàãíåííÿ äî åêîíîìі÷íîї, ïîëіòè÷íîї òà 
âіéñüêîâîї іíòåãðàöії. Öå âèÿâèëîñÿ â îá’єêòèâíî іñíóþ÷іé íà òîé ÷àñ òåí-
äåíöії äî іíòåðíàöіîíàëіçàöії ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, ïîëіòèêè, íàóêè, êóëü-
òóðè, ïðàãíåííÿ íàðîäіâ äî òіñíіøîãî çáëèæåííÿ òà ñïіâðîáіòíèöòâà.

Íàéøâèäøå іíòåãðàöіéíі ïðîöåñè ðîçâèâàëèñÿ â çàõіäíіé ÷àñòèíі Єâ-
ðîïè. Ó òðàâíі 1957 ð. ó Ðèìі áóëî ñòâîðåíî Єâðîïåéñüêå åêîíîìі÷íå ñïіâ-
òîâàðèñòâî (ЄÅÑ), àáî «Ñïіëüíèé ðèíîê», ó ñêëàäі Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíè, 
Іòàëії, Áåëüãії, Íіäåðëàíäіâ, Ëþêñåìáóðãó. Ç 1992 ð., ïіñëÿ Ìààñòðèõò-
ñüêèõ óãîä, ðîçïî÷àâñÿ íîâèé åòàï ó ðîçâèòêó єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії. 
Êðàїíè-ó÷àñíèöі ïіäïèñàëè äîãîâіð ïðî ñòâîðåííÿ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
(ç 1 ëèñòîïàäà 1993 ð.), ÿêèé ïåðåäáà÷àє:

• ïðîâåäåííÿ ñïіëüíîї ïîëіòèêè òà ïîëіòèêè áåçïåêè;
• ñïіâïðàöþ â ñôåðі ïðàâîñóääÿ òà âíóòðіøíіõ ñïðàâ (âіëüíå ïåðåñóâàííÿ 

òà ïåðåáóâàííÿ íà âñіé òåðèòîðії ЄÑ, çàõèñò ïðàâ ãðîìàäÿí çà ìåæàìè 
ЄÑ, êîíòðîëü çà çîâíіøíіìè êîðäîíàìè òîùî);

• ñïіâðîáіòíèöòâî â åêîíîìі÷íіé і ñîöіàëüíіé ñôåðàõ òîùî.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
З 1985 р. 9 травня відзначається як День Європи (день прийняття інтеграцій-
ного плану Р. Шумана). Гімн Європи «Ода до радості» – фінал 9-ї симфонії 
Людвіга ван Бетховена на слова Фрідриха Шиллера. У 1986 р. Рада Європи 
затвердила прапор ЄС (символізує союз народів Європи). Конвент ЄС у 
2004 р. підготував проект конституції ЄС (ще не набула чинності). 
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Розділ I
Êіëüêіñòü êðàїí-÷ëåíіâ ЄÑ íà 2017 ð. – 28 (Õîðâàòіÿ є îñòàííüîþ çà äà-

òîþ âñòóïó – 2013 ð.). Íàðàçі ñòàâëåííÿ êðàїí äî ÷ëåíñòâà â îðãàíіçàöії
íå îäíîçíà÷íå: íèçêà êðàїí î÷іêóє íà âñòóï äî ЄÑ (ïîòåíöіéíі êàíäèäàòè òà
êðàїíè, ÿêі ìàþòü ïåðñïåêòèâó ÷ëåíñòâà â ðàçі âèêîíàííÿ âіäïîâіäíèõ âèìîã)
і Brexit (51,9 % ãðîìàäÿí Âåëèêîї Áðèòàíії ïіä ÷àñ ðåôåðåíäóìó 23 ÷åðâíÿ
2016 ð. âèñëîâèëè ñâîє áàæàííÿ ïîêèíóòè ЄÑ).

Іíñòèòóòè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó є ðåçóëüòàòîì áàæàííÿ ñòâîðèòè ùî-
íàéòіñíіøå îá’єäíàííÿ íàðîäіâ Єâðîïè. Âîíè âêëþ÷àþòü çàêîíîäàâ÷ó (Єâ-
ðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò), âèêîíàâ÷ó (Єâðîïåéñüêà êîìіñіÿ) òà ñóäîâó (Ñóä ЄÑ
òà Єâðîïåéñüêèé ñóä àóäèòîðіâ) âëàäó.

Ç áåðåçíÿ 1995 ð. ïîäîðîæі â Єâðîïó îðãàíіçîâóâàòè ñòàëî íàáàãàòî
ïðîñòіøå, àäæå êðàїíè Øåíãåíó (ìàë. 9) ñêàñóâàëè ñâіé ïðèêîðäîííèé êîí ò-
ðîëü. Ñïèñîê êðàїí Øåíãåíñüêîї çîíè 2017 ð. íàëі÷óє 26 äåðæàâ, ó ÿêі òó-
ðèñòè â’їæäæà þòü, ìàþ÷è âіçó õî÷à á îäíієї ç êðàїí-÷ëåíіâ ЄÑ.

Âïëèâîâîþ ìіæíàðîäíîþ îðãàíіçàöієþ є Ðàäà Єâðîïè, ùî îá’єäíóє 
47 äåðæàâ (Áåëüãіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Äàíіÿ, Іðëàíäіÿ, Іòàëіÿ, Íіäåðëàíäè,
Íîðâåãіÿ, Ðîñіÿ, Óêðàїíà, Ôðàíöіÿ, Øâåöіÿ òà іí.). Øòàá-êâàðòèðà – Ñòðàñ-
áóðã (Ôðàíöіÿ). Її ãîëîâíîþ öіëëþ є  ïîáóäîâà єäèíîї Єâðîïè, ùî çàñíîâàíà
íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäè, äåìîêðàòії, çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè і âåðõîâåíñòâà
çàêîíó. Íàáóâøè ÷ëåíñòâà â Ðàäі Єâðîïè, Óêðàїíà âçÿëà íà ñåáå íèçêó
çîáîâ’ÿçàíü ó ñôåðі ðåôîðìóâàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íà îñíîâі єâðî-
ïåéñüêèõ íîðì і ñòàíäàðòіâ.

Çàêіí÷åííÿ «õîëîäíîї âіéíè» ìіæ ÑØÀ òà ÑÐÑÐ âіäêðèëî íîâі ìîæëè-
âîñòі ïåðåä єâðîïåéñüêèì ñïіâòîâàðèñòâîì ñòâîðèòè âëàñíó ñèñòåìó єâðîïåé-
ñüêîї áåçïåêè. Íèíі Îðãàíіçàöіÿ Ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íîãî äîãîâîðó (ÍÀÒÎ)
ââàæàєòüñÿ íàéêðàùå îðãàíіçîâàíîþ òà äієâîþ ìіæíàðîäíîþ îðãàíіçàöієþ ó
ñôåðі îáîðîíè, áåçïåêè òà ïîëіòèêè. Ñüîãîäíі ÷ëåíàìè ÍÀÒÎ є 29 êðàїí, ÿêі
îõîïëþþòü єâðîàòëàíòè÷íèé ðåãіîí òà ÿêі ïîäіëÿþòü ãîëîâíèé ïðèíöèï îð-
ãàíіçàöії – ñèñòåìà êîëåêòèâíîї îáîðîíè, òîáòî ñïіëüíèõ îðãàíіçîâàíèõ äіé
óñіõ її ÷ëåíіâ ó âіäïîâіäü íà àòàêó ç áîêó çîâíіøíüîї àãðåñії (ìàë. 10). Çàðàäè
çìіöíåííÿ îáîðîíî çäàòíîñòі òà áåçïåêè єâðîïåéñüêèõ êðàїí ç áîêó ÍÀÒÎ ïðî-
ïîíóєòüñÿ çáіëüøèòè ÷èñåëüíіñòü âіéñüêîâèõ áàç ó Єâðîïі äëÿ ïðîòèäії ìîæ-

âèì çàãðîçàì ç áîêó Ðîñії. Áàçè áóäóòü ïîáóäîâàíі â ï’ÿòè ñõіäíîєâðîïåéñüêèõ
àїíàõ: Ïîëüùі, Ðóìóíії, Åñòîíії, Ëàòâії òà Ëèòâі.

  Члени НАТО    План дій щодо членства
  Індивідуальний партнерський план
  Партнерство заради миру

Мал. 10. Члени і партнери НАТО в Європі
Мал. 9. Країни Шенгенської зони 
(сучасні та перспективні члени)

ени

ні
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1. Назвіть ознаки економіко-географічного положення
країн Європи. Чи можна назвати ЕГП Європи вигідним? 
Відповідь обґрунтуйте.
2. У чому полягають особливості складу країн Європи?

 Запропонуйте середньостатистичний «образ» сучасної європейської країни (мо-
нархія чи республіка, федерація чи унітарна країна, економічно розвинена чи з
перехідною економікою тощо).

3. Які прогнози можна зробити на ХХІ ст. щодо змін на політичній карті Європи?
4. У яких напрямках відбувається тісна регіональна інтеграція країн Європи? Чому

спостерігаються дезінтеграційні тенденції? Зазначте їхні причини.

§ 4. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЄВРОПИ. 
НАСЕЛЕННЯ

• Природні умови і ресурси Європи.
Ïðèðîäíі óìîâè Єâðîïè äóæå ðіçíîìà-
íіòíі. Õî÷à äî ñóáðåãіîíó Ñõіäíà Єâ-
ðîïà çà êëàñèôіêàöієþ ÎÎÍ âіäíîñÿòü
óñþ Ðîñіþ, âåëè÷åçíà òåðè òîðіÿ ÿêîї
ðîçòàøîâóєòüñÿ ó äâîõ ÷àñòèíàõ
ñâіòó – Єâðîïі òà Àçії, îäíàê äëÿ ãåî-
ãðàôі÷íîї äîñòîâіðíîñòі â öüîìó ïіäðîç-
äіëі õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðèðîäíі óìîâè
ëèøå Єâðîïåéñüêîї ÷àñòèíè Ðîñії.

Ó ìіñöåâîìó ðåëüєôі ÷åðãóþòüñÿ íè-
çîâèíè, ïàãîðáêóâàòі ðіâíèíè і ãîðè.
Ñåðåäíі âèñîòè ñòàíîâëÿòü ìàé æå 300 ì,
ìàêñèìàëüíà – 4807 ì (ã. Ìîíáëàí).
Ó Єâðîïі ïàíóє ðіâíèííèé ðåëüєô
(ìàë. 11). Ìàéæå âåñü ñõіä çàéìàє Ñõіäíîєâðîïåéñüêà (Ðóñüêà) ðіâíèíà, çíà÷íі
ïëîùі îõîïëþþòü ðіâíèíè ó Ôåííîñêàíäії. Â іíøèõ ðàéîíàõ ðіâíèíè (Ñåðåä-
íüîäóíàéñüêà, Íèæíüîäóíàéñüêà, Ïàðèçüêèé áàñåéí òîùî) ëåæàòü ìіæ ãîðàìè.
Íà êðàéíüîìó ñõîäі ïðîñòÿãëèñÿ ãîðè Óðàë, íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі – Ñêàíäè-
íàâñüêі ãîðè. Ñìóãà íåâåëèêèõ çà ïëîùåþ òà âèñîòîþ ãіð îõîïëþє ïіâäåííó
÷àñòèíó Ñåðåäíüîї Єâðîïè: Öåíòðàëüíèé ìàñèâ, Âîãåçè, Øâàðöâàëüä, Ðåéí-
ñüêі Ñëàíöåâі ãîðè òà іí. Ç ïіâäíÿ öÿ ñìóãà îòî÷åíà
íàéâèùèìè ãîðàìè Єâðîïè – Àëüïàìè òà Êàðïà-
òàìè. Ãіðñüêèé ðåëüєô ïåðåâàæàє ó Ïіâäåííіé Єâ-
ðîïі: Ïіðåíåї, Àíäàëóçüêі ãîðè, Àïåííіíñüêі ãîðè,
Ñòàðà-Ïëàíèíà, Äèíàðñüêі ãîðè, Ðîäîïè òîùî.

Íà áіëüøіé ÷àñòèíі Єâðîïè ïàíóє ïîìіðíèé êëі-
ìàò, à íàÿâíіñòü çàõіäíîãî ïåðåíåñåííÿ ïîâіòðÿ ç
Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó çóìîâëþє ïåðåâàæàííÿ ìîð-
ñüêèõ і ïåðåõіäíèõ âіä ìîðñüêèõ äî êîíòèíåíòàëü-
íèõ òèïіâ êëіìàòó. Çàãàëîì çèìà ì’ÿêà, і òіëüêè íà
ñõîäі – ìîðîçíà, çі ñòіéêèì ñíіãîâèì ïîêðèâîì.
Íàéâèùі ñåðåäíüîìіñÿ÷íі òåìïåðàòóðè ñі÷íÿ âëàñ-
òèâі äëÿ Ñåðåäçåì íî ìîð’ÿ (+10…+12 °Ñ). Ñåðåäíі

1. У чому принципова відмінність між 
поняттями «природні ресурси» 
та «природні умови»?
2. Як визначають показник 
ресурсозабезпеченості? У яких 
одиницях обчислюють 
ресурсозабезпеченість країни чи
регіону? 
3. За якими показниками проводять
географічний аналіз народонаселення 
світу (регіону, країни)?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 11. Розподіл форм рельєфу Європи 
за висотою над рівнем моря

6 %66

10 %

24 % 60 %

 менше ніж 200 м
 200–500 м
 500–1000 м
 вище ніж 1000 м

Запитання
і завдання
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òåìïåðàòóðè ëèïíÿ êîëèâàþòüñÿ
âіä +30 °Ñ ó Ñåðåäçåìíîìîð’ї äî
+4 °Ñ â Àðêòèöі. Ðі÷íà ñóìà îïà-
äіâ çìåíøóєòüñÿ іç çàõîäó (1000–
2000 ìì) íà ñõіä (300–500 ìì).

Âåëèêі ðі÷êè çîñåðåäæåíі íà 
ðіâíèíàõ Ñõіäíîї Єâðîïè. Ïåðøå
ìіñöå çà äîâæèíîþ (3530 êì),
ïëîùåþ áàñåéíó (1360 òèñ. êì2) 
òà ñåðåäíüîþ ðі÷íîþ âèòðàòîþ
âîäè (ïîíàä 8000 ì3/ñ) ïîñіäàє
Âîëãà. Âåëèêèìè ðі÷êàìè є òà-
êîæ Óðàë, Äíіïðî, Äîí, Ïå÷îðà,
Äíіñòåð, Ïіâíі÷íà Äâіíà. Òåðèòî-
ðієþ Çàõіäíîї Єâðîïè ïðîòіêàþòü
Äóíàé (äîâæèíà – 2850 êì, 
ïëîùà áàñåéíó – 817 òèñ. êì2),
Ðåéí, Åëüáà, Âіñëà, Ëóàðà, Òàõî,
Îäðà. Ó Єâðîïі íàëі÷óєòüñÿ áà-

ãàòî îçåð, îñîáëèâî ó Ôåííîñêàíäії, íà Áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ і â Àëüïàõ.
Áіëüøіñòü îçåð íàëåæàòü äî ïðіñíèõ ïðîòî÷íèõ  âîäîéì. 

Єâðîïà ìàє ïîòóæíі ãіäðîåíåðãåòè÷íі ðåñóðñè, íà ÿêі îñîáëèâî áàãàòі 
ãіðñüêі ðàéîíè Ñêàíäèíàâії, Àëüï, Ïіðåíåїâ òîùî.

Єâðîïà äóæå äîáðå îñâîєíà òà çàñåëåíà, òîìó ðîñëèíàì і òâàðèíàì äî-
âîäèòüñÿ âіäâîéîâóâàòè àðåàëè ïîøèðåííÿ. Îäíàê ðîñëèííèé і òâàðèí-
íèé ñâіò äóæå ðіçíîìàíіòíèé. Ïðåäñòàâíèêè ôëîðè òà ôàóíè єâðîïåéñüêèõ
êðàїí, à òàêîæ óíіêàëüíі ïàì’ÿòêè ïðèðîäè çáåðіãàþòüñÿ â ÷èñëåííèõ íà-
öіîíàëüíèõ ïàðêàõ і çàïîâіäíèêàõ.

Ó Єâðîïі çàãàëüíà ïëîùà çåìåëü, óêðèòèõ ëіñàìè, ñòàíîâèòü 1,02 ìëðä ãà, 
àáî áëèçüêî 45 % єâðîïåéñüêîї òåðèòîðії. Ëіñèñòіñòü íå îäíîðіäíà і êîëè-
âàєòüñÿ âіä 0,3 % â Іñëàíäії äî 73 % ó Ôіíëÿíäії (ìàë. 12).

Ó íàäðàõ Єâðîïè çîñåðåäæåíі ðіçíîìàíіòíі ìіíåðàëüíі ðåñóðñè. Äåÿêі
âèäè ñèðîâèíè óòâîðþþòü äîâîëі âåëèêі êîíöåíòðàöії (òàáë. 2) і ìîæóòü
ìàéæå ïîâíіñòþ çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè çàãàëüíîєâðîïåéñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
(âóãіëëÿ, ðòóòü, ñâèíåöü, öèíê, êàëіéíі ñîëі, ãðàôіò òîùî). Îäíàê áіëüøà 
÷àñòèíà ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ ó Єâðîïі êіëüêіñíî íåç íà÷íà, çîêðåìà íàôòà 
é ïðèðîäíèé ãàç, ìàðãàíöåâі é íіêåëåâі ðóäè, õðîìіòè, ôîñôîðèòè, çîëîòî
é ñðіáëî òîùî, òîìó Єâðîïà іìïîðòóє їõ ó âåëèêіé êіëüêîñòі.

Таблиця 2. Поширення мінеральної сировини на території Європи

Корисна 
копалина

Країна
розташування Басейн

Паливні ресурси

Кам’яне 
вугілля

Росія Кузбас, Печорський, Південноякутський і російська 
частина Донецького

Німеччина Рурський, Саарський
Польща Верхньосілезький, Люблінський
Україна Донецький
Велика Британія Йоркшир-Ноттінгемшир, Південний Уельс, Ньюкаслський
Чехія Остраво-Карвинський

  понад 60 %   10–20 %
  40–60 %   менше ніж 10 %
  20–40 % 

Мал. 12. Лісистість країн Європи
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Корисна
копалина

Країна 
розташування Басейн

Буре 
вугілля

Росія Кансько-Ачинський
Німеччина Нижньорейнський, Галле-Лейпцизький
Україна Дніпровський

Болгарія, Угорщина, Чехія

Нафта й 
природний

газ

Росія Західносибірський, Волго-Уральський
Велика Британія
Норвегія
Нідерланди

Північне море

Рудні ресурси

Залізна руда

Росія Курська магнітна аномалія (КМА)
Франція Лотаринзький
Швеція Кіруна
Україна Кривбас, Кременчуцький

Мідна руда Росія, Польща, Фінляндія
Уранова руда Франція, Швеція

Боксити Росія, Франція, Угорщина, Греція, Боснія і Герцеговина
Нерудні ресурси

Калійна сіль Білорусь, Росія, Німеччина, Франція, Україна

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місцепо-
ложення основних районів видобування мінеральних
ресурсів: а) Верхня Сілезія, б) Північне море, в) Скан-

динавія. Які види мінеральних ресурсів зосереджені в цих районах? Для яких про-
мислових видів виробництва ці ресурси є сировинною базою? 2. У межах яких країн
Європи проходить Північний лісовий пояс? Які породи дерев використовують під час
лісозаготівлі? 3. Які природні ресурси належать до групи рекреаційних ресурсів? Ви-
значте голов ні райони рекреації в Європі.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

• Демографічні процеси в Європі. Êðàїíè Єâðîïè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íå-
ñïðèÿòëèâîþ äåìîãðàôі÷íîþ ñèòóàöієþ, ÿêіé âëàñòèâі íèçüêà íàðîäæóâà-
íіñòü, âèñîêà ñìåðòíіñòü (÷åðåç çíà÷íі òåìïè ñòàðіííÿ) і íèçüêèé ïðèðîäíèé 
ïðèðіñò. Ìàéæå âñі єâðîïåéñüêі êðàїíè (îêðіì Àëáàíії) íàëåæàòü äî ïåð-
øîãî òèïó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, à â ðÿäі êðàїí ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðèðîäíå 
ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ (äåïîïóëÿöіÿ) (òàáë. 3).

Ó Єâðîïі ñïîñòåðіãàєòüñÿ îäíà ç íàéâèùèõ ó ñâіòі òðèâàëіñòü æèòòÿ 
(òàáë. 4), íàéìåíøå æèâóòü ó Ìîëäîâі, Ðîñії òà Óêðàїíі. Ó âіêîâіé ñòðóê-
òóðі ïîñòіéíî çíèæóєòüñÿ ÷àñòêà äіòåé і çðîñòàє – ëіòíіõ ëþäåé.

Єâðîïåéñüêі êðàїíè àêòèâíî ïðîâîäÿòü äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó, ùî 
ñïðÿìîâàíà íà ïіäâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñòі, îäíàê âîíà íå äîñÿãàє áàæà-
íèõ ðåçóëüòàòіâ. Ó áіëüøîñòі ç íèõ çäіéñíþєòüñÿ öіëèé êîìïëåêñ çàõîäіâ ç 
ìåòîþ ïіäâèùèòè ðіâåíü íàðîäæóâàíîñòі (íàäàþòüñÿ âåëèêі ãðîøîâі âè-
ïëàòè, ðіçíі ïіëüãè), îäíàê öі äåìîãðàôі÷íі çàõîäè íå çìîãëè ïîëіïøèòè 
äåìîãðàôі÷íèé ñòàí ó єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. Ïðîáëåìó äåùî äîïîìàãàþòü 

Продовження таблиці 2
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ïîëіïøèòè іììіãðàíòè ç ìóñóëüìàíñüêèõ êðàїí, äëÿ ÿêèõ òðàäèöіéíà âè-
ñîêà íàðîäæóâàíіñòü.

Таблиця 3. Природний приріст у деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна Природний приріст (%) Країна Природний приріст (%)
Ірландія 1,2 Польща –0,1

Швеція 0,8 Німеччина –0,2

Австрія 0,5 Україна –0,4

Велика Британія 0,5 Сербія –0,5

Франція 0,4 Болгарія –0,6

Італія 0,2 Латвія –1,1

Чехія 0,1 Молдова –1,1

Таблиця 4. Очікувана тривалість життя в деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна Тривалість життя (роки) Країна Тривалість життя (роки)
Монако 89,4 Словаччина 77,3

Ісландія 83,1 Литва 75,0

Швейцарія 82,6 Болгарія 74,7

Люксембург 82,3 Білорусь 73,0

Італія 82,3 Україна 72,1

Швеція 82,1 Росія 71,0

Франція 81,9 Молдова 71,0

• Етнічний і релігійний склад населення. Ñó÷àñíèé åòíі÷íèé ñêëàä íà-
ñåëåííÿ Єâðîïè ñôîðìóâàâñÿ âíàñëіäîê òðèâàëîãî іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó і
âçàєìîäії áàãàòüîõ íàðîäіâ òà åòíîñіâ. Çàãàëîì íèíі â Єâðîïі íàëі÷óþòü
ïîíàä 90 ðіçíèõ íàðîäіâ, ñåðåä ÿêèõ íàé÷èñëåííіøèìè є 30 (ðîñіÿíè,
íіìöі, ôðàíöóçè, áðèòàíöі, іòàëіéöі, óêðàїíöі, іñïàíöі, ïîëÿêè òîùî).

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè åòíі÷íèé ñêëàä єâðîïåéñüêîãî íàñåëåííÿ
óñêëàäíèâñÿ ÷åðåç ïîñèëåííÿ ìіãðàöіéíèõ ïîòîêіâ іç êðàїí «òðåòüîãî
ñâіòó» (êîëèøíіõ êîëîíіé). Ìіëüéîíè àðàáіâ, àçіàòіâ, ëàòèíîàìåðèêàíöіâ
òà àôðèêàíöіâ ñïðÿìóâàëèñÿ, çäåáіëüøîãî íåëåãàëüíî, äî Єâðîïè. Áàãàòî
іììіãðàíòіâ íå ëèøå ïðèæèëèñÿ â Íіìå÷÷èíі, Ôðàíöії, Âåëèêіé Áðèòàíії,
Ñêàíäèíàâñüêèõ êðàїíàõ, à é îòðèìàëè â íèõ îôіöіéíå ãðîìàäÿíñòâî.
Íîâà õâèëÿ ìàñîâîãî ìіãðàöіéíîãî íàïëèâó ðîçïî÷àëàñÿ ç 2015 ð., êîëè â
Єâðîïó ðèíóëè ïîòîêè áіæåíöіâ ç êðàїí Ïіâíі÷íîї Àôðèêè (Àëæèðó, Ëіâії,
Єãèïòó) òà Áëèçüêîãî Ñõîäó (Ñèðії, Іðàêó, Єìåíó). Çà äàíèìè íåçàëåæíèõ
àãåíöіé, òіëüêè çà 2016 ð. äî Єâðîïè ïðèáóëî 1,82 ìëí ìіãðàíòіâ.

Áіëüøіñòü äåðæàâ є îäíîíàöіîíàëüíèìè, íàöіîíàëüíі ìåíøèíè є ó
Ôðàíöії (êîðñèêàíöі, ôëàìàíäöі), ÔÐÍ (òóðêè, іòàëіéöі, ãðåêè), Âåëèêіé
Áðèòàíії (øîòëàíäöі, іðëàíäöі, âàëëіéöі), Øâåéöàðії, Ôіíëÿíäії (6   % øâå-
äіâ), Ëàòâії, Óêðàїíі, Áіëîðóñі (ðîñіÿíè), Óãîðùèíі (ðîìè), ×åõії (ñëîâàêè),
Áîëãàðії (òóðêè) òîùî. Íàéáіëüø áàãàòîíàöіîíàëüíîþ êðàїíîþ є Ðîñіÿ, íà
òåðèòîðії ÿêîї ìåøêàþòü ïîíàä 200 íàöіîíàëüíîñòåé.
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Ìàéæå â óñіõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ïàíіâíîþ ðåëіãієþ є õðèñòèÿíñòâî, 
ÿêå çàðîäèëîñÿ â I–II ñò. ó Ñõіäíîìó Ñåðåäçåìíîìîð’ї, à â 1054 ð. ðîçêîëî-
ëîñÿ íà êàòîëèöüêó і ïðàâîñëàâíó ãіëêè. Íèíі æ êàòîëèöèçì îñîáëèâî 
ïîøèðåíèé â Іñïàíії, Ïîðòó ãàëії, Іòàëії, Ôðàíöії, Іðëàíäії, Áåëüãії, Àâñòðії, 
Ïîëüùі, ×åõії, Óãîðùèíі, Ñëîâà÷÷èíі, à òàêîæ ó êàðëèêîâèõ äåðæàâàõ 
Єâðîïè (Ìàëüòі, Ëþêñåìáóðçі, Ìîíàêî, Ëіõòåíøòåéíі, Ñàí-Ìàðèíî, Àí-
äîððі). Ïðîòåñòàíòèçì ïàíóє íèíі â Íîðâåãії, Øâåöії, Äàíії, Іñëàíäії, 
Ôіíëÿíäії, ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі Íіìå÷÷èíè, Íіäåðëàíäàõ, Øâåéöàðії, Âåëè-
êіé Áðèòàíії (àíãëіêàíñòâî). Ïðàâîñëàâ’ÿ çäàâíà ïîøèðåíå â Ãðåöії, Ðîñії, ÿ
Óêðàїíі, Áіëîðóñі, Áîëãàðії, Ðóìóíії, Ñåðáії òîùî. Іñëàì ïðèíåñëè íà Áàë-
êàíè òóðêè-îñìàíè â XIV–XV ñò., і äîíèíі éîãî äîòðèìóþòüñÿ àëáàíöі, 
áîñíіéöі, ÷àñòèíà áîëãàð і ÷èñëåííі ìіãðàíòè ç Áëèçüêîãî Ñõîäó òà Ïіâ-
íі÷íîї Àôðèêè. Іóäàїçì ïîøèðåíèé òàì, äå є âіðóþ÷і єâðåї.

• Розселення населення. Світові міста в Європі. Єâðîïà – íàéçàñåëå íіøà 
÷àñòèíà ñâіòó, îäíàê ãóñòîòà íàñåëåííÿ íåîäíîðіäíà (ìàë. 13). Òàê, ñëàáî 
çàñåëåíі Ôåííîñêàíäіÿ ó Ôіíëÿíäії òà ïіâíі÷íі òåðèòîðії  Ðîñії, íàéìåíøó 
ãóñòîòó íàñåëåííÿ ìàþòü Іñëàíäіÿ (3,3 îñîáè/êì2), Ðîñіÿ (8,5 îñîáè/êì2) і 
Íîðâåãіÿ (13,1 îñîáè/êì2). І íàâïàêè, äóæå ãóñòî  çàñåëåíà ñìóãà, ùî òÿã-
íåòüñÿ âіä Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àíãëії, ÷åðåç Áåëüãіþ і Íіäåðëàíäè, äîëèíîþ 
Ðåéíó і äîõîäèòü äî ðі÷êè Ïî â Іòàëії. Îñîá ëèâî ãóñòî çàñåëåíі Ìîíàêî 
(18 700 îñіá/êì2), Ìàëüòà (1432 îñîáè/êì2), Ñàí-Ìàðèíî (516 îñіá/êì2), Íі-
äåðëàíäè (414 îñіá/êì2) і Áåëüãіÿ (341 îñîáà/êì2).

Ó Єâðîïі ïåðåâàæàє ìіñüêå íàñåëåííÿ, íà ÿêå ïðèïàäàє íèíі ïîíàä 
77 %, íàéáіëüø óðáàíіçîâàíèìè êðàїíàìè ñòàëè Ìîíàêî (100 %), Áåëüãіÿ 
(98 %), Ìàëüòà (96 %), Іñëàíäіÿ (94 %), Íіäåðëàíäè (92 %), Ëþêñåìáóðã (91 %), 
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Âåëèêà Áðèòàíіÿ (83 %) òîùî, ìіíіìàëüíèõ çíà÷åíü ÷àñòêà ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ íàáóëà â Ëіõòåíøòåéíі (14 %), Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíі (40 %),
Ìîëäîâі (45 %) é Àëáàíії (59 %).

Ó Єâðîïі íàëі÷óþòü ïîíàä 35 ìіñò-ìіëüéîíåðіâ, ïðè÷îìó ñåðåä íèõ ïåðå-
âàæàþòü ìіñòà ç íàñåëåííÿì, ÿêå íåíàáàãàòî ïåðåâèùóє 1 ìëí îñіá. Îäíî-
÷àñíî òóò îòðèìàëà øèðîêèé ðîçâèòîê òàêà ôîðìà ìіñüêîãî ðîçñåëåííÿ, ÿê
ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ. Çëèâàþ÷èñü, öі àãëîìåðàöії óòâîðþþòü öіëі ñìóãè
ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. Ó Єâðîïі ñôîðìóâàëèñÿ êіëüêà âåëèêèõ ìіñüêèõ àãëî-
ìåðàöіé òà êіëüêà ãіãàíòñüêèõ ìåãàëîïîëіñіâ (òàáë. 5).

Таблиця 5. Мегалополіси і найбільші агломерації в Європі

Країна Населення
(млн осіб)

Густота населення
(осіб/км2)

Мегалополіси

Європейський 
банан (Блакитний 
банан)

Велика Британія, Бельгія,
Нідерланди, Люксембург, ФРН,
Франція, Швейцарія, Італія

130 ~ 1500–2000

Золотий банан
(Європейський 
сонячний пояс)

Італія, Франція, Монако, 
Іспанія, Андорра 40–45 ~ 1500–1700

Зелений банан 
(Східно-
європейський
мегалополіс)

Польща, Чехія, Австрія,
Словаччина, Угорщина, 
Словенія, Хорватія, Італія

40 ~ 1000–1500

Агломерації

Московська
Росія

20,0 2900

Санкт-Петербурзька 7,0 ~ 1000

Лондонська Велика Британія 13,8 5600

Паризька Франція 12,1 3700

Рейнсько-Рурська ФРН 11,4 1600

Міланська Італія 7,5 2800

Прирейнська
(Рандстад) Нідерланди 7,1 1500

Мадридська Іспанія 6,3 4800

Ñåðåä òåíäåíöіé ñó÷àñíîãî ðîçñåëåííÿ ó Єâðîïі íàéâàæëèâіøèìè є 
òàêі:
 ðîçâèòîê ñóáóðáàíіçàöії (ïåðåìіùåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ äî ïåðåä-

ìіñòü, ùî ñòàëî íàñëіäêîì ìàñîâîї àâòîìîáіëіçàöії íàñåëåííÿ і áåçïå-
ðåðâíîãî îñó÷àñíåííÿ òðàíñïîðòíîї іíôðàñòðóêòóðè);

 ðîçïîâñþäæåííÿ ðóðáàíіçàöії (ïðîöåñó ïîøèðåííÿ ìіñüêèõ ôîðì і
óìîâ æèòòÿ íà ñіëüñüêó ìіñöåâіñòü). Íèíі ìàéæå â óñіõ ðîçâèíóòèõ єâ-
ðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ñіëüñüêі ìåøêàíöі, òàê ñàìî, ÿê і ìіñüêі, çàáåçïå-
÷åíі âñіìà «áëàãàìè öèâіëіçàöії» (âîäîïîñòà÷àííÿì і êàíàëіçàöієþ,
åëåêòðèêîþ і ãàçîì, àâòîìîáіëÿìè і äîðîãàìè, çàñîáàìè çâ’ÿçêó, ìåäè÷-
íèì îáñëóãîâóâàííÿì);
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 іç ñåðåäèíè 1960-õ ðîêіâ ïîÿâà äæåíòðèôіêàöії – ÿâèùà, ïðîòèëåæ-
íîãî ñóáóðáàíіçàöії, à ñàìå – ðåêîíñòðóêöіÿ òà îíîâëåííÿ áóäіâåëü ó
ðàíіøå íåïðèâàáëèâèõ ÷àñòèíàõ ìіñòà é àñîöіéîâàíèé іç íèìè ïåðåїçä
äî ðàéîíó áàãàòøèõ ìåøêàíöіâ.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
Термін «світове місто» уперше використала С. Сассен у своїй праці «The
global city» (1991) для опису таких міст, як Лондон, Нью-Йорк і Токіо, і проти-

у р р у р

ставила його терміну «мегаполіс».

Єâðîïà є äóæå âàæëèâèì öåíòðîì ïîëіòè÷íîãî, åêîíîìі÷íîãî і êóëüòóð-
íîãî âïëèâó ó ñâіòі. Òóò ñôîðìóâàëèñÿ òàê çâàíі ãëîáàëüíі (ñâіòîâі)
ìіñòà, ÿêі ÷èíÿòü ïðÿìèé і âіä÷óòíèé âïëèâ íà ãëîáàëüíі ïðîöåñè, âè-
êîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі, êóëüòóðíі òà ïîëіòè÷íі çà-
ñîáè. Ñâіòîâå ìіñòî õàðàêòåðèçóєòüñÿ íèçêîþ îçíàê, ñåðåä ÿêèõ: âåëèêà
÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ, çîñåðåäæåííÿ øòàá-êâàðòèð íàéáіëüøèõ ÒÍÊ,
ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ і ãåîïîëіòè÷íèõ îðãàíіçàöіé; є ñâіòîâèì ôіíàí-
ñîâèì öåíòðîì, ìàє âèñîêîðîçâèíóòó ñôåðó äіëîâèõ ïîñëóã. Äî òàêèõ ìіñò
íàëåæàòü 50 íàéáіëüøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òðèäöÿòè êðàїí Єâðîïè, ïåðå-
âàæíî ñòîëèöі: íàïðèêëàä, ó Âåëèêіé Áðèòàíії – Ëîíäîí, Ìàí÷åñòåð, Áіð-
ìіíãåì, Ãëàçãî òîùî, ó ÔÐÍ – Áåðëіí, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, Ìþíõåí,
Äþññåëüäîðô, Ãàìáóðã, Øòóòãàðò, Êåëüí, ó Øâåéöàðії – Öþðèõ, Æåíåâà, â
Óêðàїíі – Êèїâ òîùî.

1. Як природні умови вплинули на розселення населення
Європи? Наскільки контрастною для життєдіяльності су-
спільства є європейська природа?
2. Порівняйте розподіл різних видів ресурсів за суб  ре-

гіонами Європи. Про які з субрегіонів Європи можна сказати: а) найбагатший на
паливні мінеральні ресурси; б) «лісовий цех» Європи; в) найкомфортніша рекре-
аційна зона Європи?

3. Яка демографічна ситуація характеризує країни Європи на початку ХХІ ст.? Ви-
значте головні причини процесів старіння та депопуляції корінного населення
Європи.

4. Назвіть сучасні ознаки європейської урбанізації. Як ви розумієте зміст понять
«субурбанізація» та «джентрифікація»?

5. Що означає термін «світове місто»? Знайдіть і покажіть на карті світові міста
Європи: Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Цюрих,
Женеву, Відень, Мілан.

§ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ 
КРАЇН ЄВРОПИ

• Загальний господарський розвиток. Єâðîïåéñüêі êðàїíè âèðіçíÿþòüñÿ
âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà і ìàþòü іíòåãðóþ÷å çíà÷åííÿ äëÿ
ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Òóò є 30 êðàїí ç âèñîêèì åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì,
ñåðåä ÿêèõ äåðæàâè G-7 – ÔÐÍ, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ. Îñîá-
ëèâî âèðіçíÿþòüñÿ Ñêàíäèíàâñü êі êðàїíè, ó ÿêèõ óìîâè æèòòÿ ââàæà-
þòüñÿ íàéëіïøèìè, à ìîäåëü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó äіñòàëà
íàçâó «ñóñïіëüñòâî çàãàëüíîãî äîáðîáóòó» (âèñîêèé ðіâåíü æèòòÿ і âіäñóò-
íіñòü ðіçêèõ êîíòðàñòіâ ìіæ áàãàòèìè é áіäíèìè, âèñîêà ñîöіàëüíà çàõè-

Запитання
і завдання
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ùåíіñòü íàñåëåííÿ, íèçüêèé ðіâåíü 
áåçðîáіòòÿ òîùî).

Íèíі áіëüøіñòü êðàїí Єâðîïè є 
òèïîâèìè ïîñòіíäóñòðіàëüíèìè äåð-
æàâàìè, äå íà íåâèðîáíè÷ó ñôåðó 
ïðèïàäàє ïîíàä 3/4// ÂÂÏ, ó çîâíіøíüî-
åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêàõ ïåðåâàæàє òîð-
ãіâëÿ ïîñëóãàìè, à íå ñèðîâèíîþ 
(ìàë. 14).

• Первинний сектор економіки. Äî
ïåðâèííîãî ñåêòîðó â Єâðîïі íàëå-
æàòü ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëü-
ñòâî, ëіñîâà і äîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü. 
Ó ñòðóêòóðі åêîíîìіêè єâðîïåéñüêèõ 
êðàїí ïî÷èíàþ÷è іç ñåðåäèíè XX ñò.
÷àñòêà öüîãî ñåêòîðó ðіçêî ñêîðîòè-
ëàñÿ.

Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ãіð-
íè÷îäîáóâíîї ñôåðè є ðîçðîáêà:
• íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó, íà âèäî-
áóòêó ÿêèõ ñïåöіàëіçóþòüñÿ Ðîñіÿ,
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Íîðâåãіÿ, Íіäåð-
ëàíäè, Äàíіÿ;
• âóãіëëÿ – Ðîñіÿ (373 ìëí ò ó 2015 ð.), 
ÔÐÍ (184 ìëí ò), Ïîëüùà (135 ìëí ò),
×åõіÿ (46 ìëí ò), Óêðàїíà (41 ìëí ò),
Ñåðáіÿ (38 ìëí ò); ó Âåëèêіé Áðèòàíії
çà íàÿâíîñòі áàñåéíіâ âèäîáóòîê ñêî-
ðîòèâñÿ äî 4 ìëí ò;

• ðóäíèõ ðåñóðñіâ: çàëіçíîї ðóäè (Ðîñіÿ, Øâåöіÿ, Óêðàїíà, Ôðàíöіÿ); óðà-
íîâîї ðóäè (Ôðàíöіÿ, Іñïàíіÿ, Óêðàїíà); ìіäíîї ðóäè (Ðîñіÿ, Ïîëüùà,
Ôіíëÿíäіÿ); áîêñèòіâ (Ôðàíöіÿ, Óãîðùèíà);

• íåìåòàëåâèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ: êàëіéíîї ñîëі (Óêðàїíà, Ôðàíöіÿ,
Íіìå÷÷èíà, Ïîëüùà, Áіëîðóñü) òà àïàòèòіâ (Ðîñіÿ, Іñïàíіÿ, Øâåöіÿ).

Ïðèðîäíі óìîâè Єâðîïè çàãàëîì ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, âîíè ñóòòєâî âïëèíóëè íà çîíàëüíó àãðàðíó ñïåöіàëіçàöіþ
єâðîïåéñüêèõ ðåãіîíіâ: ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї òà Çàõіäíîї Єâðîïè òâàðèííè-
öòâî ïåðåâàæàє íàä ðîñëèííèöòâîì ó Ïіâäåííіé òà Ñõіäíіé – ñêëàâñÿ іí-
øèé òèï ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ç ÿâíèì ïåðåâàæàííÿì ðîñëèííèöòâà
íàä òâàðèííèöòâîì. Àãðîñôåðà Єâðîïè òðàäèöіéíî âіäçíà÷àєòüñÿ ìàëîþ
êіëüêіñòþ ïðàöіâíèêіâ і âèñîêîþ ïðîäóêòèâíіñòþ.

Ðîñëèííèöòâî є âèñîêîïðîäóêòèâíèì, ùî ïîÿñíþєòüñÿ ÿê ñïðèÿòëè-
âèìè êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè, òàê і âèñîêèì òåõíі÷íèì îñíàùåííÿì,
ðàöіî íàëüíèì ïіäáîðîì êóëüòóð, åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì äîáðèâ òîùî
(ìàë. 15). Ìàéæå âñі êðàїíè є çíà÷íèìè âèðîáíèêàìè çåðíîâèõ êóëüòóð.
Íà ïіâíî÷і êóëüòèâóþòü îçèìó ïøåíèöþ, à áëèæ÷å äî ïіâäíÿ – ïåðåâàæàє
ÿðà. Æèòî є îñíîâíîþ çåðíîâîþ êóëüòóðîþ ó ÔÐÍ, Ïîëüùі, Áіëîðóñі é íà
ïіâíî÷і Ðîñії. Óñі êðàїíè âèñіâàþòü ÿ÷ìіíü, îâåñ, íà ïіâäíі çíà÷íі ïëîùі
âіäâåäåíî ïіä êóêóðóäçó (Ôðàíöіÿ, Óêðàїíà, Іòàëіÿ, Ðîñіÿ). Íàéâàæëèâі-
øèìè òåõíі÷íèìè êóëüòóðàìè є öóêðîâèé áóðÿê (Ôðàíöіÿ, Ðîñіÿ, ÔÐÍ, 

1. Які типи країн за рівнем 
економічного розвитку виокремлюють 
у межах Європи? 
2. Назвіть основні чинники, що 
визначають місце європейських країн
у міжнародному поділі праці (МПП).
3. Які сфери діяльності складають 
первинний, вторинний, третинний 
сектори економіки? З огляду на рівень
економічного розвитку Європи 
визначте домінуючий сектор
у спеціалізації європейських країн.

ПРИГАДАЙТЕ

Сфера послуг
Промисловість
Сільське господарство

73,4%

25%

1,6%

Мал. 14. Розподіл ВВП країн Євросоюзу 
за секторами економіки (на 2016 р.)
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Óêðàїíà, Ïîëüùà); ×åõіÿ é ÔÐÍ ìàþòü çíà-
÷íі ïëàíòàöії õìåëþ, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü 
äëÿ âèðîáíèöòâà ïèâà; îëіéíі êóëüòóðè, 
ñåðåä ÿêèõ äîìіíóþòü ñîíÿøíèê (Ôðàíöіÿ, 
Óêðàїíà, Ðîñіÿ, Ðóìóíіÿ, Áîëãàðіÿ) і ìàñ-
ëèíè (Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ). Íå÷îðíîçåìíі ðà-
éîíè ÔÐÍ, Áіëîðóñі, Ïîëüùі, Ðîñії, ×åõії, 
Óêðàїíè є ïðîâіäíèìè âèðîáíèêàìè êàðòî-
ïëі. Çà çáîðîì âèíîãðàäó, âèðîáíèöòâîì і 
åêñïîðòîì âèíà Ôðàíöіÿ, Іñïàíіÿ òà Іòàëіÿ 
òðàäèöіéíî ïîäіëÿþòü ïåðøі ìіñöÿ ó ñâіòі. 
Ó Áîëãàðії є ïëàíòàöії íàéäóõìÿíіøîї êà-
çàíëèöüêîї òðîÿíäè, à íà Àäðіàòè÷íîìó 
óçáåðåææі – áëàãîðîäíîãî ëàâðà.

Òâàðèííèöòâî, âіäïîâіäíî äî ðіçíîìàíіò-
íèõ ïðèðîäíèõ óìîâ Єâðîïè, ïðåäñòàâëåíî 
ñêîòàðñòâîì, ñâèíàðñòâîì, ïðîìèñëîâèì 
ïòàõіâíèöòâîì òîùî. Íàðîäè ïіâíî÷і Ðîñії і 
Ñêàíäèíàâії òðàäèöіéíî ðîçâîäÿòü ïіâíі÷-
íèõ îëåíіâ. Ó âñіõ êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Єâ-
ðîïè ðîçâèíåíå ðèáàëüñòâî, ëіäåðàìè є 
Íîðâåãіÿ é Іñëàíäіÿ.

Îäíå ç íàéñòàðіøèõ i íàéâàæëèâіøèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâ – äåðå-
âîîáðîáíà i öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü – іíòåíñèâíî ðîçâèâà-
єòüñÿ ó Øâåöії, Ôіíëÿíäії, Íîðâåãії, ÿêі є ãîëîâíèìè åêñïîðòåðàìè ó ñâ іòі 
âèñîêîÿêіñíîãî ïàïåðó i öåëþëîçè. Ïîðòóãàëіÿ é Іñïàíіÿ – ïðîâіäíі âè-
ðîáíèêè êîðêà ç êîðè êîðêîâîãî äóáà.

• Вторинний сектор економіки. Єâðîïà – îäèí ç ãîëîâíèõ öåíòðіâ ñâіòîâîї 
іíäóñòðії, âîíà âèçíà÷àєòüñÿ ïåðåäîâèì ðîçâèòêîì ïðàêòè÷íî âñіõ âèäіâ 
âèðîáíèöòâ îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі і áóäіâíèöòâà.

Åíåðãåòèêà â îñíîâíîìó áàçóєòüñÿ íà ÒÅÑ (âóãіëëÿ, ãàç, ìàçóò) i ÃÅÑ 
(ãіðñüêі ðі÷êè òà êàñêàäè íà Âîëçі, Äíіïðі, Äóíàї). ÀÅÑ äіþòü ó 16 êðàї-
íàõ Єâðîïè (143 àòîìíèõ ðåàêòîðè), çîêðåìà Ôðàíöії (76 % åëåêòðîåíåðãії 
â êðàїíі – 59 áëîêіâ ÀÅÑ), Óêðàїíі (56 %), Ñëîâà÷÷èíі (55 %), Óãîðùèíі 
(52 %), Øâåöії (34 %) (ìàë. 16). Ðÿä êðàїí (Іòàëіÿ, Àâñòðіÿ, Øâåéöàðіÿ, 
Ïîëüùà) ïіñëÿ àâàðії íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ ó 1986 ð. âіäìîâèëèñÿ âіä 
âèêîðèñòàííÿ àòîìíîї åíåðãåòèêè; Íіìå÷÷èíà і Áåëüãіÿ âіäìîâëÿòüñÿ äî 
2030 ð. Àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ àëüòåðíàòèâíà  åíåðãåòèêà. Ó Ôðàíöії 
1966 ð. ïîáóäîâàíî ïåðøó ó ñâіòі ïðèïëèâíó åëåêòðîñòàíöіþ (ÏÅÑ) ó ãèðëі 
ð. Ðàíñ; ó Ðîñії ïîáëèçó Ìóðìàíñüêà ç 1960-õ ðîêіâ ïðàöþє Êèñëîãóáñüêà 
ÏÅÑ. Çíà÷íîãî ïðîãðåñó äîñÿãíóëè єâðîïåéñüêі êðàїíè ó âèêîðèñòàí íі 
åíåðãії âіòðó, à â Іñëàíäії çíà÷íó ÷àñòêó åëåêòðîåíåðãії îòðèìóþòü íà 
ãåîòåðìàëüíèõ ñòàíöіÿõ. Äåäàëі áіëüøå çàëó÷àєòüñÿ åíåðãіÿ Ñîíöÿ. ÑÅÑ 
çàáåçïå÷óþòü áëèçüêî 3 % çàãàëüíîãî âèðîáіòêó åëåêòðîåíåðãії â Íіìå÷-
÷èíі, Іñïàíії òà Іòàëії.

Ìåòàëóðãіéíèé êîìïëåêñ âèêîðèñòîâóє ÿê ìіñöåâó, òàê i іìïîð òîâàíó 
ñèðîâèíó. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè ÷îðíèõ ìåòàëіâ є ÔÐÍ, Áåëüãіÿ, 
Ôðàíöіÿ, Ðîñіÿ, Óêðàїíà, Ïîëüùà, ×åõіÿ, Ëþêñåìáóðã («ñòàëåâèé êàð-
ëèê» – І ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ âèðîáëåíîї ñòàëі íà äóøó íàñåëåí  íÿ). 
Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ âèðіçíÿєòüñÿ âèðîáíèöòâîì àëþìіíіþ (Íîðâåãіÿ, 
Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Óãîðùèíà, Ðîñіÿ), ìіäі (Іòàëіÿ, Ïîëüùà, Pociÿ, Áîë-

Мал. 15. Спеціалізація 
рослинництва Європи
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ãàðіÿ), ñâèíöþ é öèíêó (Іñïàíіÿ, Ïîëüùà, ×åõіÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Ðîñіÿ, Ðóìó-
íіÿ), íіêåëþ (Ðîñіÿ, Óêðàїíà).

Ïðîâіäíó ðîëü ó єâðîïåé  ñü êіé іíäóñòðії âіäіãðàє ìàøèíîáóäóâàí  íÿ ç ÿ
íàéøèðøèì ó ñâіòі àñîðòèìåíòîì ïðîäóêöії, ùî çàáåçïå÷óє ìàéæå ïîëî-
âèíó åêñïîðòó. Îñîáëèâîãî ðîçâèòêó íàáóëî àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ (ìàë. 17).ÿ

Äî ñåðåäèíè XX ñò. Єâðîïà áóëà îñíîâíèì ñóäíîáóäіâíèì ðåãіîíîì
ñâіòó. Íèíі îñíîâíі ñóäíîáóäіâåëüíі ïîòóæíîñòі ïåðåìіñòèëèñÿ äî Àçії,
òîìó ùî ñóäíîáóäіâíèé áіçíåñ – öå äîñèòü ðåñóðñî- òà íàóêîìіñòêå âèðîá-
íèöòâî, і âіäòîäі єâðîïåéñüêі «ìîðñüêі äåðæàâè» (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Íіäåð-
ëàíäè, Ôðàíöіÿ) ìàéæå ïîâíіñòþ ïåðåéøëè íà ðåìîíò ñóäåí. Ïîðіâíÿíî
âåëèêå ñóäíîáóäóâàííÿ çáåðåãëîñÿ ëèøå ó ÔÐÍ, Ïîëüùі, Ôіíëÿíäії, Íîð-
âåãії, Ðîñії. 

Àâіàöіéíó ïðîìèñëîâіñòü ïðåä-
ñòàâëåíî àâіàãіãàíòîì AIRBUS, ùî 
âèïóñêàє 718 ëіòàêіâ íà ðіê (2017 ð.). 
Òàêîæ ðіçíі òèïè ëіòàêіâ âèãîòîâ-
ëÿþòü ÔÐÍ, Іòàëіÿ, Øâåöіÿ, Ðîñіÿ 
òà Óêðàїíà.

Åëåêòðîòåõíіêà ðîçâèíåíà â 
Íіìå÷÷èíі (Bosh i Siemens), Íіäåð-
ëàíäàõ (Philips), Ôðàíöії (Tefal, 
Moulinex), Øâåöії (Ericsson). Іòàëіÿ 
ïîñіäàє І ìіñöå ó ñâіòі çà âèïóñêîì 
îêðåìèõ âèäіâ ïîáóòîâîї òåõíіêè 
(õîëîäèëüíèêіâ, ïðàëüíèõ ìàøèí, 
ãàçîâèõ ïëèò), óñåñâіòíüî âіäîìèìè 
є òîðãîâåëüíі ìàðêè Ariston, 

Мал. 16. Атомна енергетика Європи

Мал. 17.77  Автомобільні концерни Європи

Частка 
виробництва 

електроенергії
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 0 %

Кількість 
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1
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Indesit, Zanussi. Øâåéöàðіÿ – îäèí ç ãîëîâíèõ ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ ãîäèí-
íèêіâ.

Ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі Єâðîïà çáåðåãëà ñâîї ïîçèöії ó âèðîáíèöòâі 
êëàñè÷íèõ âèäіâ ïðîäóêöії, ÿêå âèêîðèñòîâóє ìіñöåâó ñèðîâèíó é âіäõîäè 
іíøèõ âèðîáíèöòâ. ÔÐÍ i Ôðàíöіÿ âõîäÿòü äî òðіéêè ñâіòîâèõ õіìі÷íèõ ëі-
äåðіâ, îñîáëèâî ç âèðîáíèöòâà áàðâíèêіâ, ïëàñòìàñ, ïðîäóêöії íàôòîõіìії, 
ìåäèêàìåíòіâ òà іí. Ìіíåðàëüíі äîáðèâà âèðîáëÿþòü ó ÔÐÍ, Ôðàíöії, Pociї, 
Óêðàїíі, Áіëîðóñі, Óãîðùèíі, Åñòîíії. Ôàðìàöåâòèêà є òðàäèöіéíîþ ñôåðîþ 
âèðîáíèöòâà äëÿ Íіìå÷÷èíè, Øâåéöàðії, Óãîðùèíè, Ñëîâà÷÷èíè òîùî. 

Ó Єâðîïі ðîçâèíåíî ìàéæå âñі íàïðÿìè ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïðîòå 
íèíі ðÿä âèðîáíèöòâ âіä÷óâàþòü ãîñòðó êîíêóðåíöіþ ç áîêó êðàїí, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ, äå çà òàêîї ñàìîї ÿêîñòі âèðîáіâ öіíà є íèæ÷îþ. Âçóòòÿ âè-
ãîòîâëÿþòü ó Íіìå÷÷èíі, Äàíії, ×exiї, Ïîëüùі, Óãîðùèíі òîùî. Іòàëіÿ ïî-
ñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà åêñïîðòîì âçóòòÿ. Ãðåöіÿ âіäîìà âñüîìó ñâіòó 
õóòðÿíèìè âèðîáàìè. Êðàїíè Єâðîïè çàëèøàþòüñÿ öåíòðàìè øâåéíîї ïðî-
ìèñëîâîñòі «âèñîêîї» ìîäè (Ïàðèæ, Ìіëàí).

• Третинний сектор економіки. Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè ñôåðà ïîñëóã 
ðîçâèâàєòüñÿ âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè і є ïðîâіäíîþ â åêîíîìіöі ïåðå-
âàæíîї êіëüêîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí.

Єâðîïà – ãîëîâíå ÿäðî ôіíàíñîâèõ îïåðàöіé, ñàìå òóò ðîçìіùåíà 1/3 âñіõ 
ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ ñâіòó, îñîáëèâî öå ñòîñóєòüñÿ Øâåéöàðії ç її âіäîìèìè 
áàíêàìè. Ñâіòîâèìè ôіíàíñîâèìè öåíòðàìè є Ëîíäîí, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, 
Öþðèõ, Àìñòåðäàì, Ïàðèæ, Ëþêñåìáóðã. 

Ó ñòâîðåííі íîâàöіé, â îñó÷àñíåííі àñîðòèìåíòó òà ÿêîñòі âèðîáëåíîї 
ïðîäóêöії âàãîìå ìіñöå ïîñіäàє ðîçâèòîê ñôåðè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü і äî-
ñëіäíèöüêî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîçðîáîê, ùî ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïðіîðèòåòíó 
ëàíêó åêîíîìіêè. Ç äðóãîї ïîë. XX ñò. ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ òåõíîïàðêè, 
íàéâіäîìіøі ç ÿêèõ – Ñîôіÿ-Àíòèïîëіñ (Ôðàíöіÿ) і Êåìáðèäæ (Âåëèêà 
Áðèòàíіÿ). Îñòàííіì ÷àñîì іíòåíñèâíî ðîçâèâàєòüñÿ êîíöåïöіÿ ñòâîðåííÿ 
іíôîðìàöіéíîãî ìіñòà, ðіçíîìàíіòíі «òåëåïîðòè» (Àìñòåðäàì, Ðîòòåðäàì, 
Ìåö), «ìіñòà òåëåìàòèêè і êîìóíіêàöії» (Áàðñåëîíà, Êåëüí).

Íå âіäñòàє і єâðîïåéñüêà îñâіòà, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ áàãàòîþ іñòîðè÷íîþ 
ñïàäùèíîþ, ïîòóæíèìè íàóêîâèìè øêîëàìè, ñó÷àñíèìè ìåòîäèêàìè íà-
â÷àííÿ і ïðåñòèæíіñòþ äèïëîìіâ. Ñòàðîâèííі óíіâåðñèòåòè і êîëåäæі Âå-
ëèêîї Áðèòàíії, Íіìå÷÷èíè, Øâåéöàðії, Ôðàíöії, Іñïàíії, Íіäåðëàíäіâ 
ùîðîêó âèïóñêàþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ äèïëîìîâàíèõ ôàõіâöіâ, ÿêі ïðàöþþòü 
ïî âñüîìó ñâіòîâі (òàáë. 1).

Таблиця 1. Найпрестижніші вищі навчальні заклади Європи

Університети Країна Дата утворення Кількість студентів

Кембридж Велика Британія 1209 р. 25 500

Оксфорд Велика Британія 1096 р. 23 195

Болонський Італія 1088 р. 82 360

Единбурзький Велика Британія 1583 р. 36 490

Берлінський Німеччина 1810 р. 32 550

Віденський Австрія 1365 р. 94 000

Барселонський Іспанія 1450 р. 54 645
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Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ єâðîïåé-

ñüêîãî òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíî-
ìіêè є òóðèçì. Ó Єâðîïі ñõîäÿòüñÿ
øëÿõè 50 % óñіõ ìàíäðіâíèêіâ çà
êîðäîí. Єâðîïà ïðèâàáëþє ïîòóæíі
ïîòîêè òóðèñòіâ іç ÑØÀ, Êèòàþ,
ßïîíії, Àâñòðàëії, Êàíàäè, êðàїí
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè òîùî. Íàé-
óñïіøíіøå òóðèñòè÷íèé áіçíåñ ðîç-
âèâàєòüñÿ â Ïіâäåííіé і Çàõіäíіé
Єâðîïі. Íàéâіäâіäóâàíіøèìè єâðî-
ïåéñüêèìè êðàїíàìè є Ôðàíöіÿ, Іñ-
ïàíіÿ, Іòàëіÿ, Íіìå÷÷èíà (ìàë. 18).

Òðàíñïîðò âèêîíóє ó Єâðîïі
äóæå âåëèêó ðîëü ÿê äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ âëàñíîãî ãîñïîäàðñòâà,

òàê і äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çíà÷íîãî òðàíçèòó. Çàëіçíèöі çàðîäèëèñÿ â Єâ-
ðîïі, і íèíі їõ ïðîòÿæíіñòü ñòàíîâèòü 10 % âіä ñâіòîâîї і âіäçíà÷àєòüñÿ
âèñîêîþ ãóñòîòîþ (îñîáëèâî êðàїíè Áåíіëþêñó, Íіìå÷÷èíà, Øâåéöàðіÿ).
Âèñîêî øâèäêіñíі çàëіçíèöі ó Ôðàíöії òà êðàїíàõ Áåíіëþêñó ïðåäñòàâëåíі
ñèñòåìîþ TGV (Trainsa Grande Vitesse), ó Íіìå÷÷èíі – «Іíòåðñіòі», ÿêі
ïîñòóïîâî çáіëüøóþòü øâèäêіñòü äî 350 êì/ãîä. Ëіäåðîì ó Єâðîïі çà âàí-
òàæî- òà ïàñàæèðîïåðåâåçåííÿìè çàëèøàєòüñÿ àâòîòðàíñïîðò. Íàéâàæ-
ëèâіøі øâèäêіñíі àâòîìàãіñòðàëі ïðîõîäÿòü іç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà
ïіâäåííèé ñõіä (Ëîíäîí – Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі – Âіäåíü – Áåëãðàä –
Ñòàìáóë) і ç ïіâäåííîãî çàõîäó íà ïіâíі÷íèé ñõіä (Ëіñàáîí – Ïàðèæ –
Ñòîêãîëüì). Єâðîïåéñüêі àâòîäîðîãè çà çðó÷íіñòþ, îñâіòëåííÿì,
ñåðâіñîì – ïîçà êîíêóðåíöієþ ó ñâіòі. Ðі÷êîâèé òðàíñïîðò äóæå âàæëè-
âèé äëÿ âíóòðіøíіõ âàíòàæîïåðåâåçåíü. Ðі÷êîâі øëÿõè ìàþòü ÿê ìåðè-
äіîíàëüíèé (Ðåéí, Ðîíà, Âіñëà, Îäåð), òàê і øèðîòíèé (Òåìçà, Äóíàé, Ïî)
íàïðÿìîê. Àâіàöіéíèé òðàíñïîðò íåçàìіííèé ó ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåí-
íÿõ. Ó Єâðîïі äіþòü ïîíàä 160 àåðîïîðòіâ і ÷èñëåííі àâіàêîìïàíії. Ìîð-
ñüêèé òðàíñïîðò çäіéñíþє ïåðåâàæíî âàíòàæíі ìіæíàðîäíі ïåðåâåçåííÿ.
Íàéáіëüøі òîðãîâåëüíі ôëîòè ìàþòü Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ÔÐÍ, Íіäåðëàíäè,
Ôðàíöіÿ. Áіëüøå íіæ 10 єâðîïåéñüêèõ ïîðòіâ ìîæóòü ïðèéìàòè ñóäíà
âàíòàæîïіäéîìíіñòþ ïîíàä 20 òèñ. ò, ñåðåä íèõ íàéáіëüøèé ïîðò Єâðîïè
(«âîðîòà Єâðîïè») – Ðîòòåðäàì (466 ìëí ò âàíòàæіâ ó 2015 ð.). Ó Єâðîïі
ôóíêöіîíóє ïîòóæíà ñèñòåìà íàôòî- і ãàçîïðîâîäіâ, à òàêîæ ÷èñëåííі
ïàðîìíі ïåðåïðàâè.

• Зв’язки України з країнами Європи. Єâðîïåéñüêèé íàïðÿì ïîëіòè÷íîї òà
çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі ìàє äëÿ Óêðàїíè íèíі âèðіøàëüíå çíà-
÷åííÿ. Óêðàїíà íåîäíàðîçîâî ïіäòâåðäæóâàëà ñâіé ïîëіòè÷íèé âåêòîð –
ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì çàãàëüíîї єâðîïåéñüêîї ðîäèíè, óâіéòè äî
Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Ó Єâðîïі íàáóâàє çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ ïðèêîðäîííå ñïіâðîáіòíèöòâî.
Óêðàїíà і êðàїíè-ñóñіäè íàìàãàþòüñÿ ùîíàéáіëüøå âèêîðèñòîâóâàòè ïåðå-
âàãè ñâîãî ïðèêîðäîííîãî ñïіâðî áіò íè öòâà. Äåÿêі ðàéîíè òà îá  ëàñòі Óêðà-
їíè çàëó÷åíî â єâðîïåéñüêі ðå ãіî íè: «Çàõіäíèé Áóã» (ñïіëüíî ç ïîëüñüêèìè
òà áіëîðóñüêèìè òå ðè òî ðіÿìè), «Êàðïàòñüêèé» (ñïіëüíî ç òåðèòîðіÿìè Ñëî-
âà÷÷èíè, Óãîðùèíè, Ïîëüùі, Ðóìóíії), «Âåðõíіé Ïðóò» і «Íèæíіé Äóíàé»
(ç ïðèëåãëèìè òåðèòîðіÿìè Ðóìóíії òà Ìîëäîâè). 

 82,5 
 75,5
 52,3
 35,5
 24,7 
 24,5
 17,4
 15,8
 15,2 
 13,8
 13,3
12

Франція
Іспанія

Італія
Німеччина

Греція
Росія

Польща
Нідерланди

Угорщина
Хорватія

Україна
Чехія

Мал. 18. Найвідвідуваніші країни Європи 
(млн туристів у 2016 р.)
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Îñíîâíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè îñòàííіìè ðîêàìè ñòàâ Єâðî-
ñîþç, ÷àñòêà ÿêîãî â óêðàїíñü êîìó åêñïîðòі ñòàíîâèòü ìàéæå 39 % (ìàë. 19).
Çîâíіøíÿ åêîíîìі÷íà äіÿëüíіñòü Óêðàїíè ґðóíòóєòüñÿ íà äâîñòîðîííіõ
ìіæäåðæàâíèõ äîãîâîðàõ і óãîäàõ, ÿêі óêëàäåíî ÿê іç áіëüø âіääàëåíèìè
êðàїíàìè, òàê і іç ñóñіäíіìè.

Êðàїíè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ñòàëè äëÿ Óêðàїíè äієâèì ïðèêëàäîì çà-
ìîæíîñòі, äåìîêðàòè÷íîñòі, âèâàæåíîñòі, òîëåðàíòíîñòі òîùî. Âîíè ïî-
ñòіéíî ïіäòðèìóþòü íà âñіõ ðіâíÿõ єâðîіíòåãðàöіéíå ïðàãíåííÿ Óêðàїíè і
íàäàþòü íàøіé êðàїíі ïîëіòè÷íîї і ôіíàíñîâîї ïіäòðèìêè ó ïðîâåäåííі
ðіçíîáі÷íèõ ðåôîðì ó ñóñïіëüñòâі òà åêîíîìіöі.

1. Які риси притаманні загальному розвитку господар-
ського комплексу країн Європи? Який субрегіон можна
назвати «ядром» економічного розвитку Європи?
2. Назвіть складові первинного сектору економіки країн

Європи. Які чинники визначають розвиток цих виробництв у Європі?
3. Охарактеризуйте енергетику Європи. Які тенденції розміщення різних типів елек-

тростанцій простежуються по території країн Європи?
4. Назвіть найбільші промислові райони Європи. Які з них сформували «центральну

вісь» розвитку Європи?
5. Що означає термін «постіндустріальний тип економіки»? Які види послуг характе-

ризують європейський ринок?
6. Як ви можете пояснити наявність нерівномірності економічного розвитку країн

і субрегіонів Європи? Яке місце в європейському регіоні посідає Україна?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 
Тема: Порівняльна характеристика структури промислового виробництва

двох економічно розвинених невеликих країн Європи (за вибором учнів)
Мета:
– закріпити знання про секторальну модель економіки країн і місце в ній промисло-

вого виробництва;
– аналізувати співвідношення добувної та обробної (у тому числі високотехнологіч-

ної) промисловості економічно розвинених невеликих країн Європи;
– порівнювати й аналізувати структуру виробництва промислової продукції, робити

висновки щодо спільності та відмінності спеціалізації країн.

Запитання
і завдання

Мал. 19. Структура експорту–імпорту між Україною та Європейським Союзом 
(на 2016 р.)
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Розділ I
Порівняльна характеристика промисловості двох країн (за вибором)

Параметри порівняння країна __________ країна __________

1.   Тип економіки за структурою ВВП

2.   Частка промисловості в структурі ВВП (%)

3.   Основні чинники розвитку та розміщення
промисловості
4.   Первинний сектор: добувна промисловість
та її сировинна база
5.   Вторинний сектор: обробна промисловість
і її продукція
6. Найбільші промислові корпорації (ТНК)
та центри їх розміщення
7. Місце промислової продукції в структурі 
експорту країни

Структура ВВП економічно розвинених невеликих країн Європи

№ 
з/п Країна

Структура ВВП на 2016 р., % Загальний 
розмір ВВП, 
млрд дол.

проми-
словість

сільське 
господарство

будів-
ництво

транспорт
і торгівля

інші
послуги

1 Австрія 21,4 1,2 6,4 26,7 44,3 386,4
2 Бельгія 16,8 0,7 5,3 23,7 53,5 466,4 
3 Данія 18,6 0,9 4,9 24,4 51,2 306,1
4 Ісландія 15,1 5,7 7,3 26,3 45,7 20,0
5 Люксембург 7,2 0,3 5,7 22,4 64,4 59,9
6 Нідерланди 15,3 1,8 4,7 26,0 52,2 770,8
7 Норвегія 27,2 2,6 7,4 20,6 42,2 370,6
8 Фінляндія 20,3 2,7 6,8 21,5 48,7 236,8
9 Швейцарія 20,3 0,7 5,5 24,3 49,2 659,8

10 Швеція 18,6 1,3 6,0 25,2 48,9 511,0

Висновки:
1. Назвіть риси подібності промисловості двох країн, що порівнювалися в прак-

тичній роботі. Поясніть, чому країни є схожими за параметрами промислової характе-
ристики.

2. Назвіть риси відмінності промисловості двох країн, що порівнювалися в прак-
тичній роботі. Поясніть, чому країни відрізняються за рисами порівняння.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
(çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі(( )і
1. Іíòåãðàöіéíі òà äåçіíòåãðàöіéíі ïðîöåñè ó Єâðîïі.
2. Âіäíîâíà åëåêòðîåíåðãåòèêà â êðàїíàõ Єâðîïè: ðåãіîíàëüíі îñîá-

ëèâîñòі òà âіäìіííîñòі.
3. Ñòðóêòóðà é ïðîñòîðîâà îðãàíіçàöіÿ âèðîáíèöòâà ÷îðíèõ ìåòàëіâ ó

êðàїíàõ Єâðîïè.
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Òåìà 2. Країни Європи
 Ви дізнаєтеся про:

– місце країн у Європі і світі та основні чинники, за якими визначають участь у
міжнародному поділі праці (МПП);

– секторальну структуру (складники первинної, вторинної та третинної сфер)
економіки європейських країн;

– особливості сучасного етапу розвитку країн, стан промислового й аграрного
виробництва, транспортної системи та сфери послуг;

– характерні риси просторової організації господарства та тенденції розвитку
зовнішніх економічних зв’язків.

 Ви навчитеся:
– використовувати тематичні карти, знаходити, систематизувати необхідну ін-

формацію для комплексної економіко-географічної характеристики країн;
– порівнювати чинники міжнародної спеціалізації та показники соціально-еко-

номічного розвитку для обґрунтування місця країн у світі та регіоні;
– пояснювати особливості структури експорту й імпорту товарів та послуг країн

Європи, прогнозувати перспективи розширення економічних зв’язків України з
європейськими країнами.

§ 7. НІМЕЧЧИНА

•Îôіöіéíà íàçâà – Федеративна Республіка Німеччина
•Ñòîëèöÿ – Берлін
•Ïëîùà – 357 тис. км2

•Íàñåëåííÿ – 82,8 млн осіб (2017 р.)
•Ìîâà – німецька
•Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – парламентська
республіка

•Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
•Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 16 федеральних земель
•Íàéáіëüøі ìіñòà – Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, 
Франкфурт-на-Майні

•ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 41 902 дол. (2017 р.)

• Місце країни у світі та регіоні. ЕГП 
країни. Íіìå÷÷èíà є îäíієþ ç åêîíî-
ìі÷íî íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí ñâіòó,
ùî äîñÿãëà ñâîїõ óñïіõіâ çàâäÿêè
äóæå âèãіäíîìó ÅÃÏ, îñîáëèâîñòÿì
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó і òðàäèöіéíî âè-
ñîêіé äèñöèïëіíі і êâàëіôіêàöії òðóäî-
âèõ ðåñóðñіâ.

ÅÃÏ Íіìå÷÷èíè â óñі ÷àñè çíà÷íî
âïëèâàëî íà åêîíîìі÷íå æèòòÿ êðàї-
íè. Îñíîâíà îñîáëèâіñòü ÅÃÏ êðàїíè –
öåíòðàëüíіñòü, òîáòî ïîëîæåííÿ â
öåíòðі Єâðîïè â îòî÷åííі 9 âèñîêîðîç-

1. До складу якого з регіонів Європи 
згідно з класифікацією ООН належить
Німеччина? Назвіть країни-сусіди ФРН.
2. Які зміни в суспільно-політичному
житті Німеччини відбулися в другій 
половині ХХ – на початку ХХІ ст.? 
Як вони вплинули на місце країни 
в Європі та світі?
3. Назвіть найбільші ТНК Німеччини, 
продукція яких відома в Україні.

ПРИГАДАЙТЕ
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Розділ I
âèíóòèõ êðàїí-ñóñіäіâ (ìàë. 20).
Êðàїíà îìèâàєòüñÿ äâîìà ìîðÿìè íà
ïіâíî÷і, ìàє ðîçãàëóæåíó ñè ñòåìó
ðі÷îê (Ðåéí, Ìàéí, Åëüáà, Äóíàé) і
êàíàëіâ, íàéñó÷àñíіøі àâòîìîáіëüíі
øëÿõè òà çàëіçíèöі.

• Основні чинники розвитку. Ñåðåä
îñíîâíèõ ÷èííèêіâ, ùî âèçíà÷àþòü
ìіñöå êðàїíè ó ÌÏÏ, є ïîòóæíèé
ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ÿê

ÿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі, òàê і
ÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñåðåä

ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ âіäçíà÷àþòüñÿ
çàïàñè êàì’ÿíîãî (Ðóð і Ñààð) òà áó-
ðîãî âóãіëëÿ, êàëіéíîї ñîëі (îäèí
ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèäîáóâà÷іâ).
Âóãіëëÿ âèñîêîÿêіñíå, âèäîáóâàííÿ
éîãî âåäåòüñÿ â øàõòàõ. Íåâåëèêі
ðîäîâèùà ïðèðîäíîãî ãàçó òà êà ì’ÿ-
íîї ñîëі є íà ïіâíî÷і êðàїíè. Íàäðà
áàãàòі íà áóäіâåëüíó ñèðîâèíó. Çà-
ãàëîì Íіìå÷÷èíà âèêîðèñòîâóє ìі-

íåðàëüíèõ ðåñóðñіâ íàáàãàòî áіëüøå, íіæ âèäîáóâàє. Íіìå÷÷èíà є êðàїíîþ, 
ó ÿêіé óïðîäîâæ XX ñò. ïðîïàãóâàëèñÿ іäåї ñòàëîãî ëіñîêîðèñòóâàííÿ.
І õî÷à êîðіííі ëіñè â ìèíóëі ÷àñè áóëî çâåäåíî àáî çàìіíåíî ëіñîíàñàäæåí-
íÿìè, ëіñèñòіñòü ñòàíîâèòü 30,7 %, à çàáåçïå÷åíіñòü ëіñîì – 0,1 ãà íà îä-
íîãî æèòåëÿ. Êðàїíà äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíà âîäíèìè ðåñóðñàìè. Óñі âåëèêі 
ðі÷êè ïðîòÿãîì ðîêó æèâëÿòüñÿ ðіâíîìіðíî òà ïîâíîâîäíі. Íàéáіëüøі –
Ðåéí (çàâäîâæêè 865 êì) і Äóíàé (647 êì).

Ðåêðåàöіéíèé ïîòåíöіàë ôîðìóєòüñÿ ç áåçëі÷і ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè,
іñòîðії і êóëüòóðè. Ó ÔÐÍ 40 îá’єêòіâ Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Âàãîìå
çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ðåêðåàöіéíîãî ãîñïîäàðñòâà ìàþòü ãіðñüêі ëàíä-
øàôòè é îçåðà, ëіñè і äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ âîä. Ó ÔÐÍ ñòâîðåíî ñîòíі
çàïîâіäíèêіâ, äåñÿòêè íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ ó ðіçíèõ ëàíäøàôòíèõ ðàéî-
íàõ (Áàâàðñüêèé ëіñ, Áåðãòåñãàäåíñüêі Àëüïè òîùî).

Íіìåöüêà åêîíîìіêà äîñÿãëà ñâîãî âèñîêîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó íå ëèøå
çàâäÿêè ñâîєìó ïðèðîäíî-ðåñóðñíîìó ïîòåíöіàëó, à é çàâäÿêè íàäçâè÷àéíî
âèñîêіé êâàëіôіêàöії òðóäîâèõ ðåñóðñіâ, ÷àñòêè ðîáî÷îї ñèëè íàéâèùîї 
êâàëіôіêàöії (ó êðàїíі êîæíèé ÷åòâåðòèé íіìåöü ìàє äèïëîì ïðî çàêіí-
÷åíó âèùó îñâіòó) і îñîáëèâîìó âіäïîâіäàëüíîìó ñòàâëåííþ äî ïðàöі, ùî
ìîæíà íàçâàòè «îñîáëèâіñòþ íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó» íіìöіâ.

• Система розселення населення. Ó ÔÐÍ ìåøêàє 82,8 ìëí îñіá (2017 ð.), 
ùî є îíîâëåííÿì ðåêîðäó çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ â êðàїíі (ìàë. 21). Õî÷à
â êðàїíі äóæå íèçüêà íàðîäæóâàíіñòü і íàáàãàòî âèùà ñìåðòíіñòü, êіëü-
êіñòü íàñåëåííÿ çáіëüøóєòüñÿ çàâäÿêè іíòåíñèâíіé іììіãðàöії. Ãàñòàðáàé-
òåðè (çàïðîøåíі іíîçåìíі ïðàöіâíèêè), îñîáëèâî òóðêè, ïî÷àëè çàñåëÿòè
êðàїíó ùå іç ñåðåäèíè 1950-õ ðîêіâ. Íèíі â êðàїíі ïîíàä 20 % íàñåëåííÿ є
àáî ìіãðàíòàìè, àáî їõíіìè íàùàäêàìè.

Íàñåëåííÿ ÔÐÍ ðîçìіùåíå íåðіâíîìіðíî. Îñîáëèâî âèðіçíÿєòüñÿ ñòî-
ëè÷íèé ðàéîí, âåëèêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ õàðàêòåðíà äëÿ äîëèíè Ðåéíó, 
àëå є é ìàëîçàñåëåíі äіëÿíêè (ëó÷íà é áîëîòèñòà ìіñöåâіñòü Ïіâíі÷íîãåð-

Мал. 20. Центральне положення 
Німеччини в Європі

0 км
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ìàíñüêîї íèçîâèíè, ðàéîíè Áàâàðñüêîãî ëіñó òîùî). Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñå-
ëåííÿ ñòàíîâèòü 227 îñіá/êì2. Ðіâåíü óðáàíіçàöії – 76 %. Ñêëàëèñÿ âåëèêії
àãëîìåðàöії: Ðåéí-Ðóðñüêà (11,4 ìëí îñіá), Áåðëіíñüêà (6 ìëí), Ôðàíêôóðò-
ñüêà (5,6 ìëí), Øòóòãàðòñüêà (5,2 ìëí îñіá) òà іí. ×àñòèíà Çàõіäíîї Íіìå÷-
÷èíè âõîäèòü äî єâðîïåéñüêîãî ìåãàëîïîëіñà «Áëàêèòíèé áàíàí».

• Сучасний стан господарства. ÔÐÍ ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó 
ñâіòîâіé åêîíîìіöі çàãàëîì òà єâðîïåéñüêèõ êðàїí çîêðåìà. Íèíі Íіìå÷-
÷èíà, çàâäÿêè ñâîїì åêîíîìі÷íèì ïîòóæíîñòÿì, є áåçïåðå÷íèì ëіäåðîì ó
ЄÑ (ïîíàä 30 % åêîíîìіêè Єâðîñîþçó). Äëÿ áіëüøîñòі êðàїí ЄÑ Íіìå÷÷èíà
є ïðîâіäíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì і îñíîâíèì іíâåñòîðîì.

Íіìåöüêà åêîíîìіêà ïðîöâіòàє, çàëó÷àє âåëèêó êіëüêіñòü іíâåñòèöіé çà-
âäÿêè äîáðå ðîçâèíóòіé іíôðàñòðóêòóðі, êâàëіôіêîâàíіé ðîáî÷іé ñèëі ç
åôåêòèâíîþ ìîòèâàöієþ äî ïðàöі. Âîíà îðãàíіçîâàíà çà ïðèíöèïîì òàê
çâàíîї «ñîöіàëüíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè» і çàáåçïå÷óє âèñîêó åôåêòèâíіñòü
ïðàöі, à òàêîæ ãàðàíòóє ìàêñèìóì ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі (ïîâíà çà-
éíÿòіñòü íàñåëåííÿ, íàäàííÿ ñîöіàëüíîї äîïîìîãè, ïåíñіé, ñóáñèäіé, äîòà-
öіé, ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííÿ òîùî).

Íàéáіëüøі êîìïàíії âèðîáëÿþòü 51 % ÂÂÏ. Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä íèõ íà-
ëåæèòü ïîòóæíèì ÒÍÊ, ÿêèõ ó Íіìå÷÷èíі íàëі÷óþòü ïîíàä 40 (òàáë. 1).

Таблиця 1. Найбільші німецькі ТНК (на 2017 р.)

№ Компанія Сфера діяльності Прибуток,
млн дол. Штаб-квартира

1 Volkswagen автомобілебудування 240,2 Вольфсбург
2 Daimler автомобілебудування 169,4 Штутгарт
3 Allianz SE фінансові послуги 122,1 Мюнхен
4 BMW Group автомобілебудування 104,1 Мюнхен
5 Siemens електроніка й електротехніка 88,4 Мюнхен
6 Robert Bosch електротехніка 80,8 Герлінген
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Мал. 21. Розподіл населення за федеральними землями Німеччини
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Âèçíà÷àëüíèì ÷èííèêîì äîñÿãíåíü íіìåöüêîї åêîíîìіêè є âèñîêèé ðі-

âåíü íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó (ÍÒÏ) ó êðàїíі, ÿêèé áàçóєòüñÿ íà ïіä-
òðèìöі óðÿäó і ïðèâàòíîãî áіçíåñó. Çà îáñÿãàìè âèäàòêіâ íà íàóêîâі òà
íàóêîâî-òåõíі÷íі öіëі (>3 % ÂÂÏ) òà çà їõíіì àáñîëþòíèì çíà÷åííÿì Íі-
ìå÷÷èíà âõîäèòü äî ñâіòîâèõ ëіäåðіâ.

Òðåòèííà ñôåðà ÔÐÍ ôîðìóє ïîíàä 2/3 ÂÂÏ êðàїíè, ó íåї çàëó÷åíî
ïîíàä 75 % òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Íàñàìïåðåä âîíà âêëþ÷àє äіÿëüíіñòü áàí-
êіâñüêî-ôіíàíñîâîї ñèñòåìè êðàїíè, à òàêîæ ðîáîòó òîðãіâëі òà òðàíñ ïîðòó.
Áàíêè òà õîëäèíãè ÔÐÍ є ãîëîâíèì ëîêîìîòèâîì íіìåöüêîї åêîíîìіêè.
Ïðîâіäíі áàíêè (Deutsche Bank, Dresdner Bank і Commerzbank) є îñíîâ-
íèìè âíóòðіøíіìè іíâåñòîðàìè Íіìå÷÷èíè. Òðàäèöіéíî âàæëèâîþ ãà-
ëóççþ ÔÐÍ є òîðãіâëÿ. Òîðãîâåëüíі ïіäïðèєìñòâà Íіìå÷÷èíè òà ìåðåæі
ñóïåðìàðêåòіâ (çîêðåìà, Metro) òðà äèöіéíî ïîñіäàþòü âåðõíі ïîçèöії â
ðåéòèíãîâèõ ñïèñêàõ íіìåöüêîãî áіçíåñó.

Íå ìåíø âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè ÔÐÍ ìàє її òðàíñïîðòíà
іíôðàñòðóêòóðà. Її ãóñòà òðàíñïîðòíà ìåðåæà íå ëèøå îáñëóãîâóє âëàñíі 
ïîòðåáè, à é çàáåçïå÷óє çâ’ÿçêè іç ñóñіäíіìè êðàїíàìè. Ïðîâіäíå ìіñöå íà-
ëåæèòü àâòîìîáіëüíîìó òðàíñïîðòó. Çàãàëüíà äîâæèíà àâòîøëÿõіâ –
645 òèñ. êì, ñåðåä íèõ âèñîêîøâèäêіñíèõ àâòîáàíіâ – 12,8 òèñ. êì. Íà
äðóãîìó ìіñöі – çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò, âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ÿêîãî
ñòàëî øèðîêå âèêîðèñòàííÿ øâèäêіñíèõ ïàñàæèðñüêèõ ïîòÿãіâ «Іíòåð-
Ñіòі-Åêñïðåñ», ÿêі âіäçíà÷àþòüñÿ êîìôîðòàáåëüíіñòþ і ðîçâèâàþòü øâèä-
êіñòü äî 250 êì/ãîä. Ìіæíàðîäíèì âîäíèì øëÿõîì є Ðåéí, à ãîëîâíèìè
ìîðñüêèìè ïîðòàìè – Ãàìáóðã, Áðåìåí, Ðîñòîê. Ãîëîâíèé àåðîïîðò êðà-
їíè – Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі (І ìіñöå â Єâðîïі çà âàíòàæîîáіãîì – 2,07 ìëí ò),
ïðîâіäíà àâіàöіéíà êîìïàíіÿ ÔÐÍ – Lufthansa. Íàéáіëüøèìè òðàíñïîðòíèìè
âóçëàìè є Áåðëіí, Ìþíõåí, Ãàìáóðã, Áðåìåí, Êåëüí, Ôðàíê ôóðò-íà-Ìàéíі
òà іí.

Òóðèçì ñòàє âïëèâîâîþ ëàíêîþ òðåòèííîї ñôåðè. Íіìå÷÷èíó âіäâіäàëî
35,5 ìëí òóðèñòіâ. Öüîìó ñïðèÿє íàÿâíіñòü áàãàòèõ і ðіçíîìàíіòíèõ ðåêðå-
àöіéíèõ ðåñóðñіâ (ìàë. 22).

Ó ïðîìèñëîâîñòі îñîáëèâî øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàþòüñÿ òі ñôåðè
äіÿëüíîñòі, ùî âèðîáëÿþòü іíâåñòèöіéíі òîâàðè: õіìі÷íà òà íàôòîõіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü, ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ.

Îñíîâíó ÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü íà ÒÅÑ (65 %) òà ÀÅÑ.ї
Ó ìåòàëóðãії çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà ñòàëі (ïîíàä 42 ìëí ò íà ðіê) ÔÐÍї

ïîñіäàє ñüîìå ìіñöå ó ñâіòі òà ïåðøå 
â ЄÑ. Ñòàëü і ÷àâóí òà ïîíàä 8 ìëí ò 
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ âèïëàâëÿþòü 
áëèçüêî 180 ïіäïðèєìñòâ ó Ðóð-
ñüêîìó ïðîìèñëîâîìó ðàéîíі.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ є ïðîâіäíîþ 
ëàíêîþ íіìåöüêîї åêîíîìіêè, âîíà 
çàáåçïå÷óє ïîíàä 50 % îáñÿãó åêñ-
ïîðòó. Â àâòîìîáіëåáóäóâàííі ëі-
äåðñüêі ïîçèöії ïîñіäàþòü 5 êîì-
 ïàíіé – Volkswagen, Daimler, BMW 
Group (ìàë. 23), Ford (Êåëüí) òà 
Opel (Ðþññåëüñãàéì), ÿêі âèðîá-
ëÿþòü 6 ìëí àâòî (çîêðåìà, 5,5 ìëí 
ëåãêîâèõ). Íіìå÷÷èíà є єâðîïåé-
ñüêèì ëіäåðîì çà ðîçâèòêîì åëåê-

Мал. 22. Перлина німецької Баварії – 
замок Нойшванштайн (1869–1883 рр.)
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Мал. 23. Штаб-квартира
концерну «БМВ» в Мюнхені

òðîòåõíі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі 
ïðîìèñëîâîї і ïîáóòîâîї åëåêòðîíіêè, çàñîáіâ çâ’ÿçêó, òî÷íèõ ïðèëàäіâ і 
ðіçíîї ïîáóòîâîї òåõíіêè (êîíöåðíè Siemens, Robert Bosch). Àåðîêîñìі÷íà 
ïðîìèñëîâіñòü áåðå ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâі âіéñüêîâèõ і öèâіëüíèõ ëіòàêіâ (ó 
êîîïåðàöії ç єâðîïåéñüêèì êîíöåðíîì Airbus) і
ãåëіêîïòåðіâ (Ìþíõåí і Ãàìáóðã). Â àâіàöіéíî-
êîñìі÷íîìó áóäіâíèöòâі Íіìå÷÷èíè ôóíêöіîíóє
áëèçüêî 150 êîìïàíіé, îñíîâíèìè ç ÿêèõ є EADS
òà Eurocopter. Ñóäíîáóäіâíà ïðîìèñëîâіñòü
âèðîá ëÿє ñïåöіàëіçîâàíі ñóäíà.

Ç XIX ñò. Íіìå÷÷èíà є ñâіòîâèì ëіäåðîì õі-
ìі÷íîї іíäóñòðії. Її ïіäïðèєìñòâà âèïóñêàþòü 
óâåñü ñïåêòð õіìі÷íîї ïðîäóêöії – âіä ïðîäóêòіâ
îðãàíі÷íîї õіìії, ïëàñòìàñ і äîáðèâ äî ëіêіâ і êîñ-
ìåòè÷íèõ çàñîáіâ. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ
ÿê іìïîðòíà, òàê і âëàñíà ñèðîâèíà. Íàéáіëü-
øèìè ïіäïðèєìñòâàìè íіìåöüêîї õіìі÷íîї ïðî-
ìèñëîâîñòі ââàæàþòüñÿ êîíöåðíè Bayer, BASF,
Henkel Group, ùî ðîçòàøîâàíі â Ðóðі і ìîðñüêèõ
ïîðòàõ. Çà âèðîáíèöòâîì ìåäèêàìåíòіâ ÔÐÍ ïî-
ñіäàє äðóãå ìіñöå ó ñâіòі. Ðîçâèíóòі òàêîæ ëåãêà
(âèðîáíèöòâî âçóòòÿ é òåêñòèëþ) і õàð÷îâà (âè-
ðîáíèöòâî ïèâà, ìîëîêà, ì’ÿñà, öèãàðîê òîùî)
ïðîìèñëîâіñòü.

Ïåðâèííèé ñåêòîð Íіìå÷÷èíè ïðåäñòàâëåíî 
ïîòóæíèì ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå ùî â àãðîñôåðі çàéíÿòî ëèøå 1,5 % âіä
çàãàëüíîї êіëüêîñòі ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ êðà-
їíè, âîíà ïîâíіñòþ çàáåçïå÷óє âíóòðіøíі ïîòðåáè
Íіìå÷÷èíè â îñíîâíèõ âèäàõ ïðîäî âîëüñòâà.
Ïðîâіäíà àãðàðíà äіÿëüíіñòü – òâàðèííèöòâî, 
íà ÿêå ïðèïàäàє 2/3 àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà.
Ó êðàїíі ðîçâîäÿòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó (15 ìëí
ãîëіâ), ñâèíåé (26 ìëí), ïòèöþ. Ðîñëèííèöòâî
ðîçâèíóòå â ðàéîíàõ ç âèñîêîþ ïðèðîäíîþ ðîäþ-
÷іñòþ ґðóíòіâ. Ìàéæå 2/3 ðіëëі çàéíÿòî çåðíî-
âèìè êóëüòóðàìè. Íà ïîëÿõ êðàїíè âèðîùóþòü
ïøåíèöþ, ÿ÷ìіíü, æèòî, êóêóðóäçó, öóêðîâèé
áóðÿê, êàðòîïëþ, îâî÷і, ôðóêòè, âèíîãðàä, õìіëü
òîùî. Ó Áà âàðії çíàõîäÿòüñÿ íàéáіëüøі ðàéîíè
âèðîùóâàííÿ õìåëþ. Ó äîëèíàõ Ðåéíó òà éîãî
ïðèòîê îñîáëèâî ïîøèðåíî âèíîãðàäàðñòâî òà
ñàäіâ íèöòâî.

• Характерні риси просторової організації гос-
подарства. Íà òåðèòîðії Íіìå÷÷èíè òðàäèöіéíî
âèäіëÿþòü òðè ãðóïè ðàéîíіâ – Ïіâíі÷íèé çà-
õіä, Ïіâäåíü і Ñõіä, ùî ñóòòєâî ðіçíÿòüñÿ ìіæ
ñîáîþ (ìàë. 24).

Ïіâíі÷íèé çàõіä îá’єäíóє çåìëі Øëåçâіã-
Ãîëüøòåéí, Ãàìáóðã, Íèæíþ Ñàêñîíіþ, Áðå-
ìåí і Ïіâíі÷íèé Ðåéí-Âåñòôàëіþ. Ó Íèæíіé 

Схід
 Північний захід
 Південь

Мал. 24. Економічні райони 
Німеччини
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Ñàêñîíії ïîðó÷ іç àãðîâèðîáíèöòâîì îòðèìàëè ðîçâèòîê ÿê òðàäèöіéíі 
âèäè âèðîáíèöòâà (ñóäíîáó äóâàííÿ, ñòàëåëèâàðíà і õіìі÷íà), òàê і íîâі
(åëåêòðîííà ïðîìèñëîâіñòü і âèðîáíèöòâî ÅÎÌ), à íàéáіëüøèì ïіäïðè-
єìñòâîì òóò є êîíöåðí Volkswagen. Ãàìáóðã є äðóãèì çà ÷èñåëüíіñòþ
ìіñòîì ÔÐÍ (1,8 ìëí îñіá), ìîðñüêèìè âîðîòàìè і íàéáіëüøèì ïîðòîì
êðàїíè òà іíäóñòðіàëüíèì öåíòðîì. Çåìëÿ Ïіâíі÷íèé Ðåéí-Âåñòôàëіÿ
òðàäèöіéíî ââàæàєòüñÿ іíäóñòðіàëüíèì ñåðöåì ÔÐÍ, öå ñó÷àñíèé
öåíòð òåõíîëîãіé, êóëüòóðè é çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії. Öå ãîëîâíèé
ó êðàїíі ïîñòà÷àëüíèê âóãіëëÿ (Ðóðñüêèé ðàéîí) і êîíñòðóêöіéíèõ ìà-
òåðіàëіâ. 

Ñõіä îá’єäíóє ï’ÿòü ôåäåðàëüíèõ çåìåëü – Ìåêëåíáóðã-Ïåðåäíÿ Ïîìåðà-
íіÿ, Áðàíäåíáóðã, Ñàêñîíіÿ-Àíãàëüò, Ñàêñîíіÿ, Òþðèíãіÿ, à òàêîæ  Áåðëіí,
ùî âèîêðåìëåíî â ñàìîñòіéíó ôåäåðàëüíó îäèíèöþ. Ñïåöіàëіçàöієþ çåìëі
Ìåêëåíáóðã-Ïåðåäíÿ Ïîìåðàíіÿ є ñóäíî áóäóâàííÿ, âåðñòàòîáóäóâàííÿ,
äåðåâîîáðîáêà, õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, à òàêîæ âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ òà
îëіéíèõ êóëüòóð (ðàïñó), êàðòîï ëі. Ó Ñàêñîíії ïðàöþþòü ïіäïðèєì  ñòâà ç 
âèðîáíèöòâà ïîðöåëÿíè, ñêëà, іãðàøîê, à òàêîæ âåðñòàòîáóäóâàííÿ é
îïòèêî-ìåõàíі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Äðåçäåí – öåíòð ìіêðîåëåêòðîíіêè і òó-
ðèçìó. 

Ïіâäåíü îõîïëþє çåìëі Ãåññåí, Ðåéíëàíä-Ïôàëüö, Áàäåí-Âþðòåìáåðã і
Áàâàðіþ. Öå íàéðîçâèíóòіøèé ðàéîí íå ëèøå ÔÐÍ, à é óñієї Єâðîïè, ÿêèé
äîìіíóє â íîâèõ íàóêîєìíèõ âèðîáíèöòâàõ і ñôåðі íàóêîâî-êîí ñòðóêòîðñüêèõ
ðîçðîáîê. Åêîíîìі÷íó ïîòóæíіñòü ðàéîíó çàáåçïå÷óþòü Ôðàíêôóðò-íà-
Ìàéíі (ïîòóæíèé áàíêіâñüêî-ôіíàíñîâèé öåíòð Єâðîïè), Ìàíãåéì (ïðîìèñ-
ëîâèé і äàâíіé òîðãîâèé öåíòð), Ëþäâіãñõàôåí (âèçíà÷íèé õіìі÷íèé öåíòð
іç êîìáіíàòîì BASF), Øòóòãàðò (öåíòð àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ іç êîíöåð-
íàìè Daimler AG і Porsche Automobil Holding). Áàâàðіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíі
ìіñöÿ ç âіéñüêîâîãî ëіòàêîáóäóâàííÿ, ðàêåòîáóäóâàííÿ, åëåêòðîíіêè, âàæ-
ëèâó ðîëü òóò âіäіãðàє àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ (êîìïàíії BMW Group ó Ìþí-
õåíі). Öå âàæëèâèé ðåãіîí òóðèçìó â êðàїíі.

Населення – 3,6 млн мешканців (2016 р.). Густота населення –
4,1 тис. осіб/км2.
Розміщений у долині при впадінні р. Шпрее до р. Харель.
Утворився з двох селищ, що виникли на початку XIII ст. та об’єдналися
в 1307 р. в одне місто. У 1486 р. Берлін – столиця Бранденбургу (піз-
ніше Пруссії). Після об’єднання Німеччини (1871 р.) став столицею
Німецької імперії, пізніше республіки. З 1949 р. – столиця НДР,
з 1990 р. – столиця об’єднаної Німеччини.
Берлін – найбільший індустріальний центр країни. Головні виробниц-
тва: машинобудування (електротехнічне, електронне, приладобуду-
вання, загальне та транспортне), хіміко-фармацевтична (вироб ництво
медикаментів і продуктів тонкого органічного синтезу), поліграфічна,
текстильна, швейна, харчова промисловості. Функціонують 3 міжна-
родні аеропорти, діє метрополітен.

• Берлін – культурний і рекреаційний центр Німеччини. Перлини архі-
тектури: готичні церкви (XIII–XIV ст.), Музей німецької історії,
Оперний театр, Бранденбурзькі ворота, міська ратуша, рейхстаг
(будівля федерального парламенту) та багато інших.

Ïàðèæ •

• 
•

• 

Áåðë іíÁåðë іí
(Berlin)(Berlin)
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• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Ïåðåäîâèé õàðàê-
òåð íіìåöüêîї åêîíîìіêè çóìîâëþє âèñîêèé ðіâåíü її îðієíòîâàíîñòі íà åêñ-
ïîðò. Íèíі åêñïîðò ÔÐÍ ñòàíîâèòü áëèçüêî 30 % її ÂÂÏ, åêñïîðòóþòü 
ïåðåâàæíî ïðîäóêöіþ ìàøèíîáóäóâàííÿ, õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі é îêðåìі 
âèäè ïðîäîâîëüñòâà. Êðіì òîãî, âàãîìå ìіñöå âіäâîäèòüñÿ ïðîäàæó іíòåëåê-
òóàëüíîї âëàñíîñòі, âêëþ÷íî іç ñó÷àñíèìè òåõíîëîãіÿìè. Âîäíî÷àñ Íіìå÷-
÷èíà іìïîðòóє ìіíåðàëüíó ñèðîâèíó, íàïіâôàáðèêàòè, åíåðãîíîñії, äåÿêі 
âèäè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії òà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ, ÿêі íå âèïóñêàþòüñÿ 
â êðàїíі. Ãîëîâíèìè çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèìè ïàðòíåðàìè ÔÐÍ є êðàїíè 
ЄÑ, ÑØÀ, Êèòàé òà Іíäіÿ.

Íіìå÷÷èíà є îñíîâíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè ñåðåä êðàїí ЄÑ 
(òîâàðîîáіã ó 2016 ð. – 5741 ìëí äîë.). Íèíі îñíîâ íèé íàãîëîñ ó äâîñòîðîí-
íіõ âіäíîñèíàõ ðîáèòüñÿ íà ñïіâïðàöþ ó ñôåðі âèñîêèõ òåõíîëîãіé, ìàøè-
íîáóäóâàííÿ, òðàíñïîðòó. Íàéáіëüøèé îáñÿã ïðÿìèõ іíâåñòèöіé ç ÔÐÍ 
ñïðÿìîâóєòüñÿ ó âèðîáíèöòâî ãóìîâèõ âèðîáіâ, ìàøèíîáóäóâàííÿ, ãóð-
òîâó é ðîçäðіáíó òîðãіâëþ. Îñíîâíèìè îñåðåäêàìè óêðàїíñòâà Íіìå÷÷èíè 
є Áåðëіí, Ìþíõåí, Ãàìáóðã, Ãàííîâåð, Íþðíáåðã, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, 
Øòóòãàðò, Äðåçäåí, Ëåéïöèã, äå, çà îôіöіéíèìè äàíèìè, íèíі ïîñòіéíî 
ìåøêàє 123,3 òèñ. óêðàїíöіâ. Çàãàëîì ó ÔÐÍ äіþòü ïîíàä 40 ãðîìàäñüêèõ 
êóëüòóðíî-îñâіòíіõ òîâàðèñòâ óêðàїíöіâ.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Німеччина змінювала свою столицю сім разів. У різний час столицею Ні-
меччини були: Аахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг, Берлін, 
Веймар, Бонн. Із 1990 р. столицею країни знову став Берлін.
• На малі й середні підприємства припадає близько 52 % усього обсягу 
 виробництва Німеччини. У цей сектор залучено 14 млн працівників, 99 % ні-
мецьких компаній є малими і середніми. Чотири з п’яти німців починають свій 
трудовий шлях саме в таких компаніях.
• Німеччина – світовий лідер за кількістю культурних заходів і закладів.
У країні налічують 6200 музеїв, 820 театрів, 130 професійних оркестрів, 
8800 бібліотек. 

1. Назвіть основні риси ЕГП Німеччини. Поясніть їхній 
вплив на лідерське місце країни за рівнем економічного 
розвитку в Європі та провідне у світі.
2. Укажіть чинники, що визначають міжнародну спеціалі-

зацію Федеративної Республіки Німеччина.
3. Охарактеризуйте особливість системи розселення населення ФРН. Знайдіть і

покажіть на карті одиниці федеративного устрою країни та найбільші міста.
4. Наведіть приклади найбільших ТНК Німеччини, визначте їхню спеціалізацію та

обґрунтуйте вплив на економіку як самої країни, так і регіону загалом.
5. Назвіть складові третинного сектору економіки ФРН. Як саме їхній розвиток сти-

мулює реіндустріалізацію господарства країни?
6. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків України з Німеччиною.
7. Запропонуйте власний варіант маршруту для проведення канікул у Німеччині,

присвячених знайомству з об‘єктами Світової культурної спадщини. Підкріпіть
проект ілюстраціями, відео та цікавими фактами.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
«Íîâå îáëè÷÷ÿ» Ðóðó – ïîñòіíäóñòðіàëüíèé ðîçâèòîê: «çåëåíі» ìіñòà

çàìіñòü ïîõìóðèõ ëàíäøàôòіâ.

Запитання
і завдання
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§ 8. ФРАНЦІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Французька Республіка
• Ñòîëèöÿ – Париж 
•Íàéáіëüøі ìіñòà – Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Бордо, 
Лілль

• Ïëîùà – 551 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 67,1 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – французька
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентсько-
парламентська республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 18 регіонів у
складі 101 департаменту

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 38 128 дол. (2017 р.)

• Місце країни у світі та регіоні. 
ЕГП країни. Ôðàíöіÿ ðîçìіùåíà
â Çàõіäíіé Єâðîïі, і, îêðіì êîíòè-
íåíòàëüíîї ÷àñòèíè, äî її ñêëàäó
âõîäÿòü î. Êîðñèêà â Ñåðåäçåìíîìó
ìîðі é ïîíàä 20 çàìîðñüêèõ äåïàð-
òàìåíòіâ і çàëåæíèõ òåðèòîðіé çà
ìåæàìè Єâðîïè. Êðàїíà ìàє âèãіäíå
«ñóñіäñüêå» (8 âèñîêîðîçâèíóòèõ
êðàїí-ñóñіäіâ) і òðàíñïîðòíî-ãåîãðà-
ôі÷íå ïîëîæåííÿ (îìèâàєòüñÿ âî-
äàìè Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó íà
çàõîäі, ïðîòîêîþ Ëà-Ìàíø íà ïіâ-
íі÷íîìó çàõîäі òà Ñåðåäçåìíèì ìî-
ðåì íà ïіâäíі).

Ôðàíöіÿ є òðåòüîþ çà ðîçìіðàìè êðàїíîþ ó Єâðîïі (ïіñëÿ Ðîñії òà Óêðà-
їíè). Òåðèòîðіÿ Ôðàíöії ìàє êîìïàêòíó êîíôіãóðàöіþ. Âîíà ìàє çíà÷íó
äîâæèíó áåðåãîâîї ëіíії ÿê â Àòëàíòèöі, òàê і â Ñåðåäçåìíîìó ìîðі, ùî
äàëî їé çìîãó ñòàòè â ìèíóëîìó ïîòóæíîþ ìîðñüêîþ êðàїíîþ і äðóãîþ ç
íàéáіëüøèõ êîëîíіàëüíèõ іìïåðіé ó ñâіòі, ïîñіñòè ïðîâіäíå ãåîïîëіòè÷íå
ìіñöå ó Єâðîïі, óñïіøíî êîíêóðóþ÷è â ðіçíі åïîõè ç Іñïàíієþ, Âåëèêîþ
Áðèòàíієþ (Àíãëієþ), Íіäåðëàíäàìè (Ãîëëàíäієþ) òà Íіìå÷÷èíîþ.

• Основні чинники розвитку. Âàæëèâèì ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì Ôðàíöії є
її ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Ðі÷êîâà ñіòêà êðàїíè äóæå ïîòóæíà. Óñі
ðі÷êè íàëåæàòü äî áàñåéíó Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó, çäåáіëüøîãî áåðóòü ïî-
÷àòîê іç Öåíòðàëüíîãî ìàñèâó, Àëüï і Ïіðåíåїâ, íàéáіëüøè ìè ç íèõ є: Ëó-
àðà, Ðîíà, Ñåíà і Ãàðîííà. Ðі÷êè âîëîäіþòü âåëèêèìè çàïàñàìè ãіäðîåíåðãії
(óñòàíîâëåíà ïîòóæíіñòü ÃÅÑ ó Ôðàíöії ñòàíîâèòü 18,38 ÃÂò – II ìіñöå â
Єâðîïі ïіñëÿ Ðîñії òà Íîðâåãії). Íàäðà Ôðàíöії áà  ãàòі íà ðіçíîìàíіòíі ìіíå-
ðàëüíі ðåñóðñè. Îñîáëèâî âàæëèâèìè є ïîêëàäè çàëіçíèõ ðóä (Ëîòàðèíãіÿ, 
Íîðìàíäіÿ), áîêñèòіâ (çàïàñè 55 ìëí ò – ëіäåð ó Єâðîïі), êàëіéíîї ñîëі (Åëü-
çàñ) òà óðàíó (Öåíòðàëüíèé ìàñèâ). Çàïàñè ìіíåðàëüíîãî ïàëèâà â êðàїíі
íåçíà÷íі, Ôðàíöіÿ áіäíà íà âóãіëëÿ, ãàç і íàôòó. Є ðіçíîìàíіòíі áóäіâåëüíі

1. Який вплив на розбудову політичної 
карти світу і Європи мала Франція
в минулі століття? 
2. Як фізико-географічне положення
Франції впливає на її природу та
життєдіяльність населення?
3. Назвіть найбільші ТНК Франції, 
продукцією яких ми користуємося
щодня. 
4. Чим приваблює Франція мільйони
туристів з усього світу?

ПРИГАДАЙТЕ
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ìàòåðіàëè. Ëіñèñòіñòü Ôðàíöії – 27   %, íàé-
áіëüøі ëіñîâі ìàñèâè çáåðåãëèñÿ ó Âîãåçàõ, 
Þðі,  Àëüïàõ.

Òàêîæ ó ÌÏÏ âіäçíà÷àþòü Ôðàíöіþ 
âèñîêî ÿêіñíі òðóäîâі ðåñóðñè. Ðіñò íàðîäæóâà-
íîñòі, çíèæåííÿ ñìåðòíîñòі, ìàñîâà іììіãðà-
öіÿ і ðåïàòðіàöіÿ – óñі öі ÷èííèêè іñòîòíî 
çáіëüøèëè êіëüêіñòü òðóäîâèõ ðåñóðñіâ êðàїíè 
äî 30,4 ìëí îñіá. Áіëüøіñòü ç íèõ ïðàöþє 
ó ñôåðі ïîñëóã (ìàë. 25).

Ôðàíöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì 
îñâіòÿíñüêîї ïіäãîòîâêè íàñåëåííÿ. Ãàðíà 
îñâіòà і ïðîôåñіéíі íàâè÷  êè є âàæëèâèìè ïå-
ðåäóìîâàìè îòðèìàííÿ ôðàíöóçàìè ðîáîòè. 
Òîìó 99 % äîðîñëîãî íàñåëåííÿ (âіêîì âіä 25 
äî 64 ðî  êіâ) є ïèñåìíèì, à âèùó îñâіòó ìàþòü 
65 % æèòåëіâ. ×èìàëî ç 90 ôðàíöóçüêèõ óíіâåð ñèòåòіâ (íàïðèêëàä, Ñîð-
áîííà) íàáóëè ñâіòîâîї ñëàâè.

• Система розселення. Франкофонія. Ôðàíöії ïðèòàìàííі іíòåíñèâíі
ìіãðàöіéíі ïðîöåñè. Ó êðàїíі çàðåєñòðîâàíî áëèçüêî 6 ìëí іíîçåìöіâ,
ïåðåâàæíî âèõіäöіâ ç êîëèøíіõ êîëîíіé. Іíîçåìíі ïðàöіâíèêè (ïåðåâàæíî
àëæèðöі, ïîðòóãàëüöі, іñïàíöі) ñòàíîâëÿòü ìàéæå 10 % åêîíîìі÷íî àêòèâ-
íîãî íàñåëåííÿ êðàїíè.

Ôðàíöіÿ çàñåëåíà íå òàê ãóñòî, ÿê іíøі çàõіäíîєâðîïåéñüêі êðàїíè
(103 îñîáè/êì2). Ó ãîðàõ і ðàéîíàõ ç ìàëîðîäþ÷èìè ґðóíòàìè ãóñòîòà íå
äîñÿãàє 20 îñіá/êì2. Ãóñòî çàñåëåíèé âåëèêèé ïðîìèñëîâèé ðàéîí íà ïіâ-
íî÷і êðàїíè (äîâêîëà Ëіëëÿ), à òàêîæ ïðîìèñëîâі ðàéîíè Ôëàíäðії òà òåðè-
òîðії äîëèíè Ñåíè. Ðîëü ñòîëèöі ó Ôðàíöії íàäçâè÷àéíî âåëèêà.
Ó Ïàðèçüêіé àãëîìåðàöії ñêîíöåíòðîâàíî ïîíàä 12,1 ìëí îñіá.

Äî àãëîìåðàöіé ç íàñåëåííÿì ïîíàä 1 ìëí îñіá íàëåæàòü Ìàðñåëüñüêà
(1,4 ìëí îñіá), Ëіîíñüêà (1,4 ìëí îñіá), Ëіëëüñüêà (òðîõè áіëüøå âіä 1 ìëí
îñіá). Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі ïîøèðåíі ìàëåíüêі ñåëèùà іç ëþäíіñòþ 10–
100 ìåøêàíöіâ àáî çîâñіì ìàëåíüêі íàñåëåíі ïóíêòè ç êіëüêîõ äâîðіâ, ùî
çâóòüñÿ «àìî». 

Ñïіëüíîòó ëþäåé, ùî ñïіëêóþòüñÿ ôðàíöóçüêîþ, íàçèâàþòü ôðàíêîôî-
íієþ. Ó 1970 ð. áóëî ñòâîðåíî Ìіæíàðîäíó îðãàíіçàöіþ ôðàíêîôîíії, ùî
îïіêóєòüñÿ ñïіâïðàöåþ ôðàíêîìîâíèõ êðàїí ñâіòó. Ïðè÷îìó ãîëîâíèì êðèòå-
ðієì ÷ëåíñòâà â öіé îðãàíіçàöії є íå çàãàëüíèé ðіâåíü âîëîäіííÿ ôðàíöóçüêîþ
â ïåâíіé êðàїíі, à ðіâåíü êóëüòóðíèõ çâ’ÿçêіâ іç Ôðàíöієþ. Íèíі Îðãàíіçàöіÿ
ôðàíêîôîíії ñêëàäàєòüñÿ ç 56 ÷ëåíіâ і 14 ñïîñòåðіãà÷іâ, ñåðåä ÿêèõ і Óêðàїíà.

• Сучасний стан господарства. Ôðàíöіÿ – êðàїíà G-7, ÿäåðíà é êîñìі÷íà 
äåðæàâà. Çà ðîçâèòêîì åêîíîìіêè êðàїíà ïîñіäàє ïðîâіäíі ìіñöÿ ó Єâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþçі (20 % ïðîìèñëîâîãî і 25 % ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíè-
öòâà) і ñòàáіëüíî âõîäèòü äî ïåðøîї ñâіòîâîї äåñÿòêè. Òðàäèöіéíà îñîáëèâіñòü
ôðàíöóçüêîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè – âåëèêà ÷àñòêà äåðæàâíîãî ñåêòîðó,
îñîáëèâî ó ñòðàòåãі÷íî âàæëèâèõ âèðîáíèöòâàõ (åëåêòðîåíåðãåòèöі, íà-
ôòîãàçîâіé ïðîìèñëîâîñòі, òðàíñïîðòі). Іñíóє ïëàíóâàííÿ, àëå âîíî ìàє
ðåêîìåíäàöіéíèé õàðàêòåð. 

Ãîëîâíó ðîëü â åêîíîìіöі âіäіãðàþòü êіëüêà äåñÿòêіâ ÒÍÊ, îñîáëèâî
ó ñôåðі ïîñëóã, ïàëèâíіé і õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі, ÷îðíіé ìåòàëóðãії,
åëåêòðîòåõíіöі, àâòîìîáіëåáóäóâàííі (òàáë. 1).

 Сфера послуг
 Промисловість
 Сільське господарство

79 %

18,5 %

2,5 %

Мал. 25. Розподіл трудових 
ресурсів Франції за секторами 

економіки (2016 р.)
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Розділ I
Таблиця 1. Найбільші французькі ТНК (на 2017 р.)

№ Компанія Сфера діяльності Прибуток,
млн дол. Штаб-квартира

1 AXA Страхові послуги 143,7 Париж

2 Total Нафтогазовидобуток і переробка 127,9 Париж

3 BNP Paribas Банківсько-фінансові послуги 109,0 Париж

4 Carrefour Роздрібна торгівля 87,1 Еврі

5 Credit Agricole Банківсько-фінансові послуги 80,2 Париж

6 Electricite de
France Електроенергетика 78,7 Париж

Òðåòèííèé ñåêòîð çàáåçïå÷óє 79 % ÂÂÏ êðàїíè, äå íàéáіëüøå çíà-
÷åííÿ ìàє ôіíàíñîâî-êðåäèòíà ñèñòåìà. Áàíêè çàâæäè ìàëè ìіöíі ïîçè-
öії â åêîíîìіöі Ôðàíöії, íàéáіëüøі ç íèõ óòâîðèëèñÿ ùå â ñåðåäèíі XIX ñò.
Çà ðіâíåì êîíöåíòðàöії áàíêіâñüêîї ñôåðè Ôðàíöіÿ âèïåðåäæàє ÑØÀ,
ßïîíіþ òà Íіìå÷÷èíó.

Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà Ôðàíöії ðîçâèíóòà òà íàéåôåêòèâíіøà ó ñâіòі. 
Ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ äîìіíóє àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò, âåëèêå çíà-
÷åííÿ ìàþòü çàëіçíèöі, à çîâíіøíüîòîðãîâåëüíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ
ïåðåâàæíî ìîðñüêèìè ñóäíàìè. Ìåðåæà àâòîøëÿõіâ äîñòàòíüî ùіëüíî
âêðèâàє âñþ òåðèòîðіþ êðàїíè. Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü àâòîøëÿõіâ –
1,1 ìëí êì (ІІ ìіñöå ó Єâðîïі ïіñëÿ Ðîñії). Ñó÷àñíі çàëіçíèöі íå âòðàòèëè
ñâîãî çíà÷åííÿ, óñïіøíî âïðîâàäæóєòüñÿ øâèäêіñíèé ðóõ íà TGV (320 êì/
ãîä.). Ïîíàä 50 âåëèêèõ ìіñò çâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ âèñîêîøâèäêіñíèìè çà-
ëіçíè÷íèìè ëіíіÿìè (ìàë. 26). Ïіñëÿ ñïîðóäæåí  íÿ 1994 ð. òóíåëþ ïіä Ëà-
Ìàíøåì (çàâäîâæêè 49 êì), ùî ç’єäíàâ Ïàðèæ іç Ëîíäîíîì, òà âіäêðèòòÿ
ïî íüîìó  çàëіçíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ïî÷àëîñÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæíîãî àâòî-
òðàíñïîðòó íà ñïåöіàëüíî ñêîíñòðóéîâàíèõ çà ëіçíè÷íèõ ïëàòôîðìàõ.

Øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ àâіàöіéíèé òðàíñ-
ïîðò, íàöіîíàëüíèé ôðàíöóçüêèé ïåðå-
âіçíèê – àâіàêîìïàíіÿ Air France.
Ìîðñüêèé òðàíñïîðò ìàє ìåíøå çíà-
÷åííÿ, íàéáіëüøі ïîðòè – Ìàðñåëü,
Ãàâð, Êàëå, Äþíêåðê, Áóëîíü.

Ôðàíöіÿ ç її ìàëüîâíè÷èìè ëàíä-
øàôòàìè, ðіçíîìàíіòíèìè êóëüòóðíî-іñ-
òîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè (43 îá’єêòè
Ñâіòîâîї ñïàäùèíè), óñåñâіòíüî âіäîìîþ
êóõíåþ òà âèíàìè ïåðåòâîðèëà òóðèçì
íà âàæëèâó ñôåðó åêîíîìіêè, ó ÿêó çà-
ëó÷åíî ïîíàä 1,5 ìëí ïðàöіâíèêіâ.
Ó 2016 ð. êðàїíó âіäâіäàëî 82,6 ìëí іíî-
çåìíèõ òóðèñòіâ (І ìіñöå ó ñâіòі). Ïðè-
ðîäíі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі óìîâè
Ôðàíöії ñïðèÿòëèâі ÿê äëÿ åêñêóðñіéíî-
ïіçíàâàëüíîãî, òàê і äëÿ ëіêóâàëüíî-
îçäîðîâ÷îãî òà ñïîðòèâíîãî òóðèçìó.
Ãîëîâíèì òóðèñòè÷íèì ðàéîíîì êðàїíè
є Ïàðèæ ç éîãî âñåñâіòíüî âіäîìèìè âè-

діючі
перспективні

Мал. 26. Діючі та перспективні 
лінії TGV

Париж

Марсель

Рен
гСтрасбургОрлеан

Бордо

Ліон
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çíà÷íèìè  ïàì’ÿòêàìè òà ïіâäåííå óçáåðåææÿ Ôðàíöії – Ëàçóðîâå óçáå-
ðåææÿ.

Ïðîâіäíîþ ëàíêîþ âòîðèííîãî ñåêòîðó ãîñïîäàðñòâà êðàїíè є îáðîáíà 
ïðîìèñëîâіñòü. Äëÿ Ôðàíöії (ÿê і äëÿ Íіìå÷÷èíè) âëàñòèâà ðåіíäóñòðі-
àëіçàöіÿ: âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü çãîðòàє ñâîї ïîòóæíîñòі, ìàéæå ïî-
âíіñòþ ïðèïèíåíî âèäîáóòîê âóãіëëÿ, çàëіçíîї ðóäè é áîêñèòіâ. 
Íàéâàæëèâіøà îñîáëèâіñòü ãîñïîäàðñòâà Ôðàíöії – äåôіöèò âëàñíèõ åíåð-
ãîðåñóðñіâ òà їõíіé çíà÷íèé іìïîðò, îñîáëèâî íàôòè. Áіëüøó ÷àñòèíó åëåê-
òðîåíåðãії âèðîáëÿþòü íà ÀÅÑ (59 àòîìíèõ ðåàêòîðіâ, 76 %). Âåëèêі ÃÅÑ ї
ñïîðóäæåíî â Àëüïàõ і Öåíòðàëüíîìó ìàñèâі. Ïåðøó ó ñâіòі ÏÅÑ çáóäîâàíî 
â ãèðëі ð. Ðàíñ íà óçáåðåææі Ëà-Ìàíøó, äå âèñîòà ïðèïëèâіâ ñÿãàє 13 ì. 
Ôðàíöіÿ ìàє çíà÷íèé ïîòåíöіàë äëÿ áóäіâíèöòâà ÑÅÑ.

Ïðîâіäíі ïîçèöії â åêîíîìіöі ïîñіäàє ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÿêå âèïóñ-
êàє ðіçíîìàíіòíі ìàøèíè, âåðñòàòè, âіéñüêîâó çáðîþ, ìåõàíі÷íå îáëàä-
íàííÿ òîùî. Ôðàíöіÿ є òðåòіì ó Єâðîïі (ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè é Іñïàíії) 
âèðîáíèêîì àâòîìîáіëіâ (2,08 ìëí àâòî). Ãîëîâíèìè âèðîáíèêàìè є 
êîìïàíії Renault Group (ì. Áóëîíü, ïåðåäìіñòÿ Ïàðèæà) òà Peugeot (Ïà-
ðèæ), ùî êîíòðîëþþòü áіëüøіñòü âíóòðіøíüîãî ðèíêó. Íà âèñîêîìó 
ðіâíі ïåðåáóâàє åëåêòðîòåõíіêà (І ìіñöå ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì åëåê-
òðîêàáåëþ, óñòàòêóâàííÿ äëÿ åëåêòðîñòàíöіé, çîêðåìà é ÀÅÑ), àâіà-
öіéíî-êîñìі÷íå âèðîáíèöòâî, äå Ôðàíöіÿ óñïіøíî êîíêóðóє іç ÑØÀ. 
Ìåòàëóðãіÿ êðàїíè ìàє äàâíі òðàäèöії. ×åðåç ïåðåõіä íà âèêîðèñòàííÿ 
іìïîðòíîї ðóäè áіëüøіñòü ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâ ïåðåâåäåíî ç Ëî-
òàðèíãії äî ïðèìîðñüêèõ ðàéîíіâ (Äþíêåðê). Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü
âèðîáëÿє øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêöії, çîêðåìà îðãàíі÷íі òà íåîðãà-
íі÷íі íàïіâôàáðèêàòè (êèñëîòè, âóãëåêèñëі ñîëі é åòèëåí), ÷èñëåííі ãî-
òîâі âèðîáè (ìіíåðàëüíі äîáðèâà, ôàðáè, ðîç÷èííèêè, ìèéíі çàñîáè 
òîùî). Óñåñâіòíþ ïîïóëÿðíіñòü ìàє ôðàíöóçüêå âçóòòÿ, îäÿã, þâåëіðíі 
âèðîáè, ïàðôóìè é êîñìåòèêà, êîíüÿêè é âèíà, ñèðè (âèðîáëÿєòüñÿ 
áëèçüêî 400 ñîðòіâ).

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïîâíіñòþ çàáåçïå÷óє îñíîâíі ïîòðåáè êðàїíè 
ó ïðîäîâîëüñòâі. Ïðîâіäíà ðîëü íàëåæèòü òâàðèííèöòâó, îñîáëèâî ðîç-
âåäåííþ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè,
ñâèíåé, ïòàõіâ; âèðîáíèöòâó ìîëîêà, 
ÿєöü, ì’ÿñà. Ó çåìëåðîáñòâі âåëè-
êîãî ðîçâèòêó íàáóëî çåðíîâå ãîñïî-
äàðñòâî (îñîáëèâî ïîñіâè ïøåíèöі,
êóêóðóäçè òà ÿ÷ìåíþ). Ðîçøèðþ-
єòüñÿ ïîñіâíà ïëîùà ïіä îëіéíèìè
êóëüòóðàìè (ðàïñîì і ñîíÿøíèêîì).
Ðîçâèíóòі âèíîãðàäàðñòâî, îâî÷іâíè-
öòâî é êâіòíèêàðñòâî. Íàñåëåííÿ
áàãàòüîõ ðàéîíіâ íà óçáåðåææі Àò-
ëàíòè÷íîãî îêåàíó òà Ëà-Ìàíøó
ðèáàëèòü.

• Характерні риси просторової орга-
нізації господарства. Ó Ôðàíöії òðàäè-
öіéíî âèäіëÿþòü 22 åêîíîìі÷íі ðàéîíè,
ùî ìàþòü ïðèðîäíó, іñòîðè÷íó òà åêî-
íîìі÷íó ïîäіáíіñòü (ìàë. 27).

Мал. 27. Економічні райони Франції

Населення 
районів (осіб)

понад 6 млн
4–6 млн
250 000–6 млн 2–4 млн
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Åêîíîìіêà Áðåòàíі òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ðèáíèì ïðîìèñëîì, òóò òàêîæ 
ðîçâèíóòі ñóäíî- і àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ (PSA Peugeot Citroån), âèðîáíè-
öòâî åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ.

Â åêîíîìіöі Áóðãóíäії îñîáëèâî âèäіëÿþòüñÿ àòîìíà і õіìі÷íà ïðîìè-ї
ñëîâіñòü, ìàøèíîáóäóâàííÿ (åëåêò ðî íіêà, âåëîñèïåäè, ìîòîöèêëè). Âіäîìà
âîíà òàêîæ ñâîїìè âèíàìè. Íà ðî äþ÷èõ çåìëÿõ Íîðìàíäії ïðàöþþòü íàô-
òîïåðåðîáíі, õіìі÷íі òà ìàøèíîáóäіâíі çàâîäè, íà áåðåãàõ Ñåíè ðîçòàøî-
âàíі âåëèêі ïîðòè Ãàâð і Ðóàí.

Іëü-äå-Ôðàíñ є ïîòóæíèì åêîíîìі÷íèì öåíòðîì Ôðàíöії, íàéáіëüøèì 
ó ñâіòі öåíòðîì òóðèçìó, êîíôåðåíöіé і âèñòàâîê, íàéáіëüøèì єâðîïåé-
ñüêèì öåíòðîì çà ðіâíåì íàóêîâî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîçðîáîê.

Íà òåðèòîðії Ëîòàðèíãії ìіñòÿòüñÿ âåëèêі çàïàñè çàëіçíîї ðóäè, öå ïî-
òóæíà ìåòàëóðãіéíà áàçà êðàїíè, ÿêà äàє äî 80 % ôðàíöóçüêîї ñòàëі. Ó áà-
ñåéíі ð. Ìîçåëü âèäîáóâàþòü êàì’ÿíå âóãіëëÿ. Êëåðìîí-Ôåððàí – ãîëîâ íå
ìіñòî Îâåðíі, âіäîìå çàâîäàìè ôіðìè Michelin, ùî âèðîáëÿє øèíè é ðіçíі
ãóìîâі âèðîáè.

Ïðîìèñëîâіñòü Ïðîâàíñó ñêîíöåíòðîâàíà íàâêîëî Ìàðñåëÿ, äå âèäî-
áóâàþòü áîêñèòè, є öåíòð ÿäåðíèõ äîñëіäæåíü, ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíè-
öòâà åëåêòðîíіêè òà åëåêòðîòåõíіêè, àâіàöіéíîї òåõíіêè, ñóäåí. Ó Íіööі
ðîçâèíóòі ôàðìàöåâòè÷íà ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî åëåêòðîóñòàòêó-
âàííÿ òà åëåêòðîíіêè, âіäîìі íà âåñü ñâіò êіëüêà êіíîñòóäіé. Îñîáëèâå çíà-
÷åííÿ â åêîíîìіöі ìàþòü êóðîðòè (ôðàíöóçüêà Ðè  â’є ðà іç öåíòðàìè â Íіööі
і Êàííàõ, íîâі êóðîðòè íà óçáåðåææі Ëàíãåäîêó).

Ó Öåíòðі âèðîùóþòü çåðíîâі êóëüòóðè і ðîçâîäÿòü òîíêîðóííèõ îâåöü
і çíàìåíèòó ïîðîäó êîíåé – ïåðøåðîíіâ. Åëüçàñ áàãàòèé íà ïîêëàäè çà-
ëіçíîї ðóäè, âóãіëëÿ, êàì’ÿíîї ñîëі. Ãîëîâíå ìіñòî ðàéîíó – Ñòðàñáóðã – 
ìàє ñòàòóñ «ïàðëàìåíòñüêîї ñòîëèöі Єâðîïè», îñêіëüêè іç 1992 ð. є ìіñöåì
çàñіäàííÿ Ðàäè Єâðîïè і Єâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó.

Ãîëîâíèì ïðîìèñëîâèì öåíòðîì ðàéîíó Ïіâäåíü-Ïіðåíåї єї Òóëóçà іç
âåëèêèìè ïіäïðèєìñòâàìè õіìі÷íîї, ìåòàëóðãіéíîї, òåêñòèëüíîї ïðîìèñëî-
âîñòі é ëіòàêîáóäóâàííÿ (îñíîâíå çáèðàëüíå âèðîáíèöòâî êîíöåðíó Airbus
і ðàêåò «Àðіàí»).

Населення – 2,2 млн мешканців. Густота населення – 21 000 осіб/км2.
Париж стоїть на р. Сена. Виріс на місці поселення галльського пле-
мені паризиї – Лютеції (на о. Сіте). З III–IV ст. н.е. звався Паризії,
а з 497 р. перебував під владою франків. Із 987 р. став столицею
Франції.
Париж – головний економічний центр країни. Тут працюють підпри-
ємства машинобудування (автомобіле-, авіабудування, електронної 
промисловості), хімічної промисловості (фармацевтика, фотоматеріа-
ли тощо). Всесвітньо відомі галантерейні та ювелірні вироби, сувені-
ри тощо. Працює метрополітен (1900 р.) і два міжнародні аеропорти
(імені Шарля де Голля та Орлі).

• Головні архітектурні ансамблі Парижа: собор Паризької Богоматері,
Сорбонна, Будинок інвалідів, Ейфелева вежа, Пантеон, Лувр,
Єлисейські Поля (XVII ст.), Площа де Голля з Тріумфальною аркою,
діловий центр Мен-Монпарнас і безліч інших.
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ÏàðèæÏàðèæ
(Paris)(Paris)
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Êîðñèêà – íàéïіâäåííіøà ÷àñòèíà Ôðàíöії, ÿêó õàðàêòåðèçóє åêîíî-
ìі÷íà âіäñòàëіñòü ó ïîðіâíÿííі ç ìàòåðèêîâîþ Ôðàíöієþ. Íåïîãàíèé ïðè-
áóòîê ïðèíîñèòü ìіñöåâèé òóðèçì.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Ôðàíöіÿ çäіéñíþє
àêòèâíó ïîëіòèêó ó ñôåðі çîâíіøíüîї òîðãіâëі. Ãîëîâíèìè ñòàòòÿìè іì-
ïîðòó є åíåðãîíîñії, õіìі÷íі ïðîäóêòè, ìàøèíè é óñòàòêóâàííÿ, åëåêòðî-
íіêà, ïðîäîâîëü÷і òîâàðè é òêàíèíè. Äî íàéâàæëèâіøèõ åêñïîðòíèõ
òîâàðіâ íàëåæàòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі (çåðíî, ìîëî÷íі ïðîäóêòè, öóêîð,
âèíà), åëåêòðîòåõíі÷íå îáëàäíàííÿ, àâòîìîáіëі, ñïåöіàëüíå ïðîìèñëîâå îá-
ëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ äëÿ êîñìîíàâòèêè, àëþìіíіé, çáðîÿ, îäÿã òîùî.
Ó çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêàõ Ôðàíöіÿ îðієíòîâàíà, íàñàìïåðåä, íà
êðàїíè Єâðîñîþçó, à òàêîæ íà ÑØÀ é Ðîñіþ.

Ôðàíöіÿ ïіäòðèìóє äîâîëі ñòіéêі åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè ç Óêðàїíîþ.
Îáèäâі êðàїíè ìàþòü äàâíі іñòîðè÷íі òà êóëüòóðíі êîíòàêòè. Â åêñïîðòі
óêðàїíñüêèõ òîâàðіâ (íà 453,7 ìëí äîë. ó 2016 ð.) ïåðåâàæàþòü îäÿã, òåê-
ñòèëüíі òà òðèêîòàæíі âèðîáè, îðãàíі÷íі õіìі÷íі ñïîëóêè, îëіéíå íàñіííÿ
òà ôðóêòè. Іìïîðò іç Ôðàíöії (1530 ìëí äîë.) – åíåðãåòè÷íå і åëåêòðîòåõ-
íі÷íå îáëàäíàííÿ, åëåêòðîííі ïðèëàäè, ôàðìàöåâòè÷íà ïðîäóêöіÿ, àëêî-
ãîëüíі é áåçàëêîãîëüíі íàïîї. Îáñÿã ôðàíöóçüêèõ іíâåñòèöіé â Óêðàїíó
ïîêè ùî íåçíà÷íèé.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Девіз Франції Liberté, égalitié, fraternité («Свобода, рівність, братерство») був
сформульований у часи Революції (1789–1799 рр.), він записаний у Конституції
1946 і 1958 років, його можна побачити на монетах, поштових марках і держав-
них логотипах, що символізує «Тріумф Республіки».
• Французька залізнична мережа (29 тис. км) – друга у Європі (після Ні-
меччини). Франція була однією з перших країн, що впровадила високо-
швидкісні технології. Так, у 1981 р. було запущено високошвидкісну
залізницю TGV. У 2017 р. запущено високошвидкісну лінію Тур–Бордо, за-
вдовжки 302 км.
• Французьку гастрономію внесено ЮНЕСКО до списку «нематеріального
культурного надбання людства». Експерти назвали французьку гастрономію
«важливим соціальним звичаєм, що призначений для святкування найваж-
ливіших моментів у житті окремих людей і груп».

1. Які переваги для економічного розвитку Франції ство-
рює її ЕГП?
2. Охарактеризуйте вплив основних чинників (історичного,
природно-ресурсного і працересурсного потенціалу, нау-

ково-технічного прогресу або наукоємності виробництва) на місце Франції в МПП.
3. Розкрийте особливості системи розселення Франції. Знайдіть і покажіть на карті

найбільші міські агломерації країни, головні морські порти, фінансові, науково-
освітні центри та осередки туризму. Зробіть висновок про роль Парижа в су-
спільному житті країни.

4. У чому полягають особливості сучасного стану господарського комплексу кра-
їни? Який сектор економіки визначає перспективи розвитку Франції на ХХІ ст.?

5. Які види господарської діяльності створюють «географічний образ» Франції?
6. Визначте характерні риси просторової організації господарства Франції. Назвіть

найбільш розвинені промислові райони країни та їхню спеціалізацію.
7. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки Франції. Яке місце в них посідають

українсько-французькі відносини?

Запитання
і завдання
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Розділ I

§ 9. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

•Îôіöіéíà íàçâà – Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії

• Ñòîëèöÿ – Лондон
• Ïëîùà – 244 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 64,7 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – англійська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – конституційна монархія
• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 4 історичні провінції
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Лондон, Бірмінгем, Глазго, 
Манчестер, Единбург, Ліверпуль

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 40 096 дол. (2017 р.)

• Місце країни у світі та регіоні. 
ЕГП країни. Âåëèêà Áðèòàíіÿ ðîçòàøî-
âàíà íà Áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ і є êðà-
їíîþ-àðõіïåëàãîì. Äî її ñêëàäó
âõîäÿòü ÷îòèðè іñòîðè÷íі ïðîâіíöії:
Àíãëіÿ, Øîòëàíäіÿ, Óåëüñ і Ïіâíі÷íà
Іðëàíäіÿ. Ñêîðî÷åíî êðàїíó íàçèâà-
þòü Ñïîëó÷åíèì Êîðîëіâñò âîì, à òà-
êîæ ïðîñòî Áðèòàíієþ.

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè â áðè-
òàíñüêèõ êîëîíіÿõ ðîçãîðíóâñÿ íàöіî-
íàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ, ïіñëÿ ÷îãî
Áðèòàíñüêà іìïåðіÿ ðîçïàëàñÿ, à ÷èñ-
ëåííі íåçàëåæíі äåðæàâè âñòóïèëè äî
Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé (äî 1947 ð. –
Áðèòàíñüêà Ñïіâäðóæíіñòü íàöіé).
Íèíі äî ñêëàäó Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé

âõîäèòü ñàìà Âåëèêà Áðèòàíіÿ і ìàéæå âñі її êîëèøíі êîëîíіàëüíі òåðèòî-
ðії – 52 êðàїíè. Øòàá-êâàðòèðà Ñïіâäðóæíîñòі ìіñòèòüñÿ â Ëîíäîíі, à Äåíü
ñïіâäðóæíîñòі âіäçíà÷àþòü ùîðîêó â áåðåçíі.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ – êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ íà ÷îëі ç êîðîëåì (êîðîëå-
âîþ), ÿêèé (ÿêà) «öàðþє», àëå íå ïðàâèòü. Áðèòàíñüêèé ïàðëàìåíò (ìàë. 28)
÷àñòî çâóòü ïðàáàòüêîì óñіõ ïàðëàìåíòіâ, îñêіëüêè âіí óòâîðèâñÿ ùå
â XIII–XIV ñò.

• Основні чинники розвитку. Ñåðåä ÷èííèêіâ, ùî ôîðìóþòü ÷іëüíå ìіñöå
Âåëèêîї Áðèòàíії â ÌÏÏ, є ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé, ïðàöåðåñóðñíèé, íàóêîâî-
îñâіòÿíñüêèé, ðåêðåàöіéíèé ïîòåíöіàëè òà іí.

Âåëèêèé âïëèâ íà ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë êðàїíè ÷èíèòü
ìîðå. Âåëèêà Áðèòàíіÿ áàãàòà íà âîäíі ðåñóðñè. Âîëîãèé êëіìàò ñïðèÿє
ïîâíîâîäíîñòі ðі÷îê, ÿêèõ òóò áàãàòî, àëå áіëüøіñòü іç íèõ êîðîòêі. Íàé-
áіëüøі ðі÷êè – Ñåâåðí (354 êì) і Òåìçà (334 êì). Ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Øîò-
ëàíäії ðі÷êè ìàþòü áóðõëèâó òå÷іþ òà іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
ïîòðåá ãіäðîåíåðãåòèêè. Ó Âåëèêіé Áðèòàíії íåìàє øèðîêîãî ðіçíîìàíіòòÿ
ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, íàäðà êðàїíè ìіñòÿòü ëèøå ïîêëàäè êàì’ÿíîãî âó-

1. Наскільки доцільно вживати назву 
«Англія» щодо всієї держави, повна 
назва якої – Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії? 
2. Завдяки чому Велика Британія
у ХІХ ст. і в першій половині ХХ ст. 
була найбільшою економічно
потужною країною світу? 
3. Які кількісні та якісні зміни 
пережила Британія з другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст.? 
4. Які причини Brexit – виходу Великої
Британії з ЄС?

ПРИГАДАЙТЕ
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ãіëëÿ, çàëіçíèõ і ñâèíöåâèõ ðóä.
Ïіñëÿ âіäêðèòòÿ ïîêëàäіâ íàôòè
é ïðèðîäíîãî ãàçó ç 1964 ð. Âåëèêà
Áðèòàíіÿ ïî÷àëà âèäàâàòè ëіöåíçії
íà âèäîáóâàííÿ âóãëåâîäíіâ іç
øåëüôó Ïіâíі÷íîãî ìîðÿ. Íèíі ãåî-
ëîãîðîçâіäêà âіäáóâàєòüñÿ íå ëèøå
â Ïіâíі÷íîìó, à é â Іðëàíäñüêîìó
ìîðі. Ç íåìåòàëåâèõ ðåñóðñіâ íà-
ÿâíі çàïàñè êàîëіíó, êàì’ÿíîї é êà-
ëіéíîї ñîëі, âàïíÿêіâ, êðåéäè òîùî.
Ëіñîâі ðåñóðñè Áðèòàíії íèíі íå-
çíà÷íі, àëå çà 100 ðîêіâ їé âäà-
ëîñÿ çáіëüøèòè ëіñèñòіñòü ç 5 % äî
13 %.

Ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè êðàїíè äóæå ðіçíîìàíіòíі: êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі
ïàì’ÿòêè â óñіõ êóòî÷êàõ êðàїíè, ì’ÿêèé êëіìàò і ìàëüîâíè÷і ëàíäøàôòè
Ïіâäåííîї Àíãëії, äå çîñåðåäæåíі îñíîâíі êóðîðòè, à òàêîæ êðàñîòè Øîò-
ëàíäії і ãіðñüêîãî Óåëüñó.

Äî ïîòåíöіéíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ íàëåæàòü ïîíàä 50 % íàñåëåííÿ
(33 ìëí îñіá), ç íèõ åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 45 %. Ïîíàä
5,5 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ áåçðîáіòíі, ùî äåùî óñêëàäíþє
ñîöіàëüíó ñèòóàöіþ â êðàїíі. Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі є òèïîâîþ äëÿ åêîíî-
ìі÷íî ðîçâèíóòèõ êðàїí: 84 % çàéíÿòі ó ñôåðі ïîñëóã, 15 % – ó ïðîìèñëî-
âîñòі é ëèøå 1 % – ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Ðіâåíü ïіäãîòîâêè ðîáî÷îї
ñèëè âèñîêèé, ïðî ùî ñâіä÷èòü òå, ùî ìàéæå 36 % íàñåëåííÿ ìàþòü äè-
ïëîì ïðî âèùó îñâіòó.

• Система розселення.  ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çðîñòàє çàâäÿêè òðóäîâèì
ìіãðàíòàì çі ñõіäíîєâ ðîïåéñüêèõ êðàїí, ÿêèì ïіñëÿ ðîçøèðåííÿ ìåæ Єâðî-
ñîþçó â 2004 ð. áóëî äîçâîëåíî âіëüíèé â’їçä äëÿ ðîáîòè íà òåðèòîðіþ Âå-
ëèêîї Áðèòàíії.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ – ãóñòîçàñåëåíà é âèñîêîóðáàíіçîâàíà êðàїíà. Íàñå-
ëåííÿ ïî òåðèòîðії êðàїíè ðîçìіùåíî íåðіâíîìіðíî, ñåðåäíÿ éîãî ãóñòîòà
ñòàíîâèòü 246 îñіá/êì2. Îñíîâíà ÷àñòèíà áðèòàíöіâ ñêîíöåíòðîâàíà â Àí-
ãëії, äå ñåðåäíÿ ãóñòîòà ñÿãàє 360 îñіá/êì2, ó ìåæàõ ñàìîї Àíãëії íàéãóñ-
òіøå çàñåëåíà ñìóãà Ëîíäîí–Ëіâåðïóëü, ó ÿêіé ìåøêàє 1/2 âñüîãî íàñåëåííÿ
êðàїíè. Íàéìåíø çàñåëåíі ðàéîíè â Øîòëàíäії (äî 85 îñіá/êì2), äå íàñå-
ëåííÿ îñåëÿєòüñÿ ïåðåâàæíî íà óçáåðåææÿõ, ó äîëèíàõ ðі÷îê і íèçîâèíàõ.

Ðіâåíü óðáàíіçàöії ñòàíîâèòü 91 %. Áëèçüêî 40 % ìіñòÿí ïðîæèâàþòü óї
7 íàéáіëüøèõ àãëîìåðàöіÿõ (êîíóðáàöіÿõ) іç öåíòðàìè â Ëîíäîíі (Âåëèêèé
Ëîíäîí), Ìàí÷åñòåðі, Áіðìіíãåìі, Ãëàçãî, Ëіâåðïóëі òà іí. Çàãàëîì äëÿ ïðî-
öåñó óðáàíіçàöії ó Âåëèêіé Áðèòàíії õàðàêòåðíі òі ñàìі ïðîáëåìè, ùî é äëÿ
іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí, çîêðåìà ñóáóðáàíіçàöіÿ, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі
é òðàíñïîðòíі ïðîáëåìè, ìàðãіíàëіçàöіÿ íàñåëåííÿ âåëèêèõ ìіñò і óòâî-
ðåííÿ íåáåçïå÷íèõ êâàðòàëіâ іç ìіãðàíòіâ òà çëèäàðіâ.

• Сучасний стан господарства. Âåëèêà Áðèòàíіÿ áóëà áàòüêіâùèíîþ ìà-
øèííîї ðåâîëþöії, «ìàéñòåðíåþ ñâіòó», «ñâіòîâèì áàíêіðîì» і «âîëîäàðåì
ìîðіâ». Îäíàê ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè âîíà âòðàòèëà ñâîє ëіäåðñòâî
ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі, à Äðóãà ñâіòîâà âіéíà ïðèâåëà äî ðîçïàäó êîëîíіàëü-
íîї ñèñòåìè, ùî ñòàëî ïåðåëàìíèì ìîìåíòîì â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó

Мал. 28. Вестмінстерський палац, 
місце засідань обох палат 

парламенту Великої Британії
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êðàїíè. Ó äðóãіé ïîëîâèíі XX ñò. ðîçïî÷àëèñÿ äîêîðіííі ïåðåòâîðåííÿ 
ñòðóêòóðè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, äåðæàâà ïî÷àëà ñòèìóëþâà òè íî-
âіòíі ñôåðè äіÿëüíîñòі: àòîìíó åíåðãåòèêó, àâòîìîáіëå- і àâіàáóäóâàííÿ – і 
òåõíі÷íî ïåðåîçáðîþâàòè ñòàðі âèðîáíèöòâà (ìåòàëóðãіþ, ñóäíîáóäóâàííÿ, 
âóãіëüíó òà òåêñòèëüíó ïðîìèñëîâіñòü). Íèíі çà åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè Âåëèêà Áðèòàíіÿ є êðàїíîþ G-7. 

Ó òðåòèííîìó ñåêòîðі êðàїíè – ïðîâіäíîìó â ñòðóêòóðі ÂÂÏ (80 %) –
ãîëîâíі ïîçèöії íàëåæàòü ôіíàíñàì, òîðãіâëі, òóðèçìó, òðàíñïîðòó і øîó-
áіçíåñó. Âåëèêà Áðèòàíіÿ òðàäèöіéíî çáåðіãàє ïîëîæåííÿ ôіíàíñîâîãî
öåíòðó ñâіòó. Ó Ëîíäîíñüêîìó Ñіòі ðîçìіùåíі ïðåäñòàâíèöòâà 300 іíîçåì-
íèõ áàíêіâ іç 150 êðàїí. Ëîíäîíñüêà ôîíäîâà áіðæà є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ 
і íàéñòàðіøèõ ó Єâðîïі.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ ìàє ñó÷àñíèé ÿê çà ñâîїìè ðîçìіðàìè, òàê і çà ñòðóê-
òóðîþ òðàíñïîðò. Áðèòàíіÿ áóëà ïіîíåðîì ó áóäіâíèöòâі çàëіçíèöü, їõíþ
ìåðåæó ñòâîðåíî ùå â  ñåðåäèíі ÕІÕ ñò., à íèíі їõíÿ ïðîòÿæíіñòü ñòàíîâèòü 
16,8 òèñ. êì. Çàëіçíèöåþ ïåðåâîçÿòü ãîëîâíèì ÷èíîì âàíòàæі. Àâòîìîáіëü-
íèé òðàíñïîðò âіäïîâіäàє âñіì ñó÷àñíèì âèìîãàì і âіäіãðàє ïðîâіäíó ðîëü 
ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ. Êðàїíà ìàє ãóñòó ìåðå  æó àâòîìîáіëüíèõ øëÿ-
õіâ (395 òèñ. êì), àñôàëüòîâàíі øëÿõè ïðîêëàäåíî â íàéâіääàëåíіøі êó-
òî÷êè. Âåëèêà Áðèòàíіÿ є ìîðñüêîþ äåðæàâîþ. Ïîíàä äâà ñòîëіòòÿ її ôëîò 
íå çíàâ êîíêóðåíòіâ, òà é íèíі âіí ñåðåä íàéáіëüøèõ ó ñâіòі. Íà Áðèòàíñü-
êèõ îñòðîâàõ ôóíêöіîíóє ïîíàä 300 ïîðòіâ, ç íèõ íàéáіëüøèé ïðîäîâîëü-
÷èé – Іììіíãåì. Íå çìåíøóєòüñÿ çíà÷åííÿ ïîðîìíèõ ïåðåâåçåíü ìіæ 
ïîðòàìè Âåëèêîї Áðèòàíії òà êîíòèíåíòàëüíîї Єâðîïè (ïîðò Äóâð). Íåçâà-
æàþ÷è íà ïîðіâíÿíî íåâåëèêó ïëîùó, Áðèòàíіÿ ìàє äóæå ðîçâèíåíèé àâіà-
öіéíèé òðàíñïîðò. Êîìïàíіÿ British Airways – îäíà ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі.

Іñòîðè÷íîþ ïîäієþ ñòàëî âіäêðèòòÿ â 1994 ð. 50-êіëîìåòðîâîãî òóíåëþ 
ïіä Ëà-Ìàíøåì (ìàë. 29). Çàâäÿêè éîìó ñòàëî ìîæëèâèì äіñòàòèñÿ ç Ïà-
ðèæà äî Ëîíäîíà âñüîãî çà 2 ãîäèíè 15 õâèëèí, à â ñàìîìó òóíåëі ïîїçäè 
ïåðåáóâàþòü âіä 20 äî 35 õâèëèí.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ ìàє ðîçâèíóòó іíäóñòðіþ òóðèçìó, ó ÿêіé çàéíÿòî ïîíàä
2,1 ìëí îñіá. Ó 2016 ð. Áðèòàíіþ âіäâіäàëî 35,8 ìëí іíîçåìöіâ (VI ìіñöå 

ó ñâіòі). Àíãëіÿ ñâîãî ÷àñó áóëà áàòüêіâ-
ùèíîþ òóðèçìó ÿê ôîð  ìè ïðîâåäåííÿ
êóëüòóðíîãî äîçâіë ëÿ. Íà òåðèòîðії Âåëè-
êîї Áðèòàíії áåçëі÷ іñòîðè÷íèõ і êóëüòóð-
íèõ ïàì’ÿòîê (31 îá’єêò Ñâіòîâîї ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ). Ãîëîâíèé öåíòð ïіçíàâàëüíîãî
òóðèçìó – Ëîíäîí: ìіñòî ïàëàöіâ, ìóçåїâ,
ìîíóìåíòіâ, ïàðêіâ, ìàєòêіâ. Êðіì Ëîí-
äîíà, òóðèñòіâ ïðèâàáëþþòü ìîðñüêі êó-
ðîðòè (Áðàéòîí, Áîðíìóò, Äóâð) і çàòèøíі
ìіñòà Øîòëàíäії (ìàë. 30).

Ó ïðîìèñëîâîñòі ÿê ñêëàäîâîї âòî-
ðèííîãî ñåêòîðó âèðîáëÿєòüñÿ 19 % 
ÂÍÏ, і çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïîñіäàє îäíå ç
ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі. Ñóòòєâèì äîñÿã-
íåííÿì áðèòàíñüêîї åêîíîìіêè є òå, ùî
ìàéæå âñå ãîñïîäàðñòâî ïîâíіñòþ çàáåç-
ïå÷åíå âëàñíîþ åëåêòðîåíåðãієþ (86 %

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Дувр

Фолкстаун
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Мал. 29. Євротунель під Ла-Маншем
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âèðîáëÿþòü ÒÅÑ, 12 % – ÀÅÑ і 2 % – 
ÃÅÑ). 

×îðíà ìåòàëóðãіÿ – îäíà ç íàéñòà-
ðіøèõ ñôåð åêîíîìіêè êðàїíè. Ìåòà-
ëóðãіéíі çàâîäè çîñåðåäæåíі ïåðå-
âàæíî ó ïðèáåðåæíèõ ìіñòàõ і 
îðієíòîâàíі íà іìïîðòíó ñèðîâèíó. Âè-
ïëàâêó âèñîêîÿêіñíèõ і ëåãîâàíèõ ìà-
ðîê ñòàëі çîñåðåäæåíî ó ñòàðîìåòà-
ëóðãіéíîìó ðàéîíі íàâêîëî Øåôôіëäà. 
Âèïëàâêó êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ çîñå-
ðåäæåíî  çäå áіëü øîãî â ïîðòàõ (Ëіâåð-
ïóëü, Ñóîíñі, Ëîíäîí), êóäè íàäõîäèòü 
іìïîðòíà ñèðîâèíà.

Íàéâàæëèâіøà ðîëü ó ìàøèíîáó-
äóâàííі ñüîãîäíі íàëåæèòü åëåêòðî-
òåõíі÷íèì òà åëåêòðîííèì ïðèëàäàì. 
Ïðîäóêöіÿ áðèòàíñüêîї àâòîìîáіëüíîї 
ïðîìèñëîâîñòі êîíêóðåíòîñïðîìîæíà, 
àëå äîðîãà. Ó íіé òðàäèöіéíî äîìіíóє 
êîìïàíіÿ British Leyland; çáåðіãàþòü 
ñâîї ïîçèöії ó âèïóñêó ìàøèí âèñî-
êîãî êëàñó Rolls-Royce (ìàë. 31) 
і Bentley. Ó 2016 ð. âèïóùåíî 1,8 ìëí 
àâòîìîáіëіâ (IV ìіñöå ó Єâðîïі). 
Øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ àâіàêîñìі÷íà 
ïðîìèñëîâіñòü, äå äîìіíóþòü British 
Aerospace (ëіòàêè, ãåëіêîïòåðè, êîñ-
ìі÷íі àïàðàòè, ðàêåòè) òà Rolls-Royce 
(äâèãóíè). Ñåðåä öåíòðіâ àåðîêîñìі÷-
íîї ïðîìèñëîâîñòі âіäçíà÷àþòüñÿ Ëîí-
äîí, Áðèñòîëü і Äåðáі, àâòî ìîáі ëü -
íîї – Áіðìіíãåì, Êîâåíòðі, Ëåéëàíä, 
Ãóäâóä.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïîñіäàє îäíå ç 
ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі çà âèðîáíè-
öòâîì ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí і áàðâíè-
êіâ, ïëàñòìàñ, ìèéíèõ çàñîáіâ, äîáðèâ 
і ëіêіâ. Íàéñòàðіøîþ ëàíêîþ áðèòàí-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà є òåêñòèëüíà, îä-
íàê íèíі âîíà ñâîє çíà÷åííÿ âòðàòèëà.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Âåëèêîї 
Áðèòàíії – îäíå ç íàéïðîäóêòèâíіøèõ і âèñîêîìåõàíіçîâàíèõ ó ñâіòі. Ïðî-
âіäíà ðîëü ó íüîìó íàëåæèòü òâàðèííèöòâó, çîêðå  ìà ìîëî÷íîìó і ì’ÿñî-
ìîëî÷íîìó ñêîòàðñòâó òà áåêîííîìó ñâèíàðñòâó. Òðàäèöіéíèì çàëèøàєòüñÿ 
ðîçâåäåííÿ іíäèêіâ (ì’ÿñî ââàæàєòüñÿ âèòîí÷åíèì і ïîäàєòüñÿ äî ðіçäâÿíîãî 
ñòîëó) é îâåöü (ìàë. 32). Áðèòàíіÿ – îäèí іç íàéáіëüøèõ ñâіòî  âèõ ïîñòà-
÷àëüíèêіâ îâå÷îї âîâíè. Ðîñëèííèöòâî õàðàêòåðíå äëÿ Ïіâäåííîї Àíãëії, 
äå êóëüòèâóþòü çåðíîâі (ïøåíèöþ, ÿ÷ìіíü, ïðîñî), öóêðîâèé áóðÿê, ëüîí, 
ó ïðèìіñüêèõ çîíàõ – ðіçíîìàíіòíі îâî÷і òà ôðóêòè, à íà ìîðñüêèõ óçáå-
ðåææÿõ – ÿãîäè. Êàðòîïëþ âèðîùóþòü â óñіõ ðàéîíàõ êðàїíè.

Мал. 30. Волинкар у традиційному 
шотландському вбранні

Мал. 31. Збирання Rolls-Royce
Phantom на новому заводі в Гудвуді,

на півдні Англії

Мал. 32. Вівчарство на півдні Англії
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• Територіальна організація господарства Великої Британії. Іñòîðè÷íі
çåìëі Âåëèêîї Áðèòàíії äóæå ðіçíÿòüñÿ çà åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì òà ñïå-
öèôіêîþ ñïåöіàëіçàöії.

Íàéðîçâèíóòіøîþ òåðèòîðієþ Âåëèêîї Áðèòàíії є Àíãëіÿ, íà ÿêó ïðè-
ïàäàє 54 % ïëîùі і 84 % íàñåëåííÿ êðàїíè òà îñíîâíèé ïðîìèñëîâèé 
êà ïіòàë êðàїíè. Åêîíîìі÷íå ñåðöå êðàїíè – Ïіâäåííà Àíãëіÿ ç àãëîìåðà-
öієþ Âåëèêèé Ëîíäîí, óñåñâіòíüî âіäîìèìè óíіâåðñèòåòñüêèìè öåíòðàìè
Îêñôîðä і Êåìáðèäæ, ìîäíèì êóðîðòîì Áðàéòîí. Ó öåíòðі Àíãëії ñêëàëèñÿ
òàêі ïîòóæíі іíäóñòðіàëüíі öåíòðè, ÿê Áіðìіíãåì, Ìàí÷åñòåð, Ëіâåðïóëü òà
іíøі.

Óåëüñ – ãîðèñòèé ïіâîñòðіâ íà çàõîäі êðàїíè, ùî áóÿє ïàñîâèùàìè äëÿ
îâåöü òà ñàäàìè. Öå âàæëèâèé ðàéîí âóãіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі, à òàêîæ
÷îðíîї і êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі.

Øîòëàíäіÿ ðîçòàøîâàíà íà ïіâíî÷і êðàїíè, íà 32 % її òåðèòîðії ïðî-
æèâàє âñüîãî 10 % íàñåëåííÿ, âèðîáëÿєòüñÿ ìåíøå íіæ 10 % ïðîìèñëîâîї
ïðîäóêöії. Îñíîâíèé ðàéîí êîíöåíòðàöії íàñåëåííÿ òà ïðîìèñëîâîñòі –
ïіâäåííі ðàéîíè, äå ðîçìіùåíі äâà íàéáіëüøі ìіñòà – Ãëàçãî (âåëèêèé ïîðò 
êðàїíè) і Åäèíáóðã (ñòîëèöÿ Øîòëàíäії, ç ðîçâèíóòîþ ñôåðîþ ïîñëóã, іç 
òóðèçìîì). Íà ïіâíî÷і âåëèêі äіëÿíêè âіäâåäåíî ïіä ïàñîâèùà äëÿ îâåöü,
ìіñöåâі æèòåëі òðàäèöіéíî ðèáàëÿòü.

Ïіâíі÷íà Іðëàíäіÿ çàéìàє ïіâíі÷íî-ñõіäíó ÷àñòèíó î. Іðëàíäіÿ. Òóò ïî-
øèðåíі ïîñіâè ïøåíèöі і ëüîíó, ðîçâèíóòå ìîëî÷íå òâàðèííèöòâî. Ãîëîâíå
ïðîìèñëîâå ìіñòî–ïîðò Áåëôàñò (âèðîáíèöòâî ëüíÿíèõ òêàíèí і ïîòóæ-
íèé öåíòð ñóäíîáóäóâàííÿ, ïðîâіäíà ñóäíîáóäіâíà êîìïàíіÿ – Harland and
Wolff, íà ÿêіé áóâ ïîáóäîâàíèé âіäîìèé «Òèòàíіê»). 

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ
іñòîðè÷íî є îäíèì іç âàæëèâèõ äæåðåë ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó. Êðàїíà
òðàäèöіéíî åêñïîðòóє äâèãóíè òà ìîòîðè, ëіòàêè, îá÷èñëþâàëüíó òåõíіêó,
òåëåêîìóíіêàöіéíå îáëàäíàííÿ, õіìі÷íі òîâàðè òà ìåäè÷íі ïðåïàðàòè; 

Населення – 8,7 млн осіб; густота населення – 5600 осіб/км2.
Місто лежить на висоті 5 м над рівнем моря, на обох берегах річки
Темза.
До римських завоювань Британії (40–60 рр. н. е.) на території сучас-
ного Лондона існувало кельтське поселення, з I ст. – військовий
табір, а із середини IV ст. – значний політичний центр римської 
Британії. У кінці XI – на початку XII ст. Лондон став офіційною сто-
лицею Англії, з 1707 р. стає столицею Великої Британії.
Лондон – найбільший економічний центр країни, у якому розвинуті
авіа- та автомобілебудування, електротехніка, харчова, паперова, 
хімічна і легка промисловість, а також ювелірна справа.
Лондон – транспортний вузол країни, тут працюють міжнародні аеро-
порти Хітроу та Гетвік, найстаріший метрополітен у світі (1860–
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63 рр.). У місті зосереджені різноманітні фінансово-банківські, торго-
р р р р

вельні заклади, фондова і торговельні біржі.
• Лондон – найбільший туристичний центр країни з визначними архі-
тектурними пам’ятками: Букінгемський палац, Вестмінстерський
палац (парламент), ратуша (Гілдголл), Англійський банк, замок

р ру

Тауер та Тауерський міст, собор Святого Павла та багато інших.

Ïàðèæ •
• 

•

• 

• 

Ëîíäîí Ëîíäîí 
(London)(London)
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ó ñòðóêòóðі іìïîðòó îñíîâíèìè є ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ, íàïіâôàáðèêàòè, 
ïðîäîâîëüñòâî, åíåðãîíîñії, çîêðåìà íàôòà. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè 
ïàðòíåðàìè є êðàїíè ЄÑ, ßïîíіÿ òà ÑØÀ; îñòàííіì ÷àñîì іíòåíñèâíі çî-
âíіøíüîåêîíîìі÷íі âіäíîñèíè ðîçâèâàþòüñÿ ç Êèòàєì, Іíäієþ, ÏÀÐ, Áðà-
çèëієþ òîùî.

Ñó÷àñíèé ñòàí äâîñòîðîííіõ óêðàїíñüêî-áðèòàíñüêèõ âіäíîñèí õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ äîñòàòíüî âèñîêèì ðіâíåì âçàєìîðîçóìіííÿ ñòîðіí, çîêðåìà і ç 
ïèòàíü ðåàëіçàöії єâðîіíòåãðàöіéíîãî êóðñó Óêðàїíè, ðîçâèòêó âçàєìîäії 
â ïîëіòè÷íіé, åêîíîìі÷íіé, âіéñüêîâіé і êóëüòóðíіé ñôåðàõ. Óêðàїíà òà Âå-
ëèêà Áðèòàíіÿ ìàþòü áàãàòî ñïіëüíèõ іíòåðåñіâ ó òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íіé 
òà іíâåñòèöіéíіé ñôåðàõ. Íàéáіëüøèìè òîðãîâåëüíè  ìè ïàðòíåðàìè Óêðàїíè 
ñåðåä áðèòàíñüêèõ êîìïàíіé є Glaxo Smith Kline (ëіêè), British American 
Tobacco (òþòþíîâі âèðîáè). Ó Âåëèêіé Áðèòàíії íàëі÷óþòü áëèçüêî 30 òèñ. 
åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ. Çà îñòàííі ðîêè óêðàїíñüêà ãðîìàäà çáіëüøóєòüñÿ ïå-
ðåâàæíî çàâäÿêè òðóäîâèì ìіãðàíòàì. Íàé÷èñëåííіøі îñåðåäêè â Ëîíäîíі, 
Ìàí÷åñòåðі і Íîòòіíãåéìі.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• «Туманний Альбіон» – назва Британських островів, відома багатьом поко-
лінням. Англія набула її завдяки білосніжним крейдовим скелям і стрімчакам 
Дувра, які розташовані на південному узбережжі.
• У Британії велика кількість регіональних акцентів, говірок і діалектів. 
 Акценти можуть відрізнятися в межах одного міста, тим більше графства. 
Англійська мова в колишніх колоніях часто дуже відрізняється від британ-
ської англійської, і не лише вимовою, а й лексикою.
• Королева Великої Британії – єдиний британський громадянин, що мандрує 
без паспорта. Офіційний дім Британського монарха в Лондоні – Букінгем-
ський палац. Досі через день (щодня – з квітня по липень) відбувається цере-
монія зміни караулу, що приваблює численних туристів.

1. Розкрийте особливості економіко-географічного поло-
ження Великої Британії. Як вплинуло вигідне ЕГП на роль
і місце країни у світі та європейському регіоні?
2. У чому специфіка державного правління та законодав-

чої влади Британії? Яку роль відіграє британський монарх у житті країни?
3. Назвіть основні чинники, що визначають участь Великої Британії в МПП. Оцініть

вплив природно-ресурсного потенціалу країни на її сучасну спеціалізацію.
4. Охарактеризуйте особливості системи розселення населення Британії. Які типи

поселень отримали назву «конурбації»? До складу якого мегалополісу входять
найлюдніші агломерації країни?

5. Поясніть територіальні відмінності розміщення виробництва товарів і послуг 
у межах Великої Британії. Яким сферам міжнародної спеціалізації економіки
країни прагнення Шотландії до незалежності загрожує найбільше?

6. У яких напрямах здійснюється українсько-британське співробітництво? Які пер-
спективи і значення цього партнерства?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

Ëîíäîí, Áåðëіí, Ïàðèæ, Êèїâ: ñõîæіñòü і âіäìіííіñòü ñó÷àñíîãî ðîçâèò êó
ìіñò.

Запитання
і завдання
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§ 10. ІТАЛІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Італійська Республіка
• Ñòîëèöÿ – Рим
• Ïëîùà – 301,2 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 62,1 млн осіб (на 2017 р.)
•Ìîâà – італійська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – парламентсько-
президентська республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 20 областей
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Рим, Мілан, Неаполь, Турин, Генуя,
Флоренція

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 30 507 дол. (2017 р.)

• Місце Італії у світі та регіоні. ЕГП 
країни. Іòàëіÿ – âèñîêîðîçâèíóòà äåð-
æàâà, ÷ëåí G-7. Öå ïіâîñòðіâíà êðàї -
íà, 4/5 êîðäîíіâ ÿêîї є ìîðñü êèìè 
é îìèâàþòüñÿ âîäàìè 5 ìîðіâ (Àäðіà-
òè÷íîãî, Ëіãóðіéñüêîãî, Òіððåíñüêîãî,
Іîíі÷íîãî і Ñåðåäçåìíîãî). «Ñóñіäñüêå»
ïîëîæåííÿ Іòàëії íå ìàє àíàëîãіâ ó Єâ-
ðîïі: 4 çîâíіøíі ñó õîïóòíі êðàїíè-ñó-
ñіäè – Ôðàíöіÿ, Øâåéöàðіÿ, Àâñòðіÿ
é Ñëîâåíіÿ òà 2 âíóòðіøíі (àíêëàâè) –
Âàòèêàí і Ñàí-Ìàðèíî.

Íàçâó «Іòàëіÿ» âïåðøå ñòàëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè ãðåêè äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïіâ-

äåííîãî êðàþ Àïåííіíñüêîãî ïіâîñòðîâà, äå âîíè îñåëèëèñÿ ó VIII–VII ñò.
äî í. å. Òåðèòîðіÿ Іòàëії ñêëàäàëà ÿäðî Ðèìñüêîї іìïåðії, çâіäêè àíòè÷íà
öèâіëіçàöіÿ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ ïðîíèêëà äî Çàõіäíîї Єâðîïè.

• Основні чинники розвитку. Íà ðîçâèòîê Іòàëії òà її ìіñöå â ÌÏÏ ñóò-
òєâèé âïëèâ ìàþòü ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé, ïðàöåðåñóðñíèé і ðåêðåàöіé-
íèé ïîòåíöіàëè êðàїíè. Іòàëіÿ çàãàëîì áіäíà íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè, 
îñîáëèâî ïàëèâíі (íåçíà÷íі çàïàñè â Àäðіàòè÷íî-Іîíі÷íîìó і Ñèöèëіé-
ñüêîìó íàôòîãàçîíîñíèõ áàñåéíàõ). Áðàê åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ çìóøóє
іìïîðòóâàòè 95 % íàôòè òà 60 % ïðèðîäíîãî ãàçó. Âіäçíà÷àþòüñÿ ëèøå
ðîäîâèùà ñâèíöþ, öèíêó é çàëіçíîї ðóäè (Ñèöèëіÿ), âåëèêі çàïàñè êіíî-
âàðі (ðòóòíîї ðóäè), à íà î. Ñèöèëіÿ є ðîäîâèùà ñіðêè. Íàäðà êðàїíè áà-
ãàòі íà áóäіâåëüíó ñèðîâèíó – ìàðìóð, ãðàíіò òîùî. Ó Êàððàðі (Òîñêàíà)
âèäîáóâàþòü âіäîìèé áіëèé êàððàðñüêèé ìàðìóð, ÿêèé ùå äàâíі ðèì-
ëÿíè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ñòâîðåííÿ áàãàòüîõ ñêóëüïòóð òà îçäîáëåííÿ
áóäèíêіâ (ìàë. 33). Іòàëіéñüêі ðі÷êè ïåðåâàæíî êîðîòêі. Ìàéæå âñі âîíè 
íàëåæàòü äî áàñåéíó Ïî (íàéáіëüøà òà íàéïîâíîâîäíіøà ðі÷êà êðàїíè,
670 êì). Âåëèêîþ ðі÷êîþ ïіâîñòðîâà є Òèáð. Âåëèêі îçåðà çîñåðåäæåíі
ïåðåâàæíî â ïåðåä ãіð’ÿõ Àëüï, óñі âîíè ìàþòü òåêòîíі÷íå ïîõîäæåííÿ
(Ãàðäà, Êîìî, Ëàãî-Ìàäæîðå òîùî). Ëіñèñòіñòü êðàїíè ñòàíîâèòü
31 %.

1. Згідно з висловом «Усі дороги
ведуть до Рима», прокоментуйте 
роль Давнього Риму як «колиски» 
європейської цивілізації. 
2. Що вам відомо про культуру,
традиції, менталітет італійців?
3. Які вироби, продукція чи послуги 
формують у вас «географічний 
образ» Італії?

ПРИГАДАЙТЕ
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Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë êðà-
їíè çíà÷íèé, çàãàëüíà êіëüêіñòü òðó-
äîâèõ ðåñóðñіâ – 26 ìëí îñіá (42 %
íàñåëåííÿ êðàїíè). Çà îñòàííі äåñÿ-
òèëіòòÿ ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі äóæå
çìіíèëàñÿ: ñåðåä ñåêòîðіâ åêîíîìіêè
íà ïåðøîìó ìіñöі îïèíèëàñÿ ñôåðà
ïîñëóã (68 %), íà äðóãîìó – ïðîìèñ-
ëîâіñòü (28 %), à â àãðàðíіé ñôåðі
íèíі ïðàöþє âñüîãî 4 %. Іòàëіéñüêà
ïðàöÿ â Єâðîïі ââàæàєòüñÿ íå äóæå
êâàëіôіêîâàíîþ, àäæå ëèøå 16 %
іòàëіéöіâ ìàþòü âèùó îñâіòó. Ç êіíöÿ
1990-õ ðîêіâ êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
â Іòàëії çðîñòàє ëèøå çàâäÿêè іììі-
ãðàíòàì, і íèíі â êðàїíі çàðåєñòðî-
âàíî âæå ïîíàä 4 ìëí іíîçåìíèõ ãðîìàäÿí, ñåðåä ÿêèõ áëèçüêî 240 òèñ. 
óêðàїíöіâ. Âîíè âèêîíóþòü ïåðåâàæíî íèçüêîêâàëіôіêîâàíó ðîáîòó ó ñôåðі 
ïîñëóã (äîìàøíÿ ïðèáèðàëüíèöÿ, îôіöіàíò, êóõàð, âîäіé òà іí.) òà çàäіÿíі 
íà áóäіâíèöòâі.

Іòàëіÿ âîëîäіє âåëè÷åçíèì ðåêðåàöіéíèì ïîòåíöіàëîì: öå і ñåðåäçåìíî-
ìîðñüêі ïëÿæі, âåëèêà êіëüêіñòü ìàëüîâíè÷èõ ãіðñüêèõ îçåð, ãіðñüêîëèæíі 
êóðîðòè і, áåçóìîâíî, íàéäàâíіøà àðõіòåêòóðà – ïðàêòè÷íî âñі іòàëіéñüêі 
ìіñòà є ïàì’ÿòêàìè іñòîðії, êóëüòóðè òà àðõіòåêòóðè.

• Система розселення. Іòàëіÿ ïîñіäàє ï’ÿòå ìіñöå ó Єâðîïі çà êіëüêіñòþ 
íàñåëåííÿ, õî÷à ç 1993 ð. âіäçíà÷àєòüñÿ âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò.

Íàñåëåííÿ äóæå íåðіâíîìіðíî ðîçïîäіëåíå ïî òåðèòîðії êðàїíè, ñåðåäíÿ
éîãî ãóñòîòà – 201 îñîáà/êì2. Íàéáіëüøà ãóñòîòà (300 îñіá/êì2) – ó Ïіâ-
íі÷íіé Іòàëії, äå ìåøêàє ìàéæå ïîëîâèíà âñüîãî íàñåëåííÿ êðàїíè. Öå 
ïîâ’ÿçàíî çі ñïðèÿòëèâèìè óìîâàìè äëÿ ðîçâèòêó òóò  іíòåíñèâíîãî çåìëå-
ðîáñòâà, ðіçíîìàíіòíîї ïðîìèñëîâîñòі, ïîðòîâîї äіÿëüíîñòі é òóðèçìó. Îñîá-
ëèâîþ ñêóï÷åíіñòþ íàñåëåííÿ âіäçíà÷àєòüñÿ ðàéîí Íåàïîëÿ (8440 îñіá/êì2),
à ãіðñüêі ðàéîíè, íàâïàêè, çàñåëåíі ðіäêî (äî 35 îñіá/êì2).

Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè â Іòàëії (îñîáëèâî íà ïіâíî÷і) òðèâàє іíòåí-
ñèâíèé ïðîöåñ óðáàíіçàöії, é íèíі ïåðåâàæíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ (69 %) 
ìåøêàє â ìіñòàõ. Ïîíàä ïîëîâèíà âåëèêèõ ìіñò ðîçòàøîâàíі íà ïіâíî÷і. 
Ïðàêòè÷íî óâåñü ïðîñòіð âіä Òóðèíà äî Ìіëàíà – ñóöіëüíà óðáàíіçîâàíà 
òåðèòîðіÿ. Äî àãëîìåðàöіé ç íàñåëåííÿì ïîíàä 500 òèñ. æèòåëіâ óâіéøëè 9, 
à ïîíàä 1 ìëí – 4 іòàëіéñüêі àãëîìåðàöії: Ìіëàí (íàéáіëüøà), Ðèì, Íåà-
ïîëü, Òóðèí. Àãëîìåðàöії Òóðèíà, Ìіëàíà і Ãåíóї є ïіâäåííîþ ìåæåþ єâðî-
ïåéñüêîãî ìåãàëîïîëіñà «Áëàêèòíèé áàíàí». Äî «Çîëîòîãî áàíàíà», àáî 
єâðîïåéñüêîãî «Ñîíÿ÷íîãî ïîÿñó», âõîäÿòü Òóðèí і Ãåíóÿ.

• Сучасний стан господарства. Ãîëîâíîþ îñîáëèâіñòþ åêîíîìі÷íîãî ðîç-
âèòêó Іòàëії є ðіçíèöÿ ó ðіâíÿõ åêîíîìі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî òà êóëüòóðíîãî 
ðîçâèòêó її ðåãіîíіâ. Çíà÷íà ÷àñòèíà іòàëіéñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåáóâàє 
â ðóêàõ ïîòóæíèõ ÒÍÊ, ÿê-îò: FIAT (ç 2014 ð. Fiat Chrysler Automobiles 
NV), Enel (íàéáіëüøà åíåðãåòè÷íà êîìïàíіÿ, îäíà ç íàéïîòóæíіøèõ åíåð-
ãîêîìïàíіé ñâіòó), Enі (íàôòîâà і ãàçîâà êîìïàíіÿ), Leonardo (ìàøèíîáó-
äіâíèé õîëäèíã, ùî äіє ó ñôåðàõ îáîðîíè, åíåðãåòèêè, ãâèíòîêðèëîáóäóâàííÿ, 
òåëåêîìóíіêàöіé і òðàíñïîðòó), Pirelli & C (ï’ÿòèé ó ñâіòі çà âèðó÷êîþ âè-

Мал. 33. Каррарський мармур
є одним із найцінніших і найвідоміших 

у світі
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ðîáíèê àâòîìîáіëüíèõ øèí), Luxottica Group (âèçíàíèé ñâіòîâèé ëіäåð ç
âèðîáíèöòâà îïðàâ і ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿðіâ) òîùî. 

Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè Іòàëії ïðåäñòàâëåíî òàêèìè ñôåðàìè, ÿê
òóðèçì, òðàíñïîðò і áàíêіâñüêà äіÿëüíіñòü (íàïðèêëàä, Exor SpA – ïðî-
âіäíà іòàëіéñüêà іíâåñòèöіéíà êîìïàíіÿ). Òóðèçì ó êðàїíі ñòàâ íàéіíòåí-
ñèâíіøå ðîçâèâàòèñÿ îäðàçó ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè, à îáñëóãîâóâàííÿ
òóðèñòіâ ïåðåòâîðèëîñÿ íà îðãàíіçîâàíó ñôåðó åêîíîìіêè. Ó 2016 ð. Іòàëіþ
âіäâіäàëî 50,7 ìëí іíîçåìöіâ (V ìіñöå ó ñâіòі), ïåðåâàæíî єâðîïåéöі (ìàéæå
90 %). Іòàëіÿ âîëîäіє âèçíà÷íèìè ðåê ðå àöіéíèìè ðåñóðñàìè і є çîñåðå-
äæåííÿì íàéáіëüøîї êіëüêîñòі (51) îá’єêòіâ Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ
(ìàë. 34), ïåðåëіê ÿêèõ íåùîäàâíî ïîïîâíèâñÿ çàâäÿêè âèçíàííþ, ùî âè-
ãîòîâëåííÿ ïіöè є ôîðìîþ ìèñòåöòâà, ÿêå íàðîäèëîñÿ â Íåàïîëі.

Òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ Іòàëії ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó 
íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè. Ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ ïàñàæèðіâ (90 %)
і âàíòàæіâ (80 %) ïåðåâàæàє àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò. Ãîëîâíà òðàíñ-
ïîðòíà àðòåðіÿ – «Àâòîñòðàäà Ñîíöÿ», ùî éäå ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü і є íàé-
äîâøîþ іòàëіéñüêîþ àâòîñòðàäîþ À1 (ìàë. 35). Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü
àâòîøëÿõіâ – 487 òèñ. êì. Ïðîòÿæíіñòü іòàëіéñüêèõ çàëіçíèöü ñòàíîâèòü
20,1 òèñ. êì, ç ÿêèõ 12,8 òèñ. åëåêòðèôіêîâàíі, ùî ñâіä÷èòü ïðî âèñîêèé
òåõíі÷íèé ðіâåíü öüîãî âèäó òðàíñïîðòó. Øâèäêіñíі ïîòÿãè ìіæ Ðèìîì
і Ìіëàíîì, Ãåíóєþ, Âåíåöієþ, Íåàïîëåì íàëåæàòü äî íàéëіïøèõ ó Єâðîïі.
Îñêіëüêè êðàїíà ðîçòàøîâàíà íà ïіâîñòðîâі é îñòðîâàõ, ïðîâіäíà ðîëü
ó çîâíіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ íàëåæèòü ìîðñüêîìó òðàíñïîðòó. Ôóíêöіîíóþòü
ïîðîìíі ïåðåïðàâè ìіæ ìàòåðèêîì і Ñèöèëієþ òà Ñàðäèíієþ. Íàéáіëüøі
ïîðòè – Ãåíóÿ (îäèí ç íàéáіëüøèõ ïîðòіâ ó Ñåðåäçåìíîìîð’ї), Òðієñò, Íåà-
ïîëü òîùî. Àâіàöіéíі ìåðåæі ïіäòðèìóþòü çâ’ÿçîê íàéáіëüøèõ ìіñò Іòàëії
ç áàãàòüìà ìіñòàìè Єâðîïè é іíøèõ ÷àñòèí ñâіòó. Ãîëîâíà àâіàêîìïàíіÿ
êðàїíè – Alitalia.

Ïðîâіäíîþ ëàíêîþ âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè Іòàëії, íà ÿêó ïðè-
ïàäàє áëèçüêî 1/4// íàöіîíàëüíîãî ïðèáóòêó òà 2/5 óñіõ çàéíÿòèõ, є ïðîìèñ-
ëîâіñòü. Áіëüøó ÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії (82 %) âèðîáëÿþòü íà ÒÅÑ, ї
à ìàéæå 2 % äàþòü ãåîòåðìàëüíі åëåêòðîñòàíöії (ùå ó 1905 ð. ó Ëàðäå-

Мал. 34. Історичний центр Рима 
і володіння Ватикану, включно з базилікою 

Св. Павла за міськими стінами Мал. 35. «Автострада Сонця»

Мілан

Неаполь
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ðåëëî, â Öåíòðàëüíіé Іòàëії, ç’ÿâèëèñÿ
ïåðøі ó ñâіòі ãåîòåðìàëüíі åëåêòðî-
ñòàíöії).

Îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü Іòàëії ïðàöþє
â îñíîâíîìó íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі. Âіä-
íîñíî íîâîþ ëàíêîþ ïðîìèñëîâîñòі Іòà-
ëії є ìåòàëóðãіÿ. ×îðíà ìåòàëóðãіÿ
ïðàöþє íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі, òîìó
íàéáіëüøі êîìáіíàòè ðîçìіùåíі â ïîðòî-
âèõ ìіñòàõ (Ãåíóÿ, Íåàïîëü, Òàðàíòî).
Ó êîëüîðîâіé ìåòàëóðãії íàéðîçâèíóòіøі
àëþìіíієâà, ñâèíöåâî-öèíêîâà, ìàãíієâà
é ðòóòíà ïðîìèñëîâіñòü. Іòàëіÿ ïîñіäàє
îäíå ç ïåðøèõ ìіñöü ó ñâіòі çà âèïëàâ-
êîþ ðòóòі (800 ò ó Òîñêàíі). Ìàøèíîáó-
äóâàííÿ є ïðîâіäíèì âèðîáíèöòâîì іòàëіéñüêîї іíäóñòðії. Ó íüîìó îñîá ëèâî 
âèðіçíÿєòüñÿ àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ (ïîíàä 1,1 ìëí àâòîìîáіëіâ), ó ÿêîìó äî-
ìіíóє Fiat Chrysler Automobiles NV, òàêîæ âіäîìèé ÿê FCA – áàãàòîíàöіî-
íàëüíà êîðïîðàöіÿ ç íîâîþ øòàá-êâàðòèðîþ â Ëîíäîíі. Ïîðòôåëü êîìïàíії 
âêëþ÷àє â ñåáå áàãàòî äîáðå âіäîìèõ àâòîìîáіëüíèõ ìàðîê (ìàë. 36).

Òðàäèöіéíèì äëÿ Іòàëії є ñóäíîáóäóâàííÿ (âèðîáíèöòâî êîíòåéíåðîâî-
çіâ, ðіçíèõ ïëàòôîðì і ñïîðòèâíèõ ñóäåí). ×èìàëèõ óñïіõіâ äîìîãëàñÿ Іòà-
ëіÿ â åëåêòðîòåõíі÷íіé òà åëåêòðîííіé ïðîìèñëîâîñòі çàâäÿêè êîìïàíіÿì 
Zanussi-Electrolux (ì. Ïîðäåíîíå), Indesit (ì. Ôàáðіàíî), à òàêîæ Olivetti 
(Òóðèí).

Îñíîâíîþ ñïåöіàëіçàöієþ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є âèðîáíèöòâî ïîëі-
ìåðіâ і ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí, âіäçíà÷àєòüñÿ òàêîæ ëàêîôàðáîâà é ôàðìà-
öåâòè÷íà ïðîìèñëîâіñòü (ïåðåâàæíî íà ïіâíî÷і). Îäíå ç íàéñòàðіøèõ 
ó êðàїíі âèðîáíèöòâ – ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà âèðîáëÿє òêàíèíè òà 
ïðÿæó ç áàâîâíè, âîâíè, øîâêó, êîíîïëі, ëüîíó, äæóòó і õіìі÷íèõ âîëîêîí, 
à òàêîæ ðіçíîìàíіòíèé òðèêîòàæ. Øèðîêî ðîçâèíóòå âèðîáíèöòâî âçóòòÿ 
(êîæíà òðåòÿ ïàðà âçóòòÿ ó ñâіòі – іòàëіéñüêà). Іòàëіÿ ðàçîì іç Ôðàíöієþ 
ââàæàєòüñÿ çàêîíîäàâèöåþ ìîäè îäÿãó і âçóòòÿ (öåíòðè – Ìіëàí і Òóðèí). 
Óíіêàëüíîþ і òðàäèöіéíîþ çàëèøàєòüñÿ õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü: іòàëіéöі 
ñòâîðèëè âñåñâіòíüî âіäîìі âèäè ñèðіâ (ïàðìåçàí, ãîðãîíçîëà, ðіêîòà, ìîöà-
ðåëà і ïðîâîëîíå), ìàêàðîíè, ñïàãåòі, ïіöó, òîìàòíó ïàñòó; íàéâіäîìіøèé 
іòàëіéñüêèé äåñåðò – òіðàìіñó.

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місцепо-
ложення та найбільші центри: а) первинної сфери еко-
номіки (добувної промисловості, аграрного сектору);

б) обробної промисловості (металургії, автомобілебудування, хімічної індустрії);
в) туризму як провідної складової сфери послуг. 2. Простежте залежність рівня урба-
нізації районів Італії від основних чинників розміщення виробництва і фінансів.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Îñíîâó іòàëіéñüêîãî ïåðâèííîãî ñåêòîðó ñòàíîâèòü ñіëüñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî, ó ÿêîìó äîìіíóє ðîñëèííèöòâî. Îñíîâíі êóëüòóðè – ïøåíèöÿ, êóêó-
ðóäçà, ðèñ (І ìіñöå çà çáîðàìè ó Єâðîïі), öóêðîâèé áóðÿê, öèòðóñîâі 
(àïåëüñèíè é ëèìîíè), òîìàòè, îëèâêè (3,1 ìëí ò – ІІ ìіñöå ó ñâіòі). Çíà÷íà 
ðîëü âèíîãðàäàðñòâà ó ìіñöåâîìó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Ó êðàїíі âèðî-
ùóþòü ìàéæå 250 ñîðòіâ âèíîãðàäó, 90 % ÿêîãî ïåðåðîáëÿþòü íà 

Мал. 36. Торговельні марки 
автомобільного концерну Fiat
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âèíî (І ìіñöå ó ñâіòі çà îáñÿãàìè âèãîòîâëåííÿ). Òâàðèííèöòâî ìåíø ðîç-
âèíåíå. Âåëèêó ðîãàòó õóäîáó ðîçâîäÿòü íà ïіâíî÷і êðàїíè, îâåöü – íà
Ñàðäèíії, íà âіäõîäàõ ïåðåðîáêè öóêðîâîãî áóðÿêó ðîçâèâàєòüñÿ ñâèíàð-
ñòâî. Ó áіäíèõ íà êîðìè ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Àïåííіí, íà Ñèöèëії òà Ñàðäèíії
ñåëÿíè ðîçâîäÿòü îâåöü, êіç і ìóëіâ.

• Просторова організація господарства Італії. Ïіä ÷àñ іñòîðè÷íîãî òà åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó Іòàëії ñêëàâñÿ ÷іòêèé ïîäіë êðàїíè íà òðè åêîíîìіêî-
ãåîãðàôі÷íі ðàéîíè – Ïіâíі÷, Öåíòð і Ïіâäåíü.

Ïіâíі÷íèé ðàéîí є íàéðîçâèíóòіøèì ó êðàїíі. Òóò çîñåðåäæåíå òî÷íå
ìàøèíîáóäóâàííÿ, òîíêà õіìіÿ, òåêñòèëüíà і øâåéíà ïðîìèñëîâіñòü, âèñî-
êîîðãàíіçîâàíå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ãîëîâíèìè ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè
є Ìіëàí (єäèíà â êðàїíі Іòàëіéñüêà ôîíäîâà áіðæà (Borsa Italiana), ïіä-
ïðèєìñòâà àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, íàôòîïåðåðîáêè,
ñâіòîâèé öåíòð ìîäè), Òóðèí (ðîçòàøîâàíі ãîëîâíі îôіñè àâòîìîáіëüíèõ
êîìïàíіé Fiat, Lancia òà Alfa Romeo), Ãåíóÿ (íàéáіëüøèé ìîðñüêèé ïîðò
êðàїíè), Âåíåöіÿ (âåëèêèé òóðèñòè÷íèé і íàóêîâî-îñâіòíіé öåíòð).

Ó Öåíòðàëüíîìó ðàéîíі, ùî îá’єäíóє іòàëіéñüêі ðåãіîíè Ëàöіî, Òîñ-
êàíà, Óìáðіÿ, Àáðóööî і Ìàðêåçî, çîñåðåäæåíі ïіäïðèєìñòâà ìàøèíîáó-
äóâàííÿ, ÷îðíîї ìåòàëóðãії, õіìії, òðàäèöіéíîþ ñïåöіàëіçàöієþ є ìåáëåâà,
ïîðöåëÿíî-êåðàìі÷íà, òåêñòèëüíà, âçóòòєâà, øâåéíà. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâі ðîçâèâàþòüñÿ ïàñîâèùíå âіâ÷àðñòâî, âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ, îâî-
÷іâ, âèíîãðàäó, ìàñëèí, öèòðóñîâèõ. Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëîâèìè
öåíòðàìè є Ðèì і Ôëîðåíöіÿ (âàæëèâèé ïðîìèñëîâèé, òóðèñòè÷íèé і êóëü-
òóðíèé öåíòð, ãîëîâíå ìіñòî ìîäè, äå çîñåðåäæåíî öіëó іíäóñòðіþ ìîäíîãî
îäÿãó, àêñåñóàðіâ, âçóòòÿ).

Ïіâäåííèé ðàéîí ìàє âèðàæåíó ñïåöіàëіçàöіþ çі çíà÷íèì ïåðåâà-
æàííÿì ðîñëèííèöòâà (âèíîãðàäàðñòâî, ñàäіâíèöòâî (öèòðóñîâі, îëèâ-
 êè), çåðíîâі (ïøåíèöÿ, ðèñ, êóêóðóäçà) і òåõíі÷íі êóëüòóðè – òþòþí,

Населення: 2,8 млн мешканців. Густота населення – 2230 осіб/км2.
Розташований на пагорбкуватій рівнині, на обох берегах р. Тибр.
Назву отримав від одного з міфічних засновників міста – Ромула. 
Згідно з античним переказом, Рим засновано у 754–753 рр. н. е. Був
столицею античної держави (Давній Рим). У 756–1870 рр. (з корот-
кими перервами) – столиця Папської області, а з 1946 р. – Італійської 
Республіки.
Рим – найважливіший промислово-фінансовий, головний науковий
і культурний центр країни. У місті працюють підприємства електро-
технічної промисловості, точного приладобудування, сільськогоспо-
дарського й транспортного машинобудування, хімічної, легкої та
харчової промисловості. Рим є найбільшим транспортним вузлом 
країни: 2 міжнародні аеропорти, річковий вокзал, метрополітен
(побудований у 1927–38 рр.).

• Рим є одним з найвизначніших у світі центрів міжнародного туризму
(понад 7,1 млн туристів у 2016 р.). Знаходяться видатні архітектурні
комплекси різних епох: руїни римських та імператорських форумів, 
Колізей, Пантеон (135–307 рр.), терми Каракали (206–217 рр.), без-
ліч ренесансних палаців і вілл, ансамбль площі Капітолія, собор
і площа Св. Петра та багато інших.

Ïàðèæ
•
•
•

•

Ðèì Ðèì 
(Roma)(Roma)
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êîíîïëÿ), іíäóñòðіþ ïðåäñòàâëåíî ìàøèíîáóäóâàííÿì, ÷îðíîþ ìåòàëóð-
ãієþ, íàôòîõіìієþ, ëåãêîþ і õàð÷îâîþ ïðîìèñëîâіñòþ. Òðàäèöіéíî ðîç-
âèíåíèé òóðèçì, îñîáëèâî íà îñòðîâàõ Êàïðі і Ñàðäèíіÿ, à òàêîæ ó 
Íåàïîëі.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Äëÿ Іòàëії äóæå 
âàæëèâîþ є çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ, àäæå áàãàòî іòàëіéñüêèõ ñôåð äіÿëüíîñòі 
ïðàöþþòü íà çîâíіøíіé ðèíîê. Åêñïîðòóє Іòàëіÿ ïðîäóêöіþ ìàøèíîáó-
äóâàííÿ і ìåòàëîîáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі, øâåéíі, âçóòòєâі òà òåêñòèëüíі 
âèðîáè, õіìі÷íó ïðîäóêöіþ, ïðîäîâîëüñòâî, áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè, îôіñíó 
îðãòåõíіêó, ðóäè ìåòàëіâ. Â іìïîðòі ïåðåâàæàþòü àâòîìîáіëі, íàôòà, ìå-
òàë і ïëàñòìàñè. Ñåðåä îñíîâíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Іòàëії âіäçíà-
÷àþòüñÿ êðàїíè Єâðîñîþçó, à òàêîæ ÑØÀ, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Ëіâіÿ 
òîùî.

Іòàëіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå ñåðåä çàðóáіæíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ 
Óêðàїíè. Îñíîâíèìè òîâàðàìè óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó (1,9 ìëðä äîë. 
ó 2016 ð.) â Іòàëіþ є ÷îðíі ìåòàëè, ìіíåðàëüíå ïàëèâî, íàôòîïðîäóêòè, 
äîáðèâà, àëþìіíіé і âèðîáè ç íüîãî. Â óêðàїíñüêîìó іìïîðòі (1,35 ìëðä äîë.) 
ç Іòàëії ïåðåâàæàþòü îáëàäíàííÿ, åëåêòðè÷íі ìàøèíè, âîâíà і òêàíèíè, 
âèðîáè іç ÷îðíèõ ìåòàëіâ. Óêðàїíñüêà ãðîìàäà â Іòàëії є îäíієþ ç íàé÷èñ-
ëåííіøèõ ó Єâðîïі. Ñòàíîì íà 2016 ð., çàãàëüíà êіëüêіñòü óêðàїíöіâ â Іòà-
ëії, ÿêі îòðèìàëè äîçâіë íà ïðîæèâàííÿ, ñòàíîâèëà 240,1 òèñ. îñіá. Äî 
Іòàëії âîíè ïðèáóëè çäåáіëüøîãî â ïîøóêàõ çàðîáіòêó ïî÷èíàþ÷è іç 
ñåðåäè íè 1990-õ ðîêіâ. 

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• У країні налічують найбільшу у світі кількість модельєрів. Найвідоміші такі 
бренди: Gucci, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Salvatore 
Ferragamo, Roberto Cavalli, Fendi, Valentino, Trussardi, Benetton. Сучасна Італія 
продовжує задавати модні тенденції для всього світу.
• Існують тисячі традиційних італійських десертів. Однак найвідоміший за 
кордоном – тірамісу – було створено в 1970-х роках. Назва в перекладі бук-
вально означає (італ. Tiramisu) «підніми мене» – від слів tira – тягни, mi – мене, i
su – вгору, завдяки двом своїu м інгредієнтам: каві і какао.

1. Яке місце посідає Італія в сучасному економічному та
політичному житті Європи та світу?
2. Охарактеризуйте вплив основних чинників (ЕГП, праце-
ресурсний, споживчий, природно-ресурсний потенціал)

на спеціалізацію італійської економіки.
3. Визначте причини нерівномірності розселення населення та економічного роз-

витку Півночі й Півдня Італії.
4. Які склалися передумови для розвитку туризму як провідної сфери третинного

сектору економіки в Італії?
5. Назвіть промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію Іта-

лії. Знайдіть і покажіть на карті найбільші промислові центри країни.
6. Охарактеризуйте міжнародні зв’язки України з Італією. Чим зумовлена значна за

чисельністю українська діаспора в Італії?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

Êëàñòåðè â Іòàëії ÿê äîìіíóþ÷à ôîðìà îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà òîâàðіâ
і ïîñëóã.

Запитання
і завдання
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§ 11. ПОЛЬЩА

• Îôіöіéíà íàçâà – Республіка Польща
• Ñòîëèöÿ – Варшава
• Ïëîùà – 312,7 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 38,4 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – польська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – республіка
• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 16 воєводств
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Варшава, Лодзь, Краків, Познань, 
Гданськ

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 12 316 дол. (2017 р.)

• Місце країни у світі та регіоні. 
ЕГП країни. Ïîëüùà – áàëòіéñüêà єâ-
ðîïåéñüêà äåðæàâà, íàéáіëüøèé çà-
õіäíèé ñóñіä Óêðàїíè, ùî ìàє âèãіäíå
«ñóñіäñüêå» ïîëîæåííÿ, ìåæóþ÷è ç
Íіìå÷÷èíîþ, Ëèòâîþ, ×åõієþ òà Ñëî-
âà÷÷èíîþ (êðàїíàìè-ïàðòíåðàìè ïî
ЄÑ і ÍÀÒÎ) òà ç Áіëîðóññþ і Ðîñієþ.
Çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії Ïîëüùà ïåðå-
áóâàє íà 69-ìó ìіñöі ó ñâіòі і íà 9-ìó
â Єâðîïі. Íà її ÷àñòêó ïðèïàäàє 1,4 %
ïëîùі і 5,3 % íàñåëåííÿ Єâðîïè.

Âіäðîäæåííÿ Ïîëüùі ç її ñó÷àñ-
íèìè êîðäîíàìè ñòàëîñÿ âæå ïіñëÿ
çàâåðøåííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè â

1945 ð. Êðàїíà ñòàëà ñîöіàëіñòè÷íîþ ðåñïóáëіêîþ, çàëåæíîþ âіä ÑÐÑÐ.
Ó 1989 ð. âіäáóëèñÿ êàðäèíàëüíі çìіíè â її ïîëіòè÷íіé ñè ñòåìі, çàïî÷àòêî-
âàíèé ïåðåõіä äî ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Ç 2000 ð. âîíà є ÷ëåíîì ÍÀÒÎ,
à 2004 ð. óâіéøëà äî Єâðîñîþçó.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Äî íèõ íàëåæàòü âèçíà÷íі ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé і ïðàöåðåñóðñíèé ïî-
òåíöіàëè. Ïîëüùà ìàє çíà÷íі ìі íåðàëüíі ðåñóðñè. Ó Âåðõíіé Ñіëåçії ðîçòàøî-
âàíèé îäèí іç íàéáіëüøèõ ó Єâðîïі êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí. Є ïðèðîäíèé
ãàç і íàôòà (Ïåðåäêàðïàòñüêèé ïðîãèí), çàëіçíі, ìіäíі (Íèæíÿ Ñіëåçіÿ), öèí-
êîâі òà ñâèíöåâі ðóäè, êàì’ÿíà ñіëü, ñàìîðîäíà ñіðêà, äàâíі ãðàíіòíі êàð’єðè.
Êðàїíà ìàє ãóñòó ðі÷êîâó ñèñòåìó, ÿêà â îñíîâíîìó íàëåæèòü äî áàñåéíó Áàë-
òіéñüêîãî ìîðÿ. Íàéáіëüøі ðі÷êè – Âіñëà (çàâäîâæêè ïîíàä 1000 êì) òà Îäðà
(742 êì ó ìåæàõ Ïîëüùі), íà áàñåéíè ÿêèõ ïðèïàäàє ìàéæå 9/10 ïëîùі êðà-
їíè. Ñòіê íàéáіëüøèõ ðі÷îê çàðåãóëüîâàíèé. Ëіñè, ùî íåùîäàâíî âêðèâàëè
ìàéæå âñþ êðàїíó, íèíі çàéìàþòü áëèçüêî 30 % її ïëîùі. Ó їõíüîìó ñêëàäі
ïåðåâàæàþòü õâîéíі ïîðîäè, çäåáіëüøîãî ñîñíà, ÿëèíà, ó ãîðàõ – ÿëèöÿ.

Òðóäîâі ðåñóðñè Ïîëüùі ñòàíîâëÿòü 17,5 ìëí îñіá (45 % íàñåëåííÿ). Ðî-
áî÷à ñèëà â Ïîëüùі – îäíà іç íàéìîëîäøèõ ó Єâðîïі, îñêіëüêè ìàéæå 60 %
çàéíÿòèõ ìàþòü âіê äî 40 ðîêіâ. Áëèçüêî 43 % îñіá âіêîì äî 34 ðîêіâ ìà-
þòü âèùó îñâіòó. Ñòðіìêèé ðіñò ïîëüñüêîї åêîíîìіêè ñïðè÷èíèâ ìàñîâó

1. Який характер взаємин був 
властивий українсько-польським
відносинам у минулі історичні часи? 
2. Як ставиться офіційна Варшава до
сучасних євроінтеграційних намірів 
України?
3. Систематизуйте інформацію про 
Польщу за типологічними ознаками:
ФДП, ФДУ, ІЛР, рівнем економічного 
розвитку. Наскільки Україна та її сусід
Польща подібні за цими ознаками?

ПРИГАДАЙТЕ
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ìіãðàöіþ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ ç Óêðàїíè òà Áіëîðóñі. Çàçâè÷àé ìîëîäі
ëþäè (ïåðåâàæíî ç âèùîþ îñâіòîþ) ïðàöþþòü ó äîìàøíіõ ãîñïîäàðñòâàõ,
íà áóäіâíèöòâі é ðåìîíòі, ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.

• Система розселення. Ïîëÿêè íàëåæàòü äî çàõіäíîї ãіëêè ñëîâ’ÿí і є
íàöієþ ç òðèâàëîþ іñòîðієþ òà áàãàòîþ êóëüòóðîþ. Îñòàííіì ÷àñîì íàñå-
ëåííÿ Ïîëüùі ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ ÷åðåç çðîñòàííÿ åìіãðàöії і çíè-
æåííÿ íàðîäæóâàíîñòі. Ïіñëÿ âñòóïó äî Єâðîñîþçó âåëèêà êіëüêіñòü
ïîëÿêіâ åìіãðóâàëà äî çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїí ó ïîøóêàõ ðîáîòè.

Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ â Ïîëüùі ñòàíîâèòü 123 îñîáè/êìÿ 2. Íàé-
íèæ÷à âîíà íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі, íàéâèùà – ó ïіâäåííèõ ðåãіîíàõ. Ïîíàä
61 % ïîëÿêіâ æèâóòü ó ìіñòàõ. Íà òåðèòîðії êðàїíè є 9 ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé,
êîæíà ç ÿêèõ ìàє áëèçüêî 2 ìëí îñіá, íàéáіëüøîþ ç íèõ є Âåðõíüîñіëåçüêà,
ùî îõîïëþє áëèçüêî 800 êì2 і â ÿêіé ìåøêàþòü ïîíàä 2,8 ìëí îñіá.

• Сучасний стан господарства. Ïîëüùà – îäíà ç íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí
Ñõіäíîї Єâðîïè. Ó 1990-òі ðîêè áóëî ïðèéíÿòî і âïðîâàäæåíî â æèòòÿ ïëàí
åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì, âіäîìèõ ÿê «øîêîâà òåðàïіÿ», ùî ñïðèÿëî øâèä-
êîìó ïåðåòâîðåííþ åêîíîìіêè íà ðèíêîâó. Ïîëüùà çâåëà ÷àñòêó àãðàðíîãî
âèðîáíèöòâà, ïðîìèñëîâîñòі і ñôåðè ïîñëóã ó ÂÂÏ äî ïîêàçíèêіâ, âëàñòè-
âèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèì êðàїíàì.

Ó òðåòèííîìó ñåêòîðі ïðîâіäíèìè ñôåðàìè є òîðãіâëÿ, òðàíñïîðò, áó-
äіâíèöòâî, ïîáóòîâі ïîñëóãè. Çà ðîêè ðåôîðìóâàííÿ ïіäâèùèëàñÿ ðîëü
êðåäèòíèõ çàêëàäіâ, ÿêі äåäàëі áіëüøå îáñëóãîâóþòü ïðèâàòíèé ñåêòîð.
Óñïіøíî ðîçâèâàþòüñÿ òàêі âèäè ïîñëóã, ÿê іíîçåìíèé òóðèçì, ãîòåëüíèé
áіçíåñ, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ (ðåñòîðàíè, êàâ’ÿðíі òîùî).

Ñó÷àñíà Ïîëüùà ìàє ïîðіâíÿíî ðîçâèíåíó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó. Íèíі
âñÿ ìåðåæà çàëіçíèöü ó Ïîëüùі àêòèâíî ìîäåðíіçóєòüñÿ, áóäóþòüñÿ ñó-
÷àñíі ãіëêè. Çàãàëüíà äîâæèíà çàëіçíèöü ñòàíîâèòü 19,2 òèñ. êì, íèìè
ïåðåâîçÿòü âàíòàæі. Ñèñòåìà àâòîìîáіëüíèõ øëÿõіâ íàáóâàє єâðîïåéñüêîї
ÿêîñòі, їõíÿ äîâæèíà ñÿãàє ïîíàä 417 òèñ. êì. Ñó÷àñíі âèñîêîïðîïóñêíі
øîñå çáóäîâàíî íàâêîëî Âàðøàâè. Ðîçâèòîê âíóòðіøíüîãî âîäíîãî òðàíñ-
ïîðòó  ïîñïðèÿâ ÷àñòêîâîìó ðîçâàíòàæåííþ çàëіçíèöі. Õî÷ ãîëîâíà ðі÷êà
Ïîëüùі – Âіñëà, ÿêà ìàє ÷èñëåííі íàâіãàöіéíі áàð’єðè, îäíàê îñíîâíà ìàñà
âàíòàæîïîòîêó, ùî ïåðåâîçèòüñÿ ðі÷êîâèì òðàíñïîðòîì, ïðèïàäàє íà
ðі÷êó Îäåð. Ïîëüùà ìàє é çíà÷ íèé òîðãîâåëüíèé ìîðñüêèé ôëîò. Ïîðòè
Ãäàíñüê і Ãäèíÿ îáðîáëþþòü áëèçüêî 56 % óñіõ ìîðñüêèõ âàíòàæіâ. Âíó-
òðіøíі òà ìіæíàðîä  íі àâіàëіíії îáñëóãîâóє àâіàêîìïàíіÿ LOT.

Çà îñòàííі ðîêè Ïîëüùà äîìîã-
ëàñÿ çíà÷íèõ óñïіõіâ ó ðîçâèòêó 
òóðèçìó. Êðàїíà íàëåæèòü äî äåñÿò-
êè íàéâіäâіäóâàíіøèõ іíîçåìíèìè 
òóðèñòàìè êðàїí Єâðî  ïè, 2016 ð. її 
âіäâіäàëè 17,4 ìëí òóðèñòіâ. Ðîçâè-
òîê òóðèçìó ñòàâ ïðіîðèòåòíèì íà-
ïðÿìîì óðÿäîâîї äіÿëüíîñòі, ÷îìó 
ñïðèÿþòü ðіçíîìàíіòíі òóðèñòè÷íі 
ðåñóðñè êðàїíè: ìàëüîâíè÷à ïðè-
ðîäà, ìîæëèâіñòü çàéìàòèñÿ ëіò-
íіìè é çèìîâèìè âèäàìè ñïîðòó, 
âåëèêà êіëüêіñòü іñòîðèêî-êóëüòóð-
íèõ ïàì’ÿòîê ðіçíèõ åïîõ, äàâíі Мал. 37.77  Історичний центр Кракова
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ìóçè÷íі òðàäèöії òîùî. Íàé÷àñòіøå òóðèñòè ïðÿìóþòü äî Âàðøàâè, Êðà-
êîâà (ìàë. 37), Ãäàíñüêà, Ùåöèíà, áàòüêіâùèíè Ì. Êîïåðíèêà (1473–
1543 ðð.) – ì. Òîðóíü, à òàêîæ äî Ñîïîòà íà Áàëòèöі (ç éîãî òðàäèöіéíèìè
ôåñòèâàëÿìè) é ãіðñüêîëèæíîãî êóðîðòà Çàêîïàíå.

Ïîëüñüêà ïðîìèñëîâіñòü, ùî є îñíîâîþ âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíî-
ìіêè, íèíі ïîñіäàє ÷іëüíå ìіñöå â єâðîïåéñüêîìó âèðîáíèöòâі. Îñíîâíó
÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü íà ÒÅÑ (85 %), ùî ïðàöþþòü íà ìіñöå-ї
âîìó âóãіëëі, ëèøå 3 % åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü ÃÅÑ, ÿêèõ íàëі÷óєòüñÿ
áëèçüêî 100. Íàôòà іìïîðòóєòüñÿ â îñíîâíîìó ç Ðîñії íàôòîïðîâîäîì
«Äðóæáà» і ïåðåðîáëÿєòüñÿ â Ïîëîöüêó. Ðîçãëÿäàєòüñÿ ìîæëèâіñòü іìïîðòó
íàôòè ìîðñüêèì øëÿõîì ç Íîðâåãії òà êðàїí Ïåðñüêîї çàòîêè.

×îðíà ìåòàëóðãіÿ ñïèðàєòüñÿ íà âëàñíó êîêñîâó áàçó, àëå çàëіçíà ðóäàÿ
іìïîðòóєòüñÿ; âåëèêі ìåòàëóðãіéíі êîìáіíàòè ïîáóäîâàíî â Êðàêîâі, ×åí-
ñòîõîâі, Ùåöèíі. Íà ïіäïðèєìñòâàõ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії âèðîáëÿþòüї
ìіäü, öèíê, ñâèíåöü òà àëþìіíіé. Ìàøèíîáóäóâàííÿ ðіçíîìàíіòíå, àëå çàÿ
єâðîïåéñüêèìè ìіðêàìè ìàëîïîòóæíå. Ó êðàїíі âèðîáëÿþòü òðàêòîðè,
åëåêòðî- òà òåïëîâîçè, ðіçíі ñóäíà (ðóäîâîçè, êîíòåéíåðîâîçè, ïîðîìè é іí.).
Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ ðîçâèâàєòüñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè іíîçåìíèì êàïіòà-
ëîâêëàäåííÿì і àêòèâíîìó âïðîâàäæåííþ â ïîëüñüêå àâòîìîáіëå áóäóâàííÿ
òàêèõ ãіãàíòіâ, ÿê Gene ral Motors Corporation, Volkswagen Group, Fiat,
Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation, Volvo, ùî ñïðèÿє âèðîáíè-
öòâó ïîíàä 681 òèñ. àâòî (2016 ð.). Íàëàãîäæåíå âèðîáíèöòâî åëåêòðîòåõ-
íі÷íîї ïðîäóêöії – òåëåôîííîї àïàðàòóðè, êîìï’þòåðіâ, ïîáóòîâîї òåõíіêè,
åëåêòðîäâèãóíіâ òîùî. Îñíîâíèìè öåíòðàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ є Âàðøàâà,
Âðîöëàâ, Ïîçíàíü, Êðàêіâ òà іí. Çà âèðîáíèöòâîì õіìі÷íîї ïðîäóêöії
Ïîëüùà íàëåæèòü äî ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, âіäçíà÷àþ÷èñü ïî-
òóæíèì âèðîáíèöòâîì ôîñôàòíèõ òà àçîòíèõ äîáðèâ, ñіð÷àíîї êèñëîòè,
à òàêîæ ëàêіâ òà ôàðá, ðÿäó ïðîäóêòіâ ïîáóòîâîї õіìії òà òîíêîãî îðãàíі÷-
íîãî ñèíòåçó (ôàðìàöåâòè÷íі ïðåïàðàòè, ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íі âèðîáè).

Ó êðàїíі іñòîðè÷íî ðîçâèíóòі øâåéíà, øêіðÿíî-âçóòòєâà é òåêñòèëüíà 
ïðîìèñëîâіñòü (Ëîäçü, Âåðõíÿ Ñіëåçіÿ). Íà áàçі ìіñöåâîãî  àãðîâèðîáíèöòâà
óñïіøíî ôóíêöіîíóє õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà ïåðåòâîðèëàñÿ â îäíó ç
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ëàíîê ïîëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ïîëüùà ñëàâíî-
çâіñíà ñâîїìè êîíöåíòðàòàìè, ñîêàìè, çàìîðîæåíèìè îâî÷àìè і ôðóêòàìè,
à òàêîæ êîíäèòåðñüêèìè òà øîêîëàäíèìè âèðîáàìè (ìàë. 38). 

Íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿê âàæëèâó ñêëàäîâó ïåðâèííîãî ñåêòîðó åêî-
íîìіêè, ó Ïîëüùі ïðèïàäàє 2,5 % ÂÂÏ, à çàéíÿòî â íüîìó – äî 12 % àêòèâ-
íîãî íàñåëåííÿ êðàїíè. Ðîñëèííèöòâî äàє áіëüøå 1/2 ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ïðîäóêöії. Ñåðåä çåðíîâèõ ïåðåâàæàþòü æèòî, ÿ÷ìіíü і ïøåíèöÿ, àëå çíà÷íó
êіëüêіñòü ïøåíèöі Ïîëüùà іìïîðòóє. Ìàñîâî âèðîùóþòü êàðòîïëþ, öóêðî-
âèé áóðÿê, êîðìîâі êóëüòóðè. Ïîëüùà є íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì

Мал. 38. 
Логотипи 
польських 
виробників 
харчових 
продуктів
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ÿáëó÷íèõ êîíñåðâіâ і ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó âèðîáíèöòâі êîìïîòіâ, 
ñâіæîçàìîðîæåíèõ ïîëóíèöі é ñìîðîäèíè. Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ 
òâàðèííèöòâî, ÿêå ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ì’ÿñî-ìîëî÷íîìó ñêîòàðñòâі, ì’ÿñî-
ñàëü íîìó ñâèíàðñòâі é ïòàõіâíèöòâі. Íà ïіâäíі ïîøèðåíå âіâ÷àðñòâî.

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місце
розташування в Польщі: а) Верхньої Сілезії – найбіль-
шого промислового району та найбільшої міської агло-

мерації (із центром Катовіце); б) головних транспортних коридорів, що з’єднують
Польщу з іншими країнами Європи; в) найвідоміших туристичних центрів – Кракова,
Варшави, Гданська, Сопота, Зеленої-Ґури, Закопаного, Бельсько-Бяли.

у р р ) ур р)
2. Простежте

зміну природних ресурсів у країні з півночі на південь і їхній вплив на просторову
організацію господарства країни.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

• Просторова організація господарства Польщі. Ó Ïîëüùі âèîêðåìëþ-
þòü øіñòü åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ÿêі ðіçíÿòüñÿ çà ïëîùåþ, ÷èñåëüíіñòþ 
íàñåëåííÿ, ïðèðîäíèìè óìîâàìè, ðåñóðñíèì ïîòåíöіàëîì, ðîëëþ â òåðè-
òîðіàëüíîìó ïîäіëі ïðàöі (ìàë. 39).

Ïîìåðàíіÿ ðîçìіùåíà íà óçáåðåææі Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ, îñíîâîþ її ãîñ-
ïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó є ñôåðè äіÿëüíîñòі, ùî ïîâ’ÿçàíі ç ìîðåì (ìîðñüêèé 
òðàíñïîðò, ðèáàëüñòâî і ðèáîïåðåðîáêà, ìîðñüêå ñóäíîáóäóâàííÿ), à êðіì 
òîãî, õіìі÷íà, ëіñîâà і äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü. Ðîçâèíóòèé òóò і êó-
ðîðòíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ. Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëî âèìè öåíòðàìè Ïîìå-
ðàíії є Ãäàíñüê, Ùåöèí і Ãäèíÿ.

Ó öåíòðі êðàїíè ëåæèòü Ìà çîâіÿ, ùî ìàє âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå 
ïîëîæåííÿ, ðîçâèíóòó іíäóñòðіþ ó Âàðøàâі і Ëîäçі.

Ðàéîí Ìàëà Ïîëüùà áàãàòèé íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè. Éîãî îñíîâó ñêëà-
äàþòü Êðàêіâ (îäèí ç íàéáіëüøèõ íàóêîâèõ, êóëüòóðíèõ, åêîíîìі÷íèõ і ðå-
ëіãіéíèõ öåíòðіâ Ïîëüùі, ïîïóëÿðíå ìіñöå òóðèçìó) і Ëþáëіí (ïðîöâіòàє 
ïðîìèñëîâіñòü, îñîáëèâî àâòîìîáіëüíà, õàð÷îâà òà ìåòàëóðãіÿ, ïîòóæíèé 
òðàíñïîðòíèé âóçîë, є âàæëèâèì òóðèñòè÷íèì öåíòðîì).

Äëÿ Ñèëåçії õàðàêòåðíèé іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê ÿê ïðîìèñëîâîñòі, òàê 
і ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå îñíîâíà ìåòàëóðãіéíà òà åíåðãåòè÷íà áàçà 
êðàїíè ç її âàæëèâèìè öåíòðàìè Êàòîâіöå і Âðîöëàâ.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. 
Відносини з Україною. Îñîáëèâіñòþ
ãåîãðàôії ïîëüñüêîї çîâíіøíüîї òîð-
ãіâëі є її ñêîíöåíòðîâàíіñòü íà Єâ-
ðîïі. Îñíîâíèìè ñòàòòÿìè іìïîðòó є
íàôòà é íàôòîïðîäóêòè, ïðîêàò ÷îð-
íèõ ìåòàëіâ і ñòàëü, çàëіçíà ðóäà,
ïøåíèöÿ, áàâîâíà; â åêñïîðòі äîìі-
íóє ïðîäóêöіÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ òà
îáëàäíàííÿ, ìåòàëîîáðîáíîї, òåê-
ñòèëüíîї, õіìі÷íîї é íàôòîõіìі÷íîї
ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêà ïðîäóêöіÿ òà ïðîäîâîëüñòâî.
Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíå-
ðàìè Ïîëüùі є Íіìå÷÷èíà, Іòàëіÿ,
ÑØÀ, Êèòàé, Ôðàíöіÿ, ×åõіÿ òîùî. Мал. 39. Економічні райони Польщі
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Ñó÷àñíå óêðàїíñüêî-ïîëüñüêå ñïіâðîáіòíèöòâî õàðàêòåðèçóєòüñÿ äèíà-
ìі÷íèì ïîñòóïàëüíèì ðîçâèòêîì, ãëèáèííèìè іñòîðè÷íèìè òà êóëüòóð-
íèìè çâ’ÿçêàìè. Óæå êіëüêà ðîêіâ ïîñïіëü îáñÿãè òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íîãî
ñïіâðîáіòíèöòâà ìàþòü ñòіéêó òåíäåíöіþ äî çðîñòàííÿ. Ïîëüùà çàëèøà-
єòüñÿ íàéáіëüøèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè â ðåãіîíі. Â Óêðàїíі
äіþòü áëèçüêî 1800 ôіðì іç ïîëüñüêèì êàïіòàëîì. Çàâäÿêè ñêàñóâàííþ
áåçâіçîâîãî ðåæèìó ç êðàїíàìè ЄÑ ðіçêî çáіëüøèëàñÿ òðóäîâà ìіãðàöіÿ
óêðàїíöіâ äî Ïîëüùі. Çà äàíèìè Îá’єäíàííÿ óêðàїíöіâ ó Ïîëüùі, êіëü-
êіñòü óêðàїíöіâ, ÿêі ìåøêàþòü ó Ïîëüùі, ñòàíîâèòü óæå 250–500 òèñ., íà
òåðèòîðії êðàїíè ïåðåáóâàє äî 800 òèñ. óêðàїíñüêèõ çàðîáіò÷àí.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Польща – найбільший у світі експортер бурштину. Здавна країна слави-
лася своїм бурштином, який понад 1000 років експортували Бурштиновим
шляхом від Балтійського моря до Адріатичного узбережжя. Гданськ, місто на
півночі Польщі, є відомим центром для бурштинового шопінгу.
• Одна з найдавніших у світі соляних копалень – Соляна шахта у Величці –
збудована в XIII ст. Вона являє собою коридори й галереї на семи підземних
рівнях, на глибинах від 57 до 198 м, загальною протяжністю понад 200 км.
Її також називають «Підземним соляним собором» завдяки трьом каплицям
і собору, який вирізали шахтарі в соляній горі. З 1978 р. ця шахта входить до
списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

1. Визначте переваги економіко-географічного положення 
Польщі.
2. Оцініть вплив основних чинників (вигідного географічного
положення, природних і трудових ресурсів, споживчого, еко-

логічного) на інтеграцію Польщі до економіки Євросоюзу.
3. Охарактеризуйте сучасну секторальну модель господарства Польщі. Наведіть 

аргументи, що визначають Польщу як економічно розвинену країну з постінду-
стріальною структурою економіки.

Запитання
і завдання

Населення – 1,8 млн осіб; густота населення – 3400 осіб/км2.
Місто лежить на Мазовецькій низовині, на обох берегах річки Вісла.
Перші поселення на території сучасної Варшави належать до X ст.
З 1413 р. Варшава стає столицею Мазовецького князівства, після
1596 р. – столицею всієї Польщі. З 1918 р. – столиця незалежної 
Польської держави.
Варшава – великий економічний і транспортний центр країни.
Розвинуті машинобудування та металообробка, хімічна промисло-
вість, поліграфічна справа, виробництво якісної сталі. Широко пред-
ставлена харчова, швейна, шкіряна промисловість. Варшава є вузлом
7 залізничних та 8 шосейних доріг, функціонують 2 порти, міжнарод-
ний аеропорт ім. Фридерика Шопена, з 1995 р. діє метрополітен.

• Місто має старовинні архітектурні будинки: Королівський замок,
давні укріплення – «барбакани» (XVI ст.), готичний костьол Св. Яна,
монастирі та костьоли XVI–XVII ст., палацово-парковий комплекс
Лазенки з палацами, павільйонами, театром та англійським парком і
багато ін.

Ïàðèæ •
• 
• 

• 

Âàðøàâà Âàðøàâà 
(Warszawa)(Warszawa)
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4. Назвіть провідні сфери міжнародної спеціалізації Польщі. Знайдіть і покажіть на 
карті найбільші промислові центри.

5. Із чим пов’язано вибір Польщі як місця навчання студентської молоді та праце-
влаштування українських заробітчан? Чи відомі вам особисто подібні факти 
з кола родичів або знайомих?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 
Тема: Розроблення картосхеми просторової організації економіки країни (за 

вибором)
Мета: узагальнити знання про складові економіки європейських країн та чинники 

розміщення виробництва і фінансів, формувати вміння визначати змістове наповнення 
картосхеми просторової організації структури господарства за видами діяльності; роз-
вивати картографічні компетенції та вміння обґрунтовувати залежність просторового 
каркаса господарства від типу економіки й рівня розвитку країни.

Завдання:
1. Пригадайте існуючі форми просторової організації виробництва:
• точкові (промисловий пункт, промисловий центр, транспортний пункт, фінансо-

вий центр);
• вузлові (промисловий вузол і промислова агломерація, транспортний вузол);
• ареальні (сільськогосподарські зони, гірничодобувні басейни, лісопромислові 

райони, курортні зони);
• регіональні (адміністративні одиниці – провінції, департаменти, землі, воєвод-

ства тощо; економічні райони).
2. Повторіть сутність поняття «чинники розміщення виробництва» та їхні види (си-

ровинний, споживчий, паливно-енергетичний, водний, транспортний, науково-техніч-
ного прогресу (або наукоємності виробництва), трудових ресурсів, екологічний тощо).

3. Для обраного варіанта дослідження (одна з країн Європи) за тематичними кар-
тами атласу визначте спосіб картографічного зображення:

Сектор
економіки

Параметр характеристики просторової 
організації економіки країни

Спосіб 
картографічного

зображення

Первинний

Межі сільськогосподарських зон Спосіб ареалів

Родовища та басейни видобування мінеральних
ресурсів (паливних, рудних та нерудних)

Райони лісозаготівлі

Вторинний

Найпотужніші електростанції (ГЕС, ТЕС, АЕС,
альтернативні джерела енергії)

Найбільші промислові центри та їхня промислова 
спеціалізація

Локалізовані 
діаграми

Третинний

Головні транспортні вузли (залізничні, порти,
аеропорти)

Найважливіші фінансові центри

Курортні та рекреаційні зони

4. Оформіть контурну карту за результатами проведеного аналізу карт атласу та 
вибору параметрів характеристики просторової організації економіки країни і способів 
їх картографічного зображення.

5. Зробіть висновки про залежність просторового каркаса господарства від типу 
економіки, рівня розвитку країни та чинників розміщення в її межах виробництва.
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§ 12. БІЛОРУСЬ

• Îôіöіéíà íàçâà – Республіка Білорусь
• Ñòîëèöÿ – Мінськ
• Ïëîùà – 207,6 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 9,5 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâè – білоруська, російська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – республіка
• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 6 областей
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Мінськ, Гомель, Могильов, Вітебськ
• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 5143 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та регіоні. ЕГП 
країни. Êðàїíà çàéìàє êîìïàêòíó òå-
ðèòîðіþ íà ñõîäі Єâðîïè, ó áàñåéíàõ
ðі÷îê Íіìàí і Çàõіäíèé Áóã. Áіëîðóñü
ìåæóє íà ñõîäі ç Ðîñієþ, íà ïіâíî÷і òà
ïіâíі÷íîìó ñõîäі – ç Ëàòâієþ òà Ëèò-
âîþ, íà çàõîäі – ç Ïîëüùåþ, à íà ïіâ-
äíі – ç Óêðàїíîþ. Áіëîðóñü – ïіâíі÷íèé
ñóñіä Óêðàїíè òà êîëèøíÿ ðàäÿíñüêà
ðåñïóáëіêà, ùî íå ìàє âèõîäó äî ìîðÿ.
Çà ïëîùåþ âîíà ïîðіâíÿííà ç òàêèìè
єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè, ÿê Âåëèêà
Áðèòàíіÿ і Ðóìóíіÿ, çà ÷èñåëüíіñòþ
íàñåëåííÿ – ÿê Øâåöіÿ, Óãîðùèíà і
Àâñòðіÿ.

Ïðàùóðè áіëîðóñіâ îñåëèëèñÿ íà öіé òåðèòîðії áëèçüêî 1500 ðîêіâ òîìó.
Çà ðіçíèõ ÷àñіâ Áіëîðóñü âõîäèëà äî ñêëàäó Êèїâñüêîї Ðóñі, Âåëèêîãî êíÿ-
çіâñòâà Ëèòîâñüêîãî, Ïîëüùі, Ðîñії. Ó ëèñòîïàäі 1917 ð. òóò áóëà ïðîãîëî-
øåíà ðàäÿíñüêà âëàäà, ùî ïðîіñíóâàëà äî 1991 ð. Ïіñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó Áіëîðóñü îäåðæàëà íåçàëåæíіñòü. Ìіíñüê ñòàâ øòàá-êâàðòèðîþ
Ñïіâäðóæíîñòі Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ.

• Основні чинники розвитку. Áіëîðóñü äóæå çáіäíåíà íà ìіíåðàëüíî-ñè-
ðîâèííó áàçó, îäíàê ìàє êâàëіôіêîâàíі òðóäîâі ðåñóðñè. Íàäðà êðàїíè 
ìіñòÿòü ëèøå íåðóäíі ìіíåðàëüíі ðåñóðñè: êàì’ÿíó òà êàëіéíó ñіëü, ôîñ-
ôîðèòè, òîðô, ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ (êâàð-
öîâі ïіñêè, ãîí÷àðíі ãëèíè, öåìåíòíà ñèðîâèíà). Ãîëîâíèìè ðі÷êàìè
êðàїíè є Äíіïðî òà éîãî ïðèòîêè (Ïðèï’ÿòü, Ñîæ і Áåðåçіíà), Çàõіäíà
Äâіíà, Íіìàí і Çàõіäíèé Áóã. Ó êðàїíі íàëі÷óþòü ïîíàä 10 òèñ. îçåð, 
à Ïîëіññÿ є íàéáіëüøèì ó Єâðîïі ðàéîíîì áîëіò і çàáîëî÷åíèõ çåìåëü 
(1/3 ïëîùі êðàїíè). Ëіñè âêðèâàþòü áëèçüêî 43 % òåðèòîðії êðàїíè, ç äî-
ìіíóâàííÿì õâîéíèõ ïîðіä.

Ãåîåêîëîãі÷íå ïîëîæåííÿ Áіëîðóñі óñêëàäíþєòüñÿ íàñëіäêàìè àâàðії 
×îðíîáèëüñüêîї ÀÅÑ â 1986 ð., êîëè îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè ïіâäåííî-ñõіäíі

1. Що спільного між Україною і
Білоруссю в історичному минулому 
та рисах географічного положення? 
2. У чому полягають особливості 
сучасного суспільно-політичного
життя в Білорусі? 
3. Яке ставлення в Білорусі до
євроінтеграційних процесів своєї
країни?
4. Яку роль відіграє офіційний Мінськ 
у вирішенні конфлікту на Сході України?

ПРИГАДАЙТЕ
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îáëàñòі. Öі íàñëіäêè é äîñі ïîçíà÷àþòüñÿ íà çäîðîâ’ї ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ 
і âіäëÿêóþòü ïîòåíöіéíèõ òóðèñòіâ âіä êðàїíè.

Ó Áіëîðóñі ïîñèëþþòüñÿ ïðîöåñè äåïîïóëÿöії, ùî ïðèçâîäÿòü äî çíè-
æåííÿ ïðàöåðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó. Íèíі äî òðóäîâèõ ðåñóðñіâ íàëåæàòü 
4,3 ìëí îñіá (45 % âіä íàñåëåííÿ êðàїíè). ×àñòêà çàéíÿòèõ ó ñіëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâі, áóäіâíèöòâі, ïðîìèñëîâîñòі çìåíøóєòüñÿ, õî÷à і çàëèøàєòüñÿ 
ïіäâèùåíîþ (ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі – 10 %, ó ïðîìèñëîâîñòі – 23 %), à 
ïèòîìà âàãà ïðàöþþ÷èõ ó ñôåðі ïîñëóã ïîñòóïîâî çáіëüøèëàñÿ äî 67 %. 
Òðóäîâі ðåñóðñè êðàїíè âіäçíà÷àþòüñÿ âèñîêîþ êâàëіôіêàöієþ, îñêіëüêè â 
Áіëîðóñі ÷èñåëüíіñòü ñòóäåíòіâ äî ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ ó âіäïîâіäíîìó 
âіöі ñòàíîâèòü àæ 91 %. Òîìó âèñîêà îñâі÷åíіñòü áіëîðóñіâ і íàÿâíà åôåê-
òèâíà ñèñòåìà ïіäãîòîâêè êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ є îäíієþ ç íàäâàæëèâèõ 
êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã êðàїíè.

Ñåðåä ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ Áіëîðóñі îñîáëèâå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ ìà-
þòü ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè (ìіíåðàëüíі âîäè, ëіêóâàëüíі ãðÿçі, êëіìàò òîùî), 
àëå âèêîðèñòîâóþòüñÿ âîíè ùå íå ïîâíîþ ìіðîþ. 

•• Система розселення. Áіëîðóñü, ÿê і іíøі ñëîâ’ÿíñüêі êðàїíè, ïåðåæèâàє 
іñòîòíå çíèæåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. ×åðåç çíà÷íå ïåðåâèùåííÿ ñìåðò-
íîñòі íàä íàðîäæóâàíіñòþ ïðèðîäíèé ïðèðіñò óæå ÷èìàëî ðîêіâ є âіä’єìíèì.

Íàñåëåííÿ ðîçìіùóєòüñÿ òåðèòîðієþ êðàїíè âêðàé íåðіâíîìіðíî: íàéçà-
ñåëåíіøîþ є ñåðåäíÿ ñìóãà êðàїíè, ìàëîíàñåëåíі ïіâíі÷íі ðàéîíè òà çàáî-
ëî÷åíå Ïîëіññÿ. Çàãàëîì ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 
46 îñіá/êì2. Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè êіëüêіñòü ìіñòÿí øâèäêî çáіëüøó-
єòüñÿ, і íèíі â ìіñòàõ ìåøêàє âæå 77 % íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøі ìіñòà: 
Ìіíñüê (1,9 ìëí îñіá), Ãîìåëü (535 òèñ.), Ìîãèëüîâ (380 òèñ.), Âіòåáñüê 
(377 òèñ.) òà іí. Ó ñіëüñüêîìó ðîçñåëåííі ïåðåâàæàþòü ñåðåäíі ñåëà. Іç 
2005 ð. â êðàїíі іñíóþòü òàêі ïîñåëåííÿ íîâîãî òèïó, ÿê àãðîìіñòå÷êà, 
ó ÿêèõ óìîâè æèòòÿ ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíі äî ìіñüêèõ.

• Сучасний стан господарства. Åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà Áіëîðóñі ñïðÿìî-
âàíà íà êîíâåðñіþ îáîðîííîї ïðîìèñëîâîñòі òà ñòâîðåííÿ ðèíêîâîї åêîíî-
ìіêè ç ïîòóæíèì äåðæàâíèì ñåêòîðîì. Áіëüøіñòü ïіäïðèєìñòâ çàëèøàєòüñÿ 
â äåðæàâíіé âëàñíîñòі, à ïðîöåñó ïðèâàòèçàöії ïіäëÿãëè ëèøå ïіäïðèєì-
ñòâà òîðãіâëі òà ñôåðè ïîñëóã. Äåðæàâà ïðîäîâæóє ñïëà÷óâàòè ñóáñèäії 
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ñåêòîðó é çáåðіãàє êîíòðîëü çà öіíàìè.

Ïðîìèñëîâіñòü çàëèøàєòüñÿ âàæëèâîþ ñôåðîþ äіÿëüíîñòі ãîñïîäàð-
ñòâà, ó ÿêіé âèðîáëÿєòüñÿ 40 % ñó÷àñíîãî ÂÂÏ. Ó êðàїíі øèðîêî âèäîáó-
âàþòü êàëіéíó ñіëü, òîðô, ïðèðîäíі áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè. Ìàéæå âñþ 
åëåêòðîåíåðãіþ (99 %) âèðîáëÿþòü íà
ÒÅÑ. Íàôòó é ïðèðîäíèé ãàç іìïîðòó-
þòü ç Ðîñії, îñêіëüêè âëàñíèé âèäîáóòîê
ìіçåðíèé. Îñíîâíèì âèðîáíèöòâîì îá-
ðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі є ìàøèíîáóäó-
âàííÿ. Áіëîðóñü âèðîáëÿє âàíòàæíі
àâòîìîáіëі (ìàë. 40) і àâòîïîїçäè, íàä-
âàæêі ñàìîñêèäè äëÿ ãіðíè÷îäîáóâíîї
ïðîìèñëîâîñòі, òðàêòîðè, áóëüäîçåðè,
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó, ïîáóòîâó
òåõíіêó íà íàöіîíàëüíèõ àâòîãіãàíòàõ
«ÁåëÀÇ», «ÌÀÇ», «ÁÀÀÇ». Íàéáіëüøі
ìàøèíîáóäіâíі öåíòðè – Ìіíñüê, Æî-
äіíî, Ãîìåëü. Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü âè-

Мал. 40. Кар’єрний самоскид заводу 
«БелАЗ» – один із найбільших у світі
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ðîáëÿє ñèíòåòè÷íå âîëîêíî, îðãàíі÷íі êèñëîòè, ëàêè é ôàðáè òîùî.
Ïîòóæíå âèðîáíèöòâî äîáðèâ ñòâîðåíå íà áàçі ìіñöåâèõ êàëіéíèõ ñîëåé.
Òðàäèöіéíîþ äëÿ Áіëîðóñі є òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü (âèðîáíèöòâî 
ëëÿíèõ, âîâíÿíèõ, øîâêîâèõ і áàâîâíÿíèõ òêàíèí), ìàñîâî âèðîáëÿþòü
êèëèìîâі âèðîáè, øòó÷íå õóòðî é âçóòòÿ.

Áіëîðóñü âèðіçíÿєòüñÿ ïðîäóêòèâíіñòþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і є 
âàæëèâèì åêñïîðòåðîì ïðîäîâîëüñòâà. Íèíі àãðàðíå âèðîáíèöòâî ñïåöіà-
ëіçóєòüñÿ íà ñêîòàðñòâі, ñâèíàðñòâі, ëüîíàðñòâі é êàðòîïëÿðñòâі. Òâàðèí-
íèöòâî äàє ¾ óñієї àãðîïðîäóêöії, çäåáіëüøîãî ïîøèðåíå ìî ëî÷íî-ì’ÿñíå 
ñêîòàðñòâî. Áіëîðóñü є âåëèêèì ïîñòà÷àëüíèêîì ì’ÿñà òà ìîëîêà. Íàâêîëî
âåëèêèõ ìіñò ðîçâèíóòі ñâèíàðñòâî é ïòàõіâíèöòâî. Îñíîâíèìè ðîñëèííèìè
êóëüòóðàìè є æèòî,  ÿ÷ìіíü, ïøåíèöÿ, ëüîí-äîâãóíåöü, öóêðîâèé áóðÿê, áî-
áîâі. Ïîâñþäíî ó âåëèêіé êіëüêîñòі âèðîùóþòü êàðòîïëþ é îâî÷і.

Ñôåðà ïîñëóã ïîñòóïîâî ñòàє âèçíà÷àëüíîþ â áіëîðóñüêіé åêîíîìіöі, і 
2016 ð. íà íåї ïðèïàäàëî âæå 52 % ÂÂÏ. Íàéáіëüøà ÷àñòêà ÂÂÏ ïðèïàäàє íà
òîðãіâëþ і ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, òðàíñïîðò, îñâіòó, ôіçè÷íó êóëüòóðó, ñòðà-
õóâàííÿ òîùî.

Ó êðàїíі ðîçâèíåíі çàëіçíè÷íèé, àâòîìîáіëüíèé і òðóáîïðîâіäíèé âèäè
òðàíñïîðòó, ÿêі îáñëóãîâóþòü âíóòðіøíі òà çîâíіøíі çâ’ÿçêè êðàїíè. Áі-
ëîðóñüêà çàëіçíèöÿ çäіéñíþє áëèçü  êî 75 % óñіõ ïåðåâåçåíü âàíòàæіâ ó êðàїíі
і ïîíàä 50 % ïàñàæèðñüêèõ. Ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöü – 5,5 òèñ. êì. Ðîçâè-
íåíèé àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò, ðі÷êîâèé ôëîò çäіéñíþє ïåðåâåçåííÿ, ïå-
ðåâàæíî â áàñåéíі Äíіïðà. Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò ðîçâèíåíèé âіäíîñíî
ñëàáî, íàéáіëüøèé àåðîïîðò äіє íåïîäàëіê Ìіíñüêà. Çà ðàäÿíñüêі ðîêè
áóëî çáóäîâàíî øèðîêó ìåðåæó òðóáîïðîâîäіâ, çîêðåìà íàôòîïðîâîäіâ
(1,52 òèñ. êì) і ãàçîïðîâîäіâ (5,3 òèñ. êì), òðàíçèòíі ôóíêöії ÿêèõ íèíі
âіäіãðàþòü âèíÿòêîâî âàæëèâó ðîëü äëÿ åêîíîìіêè Áіëîðóñі.

1. Користуючись шкільним атласом, визначте особли-
вості пролягання головних транспортних комунікацій 
Білорусі: а) нафтопроводу «Дружба», б) газогону 

«Ямал–Європа», в) «критських» транспортних коридорів № 1 (Гданськ–Москва), № 2 
(Берлін–Москва) та № 9 (Балтійське море – Чорне море). 2. Як впливає транзитне 
географічне положення Білорусі на її участь у МПП?

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Ìіæíàðîäíèé òóðèçì ó êðàїíі íå íàáóâ øèðîêîãî ðîçâèòêó ÷åðåç ñëàáî-
ðîçâèíåíó òóðèñòè÷íó іíôðàñòðóêòóðó, à òàêîæ ðàäіîàêòèâíå çàáðóäíåííÿ
áëèçüêî 1/5 òåðèòîðії Áіëîðóñі âíàñëіäîê ×îðíîáèëüñüêîї êàòàñòðîôè, êîëè
îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè Ãîìåëüñüêà òà Ìîãèëåâñüêà îáëàñòі, ùî âіäëÿêóє іíî-
çåìíèõ òóðèñòіâ. Ó 2016 ð. äî Áіëîðóñі ïðèїõàëî âñüîãî 860 òèñ. òóðèñòіâ.

Óòіì êðàїíà ìàє óíіêàëüíі ïðèðîäíі
ðåêðåàöіéíі îá’єêòè: ïðèðîäíі ëàíä-
øàôòè і ìàëüîâíè÷і îçåðà; іñòîðè÷íі é 
àðõіòåêòóðíі ïàì’ÿòêè (ìåìîðіàë Äðó-
ãîї ñâіòîâîї âіéíè – Áðåñòñüêà ôîðòåöÿ,
ìåìîðіàëüíèé êîìïëåêñ «Õàòèíü», ñå-
ðåäíüîâі÷íі çàìêè â ìіñòàõ Ìèð і 
Ëіäà). Íà òåðèòîðії Áіëîðóñі ðîçìіùåíà 
áіëüøà ÷àñòèíà çàïîâіäíèêà «Áіëî-
âåçüêà Ïóùà», ó ÿêîìó îõîðîíÿþòü 
ïîïóëÿöіþ çóáðіâ (ìàë. 41).

Мал. 41. Зубри в заповіднику 
«Біловезька Пуща»
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•• Просторова організація господарства Білорусі. Ïðèðîäíі ðåñóðñè, іñòî-
ðіÿ ðîçâèòêó, ãîñïîäàðñüêà ñïåöіàëіçàöіÿ îáëàñòåé Áіëîðóñі äóæå ðіçíÿòüñÿ. 
Ãîëîâíèé åêîíîìі÷íèé öåíòð êðàїíè – ìіñòî Ìіíñüê, ó ÿêîìó âèðîáëÿþòü 
áіëüøå ÷âåðòі ÂÂÏ êðàїíè, öå âàæëèâèé íàóêîâî-îñâіòíіé і êóëüòóðíèé 
öåíòð Áіëîðóñі (ìàë. 42).

Ùîäî ðîçìіùåííÿ іíøèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ ïî òåðèòîðії Áіëîðóñі, 
òî õàðàêòåðíîþ éîãî îñîáëèâіñòþ є âіäíîñíî ðіâíîìіðíèé ðîçïîäіë ïðî-
ìèñëîâîñòі ïåðåâàæíî â öåíòðàëüíіé і ñõіäíіé ÷àñòèíàõ êðàїíè, ó òàêèõ 
âåëèêèõ ìіñòàõ, ÿê Ãîìåëü (100 ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ ïåðåâàæíî ìà-
øèíîáóäóâàííÿ òà ìåòàëîîáðîáêè), Ìîãèëüîâ (õіìі÷íà і íàôòîõіìі÷íà 
ïðîìèñëîâіñòü, ìàøèíîáóäóâàííÿ і ìåòàëîîáðîáêà, õàð÷îâà і ëåãêà ïðî-
ìèñëîâіñòü) і Âіòåáñüê (ðîçâèíóòі ìàøèíîáóäóâàííÿ, åëåêòðîííà, õі-
ìі÷íà, äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü, âåëèêèé öåíòð òðèêîòàæó і 
êèëèìîâèõ âèðîáіâ). Íà çàõîäі êðàїíè ïіäâèùåíà ïèòîìà ìàñà àãðîâèðîá-
íèöòâà.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. 
Відносини з Україною. Áіëîðóñü
ïіäòðèìóє çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі
çâ’ÿçêè çі 170 êðàїíàìè ñâіòó.
Â îñíîâі åêñïîðòó – ïðîäóêöіÿ ëåã-
êîї ïðîìèñëîâîñòі, òðàêòîðî- òà
àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ; іìïîðòóє –
åíåðãîíîñії, ìàøèíè, óñòàòêóâàííÿ,
òðàíñïîðòíі çàñîáè, ïðîäóêöіþ õі-
ìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Ãîëîâíèìè
òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Áіëî-
ðóñі òðàäèöіéíî є Ðîñіÿ, Íіìå÷÷èíà,
Óêðàїíà, Ëàòâіÿ.

Óêðàїíñüêî-áіëîðóñüêèì âіäíî-
ñèíàì ïðèòàìàííі ñòàáіëüíіñòü,
âçàєìíà çàöіêàâëåíіñòü ó íàðîùó-
âàííі ñïіâðîáіòíèöòâà, íàñàìïå- Мал. 42. Області Білорусі

• Населення – 1,97 млн осіб; густота населення – 5660 осіб/км2.
• Місто лежить на схилі Мінської височини, на березі ріки Свіслоч

(басейн Дніпра).
• Відомий з 1067 р. під назвою Менеськ. Із XIV ст. перебуває у склад
Литви і Польщі, а з 1793 р. – Російської імперії. У 1919 р. Мінськ стає
столицею радянської Білорусі, а з 1991 р. – незалежної Білорусі.

• Мінськ – найбільший економічний і транспортний центр Білорусі
Розвинуті машинобудування (автомобілебудування, електроніка
побутова техніка), харчова, легка, поліграфічна промисловість, діє
єдиний у Білорусі метрополітен, а також залізничний вокзал і між
народний аеропорт.

• У Мінську чимало визначних історичних місць і пам’яток архітекту-
ри, зокрема Троїцьке передмістя (XV–XVII ст.), собор Св. апостолів 
Петра і Павла (1610–20), кафедральний собор Діви Марії (1700–10), 
костьол Св. Сімеона і Олени (1905–10) та ін.

Ïàðèæч 

ді 
є 

і. 
а, 
є 

ж-

у-

Ì іíñüêÌ іíñüê
(Minsk)(Minsk)
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ðåä – òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íîãî, ùî çóìîâëåíî ãåîãðàôі÷íîþ áëèçüêіñòþ,
âèñîêèì ðіâíåì âèðîáíè÷èõ і íàóêîâî-òåõíі÷íèõ çâ’ÿçêіâ ïðàêòè÷íî â óñіõ
ñôåðàõ äіÿëüíîñòі. Òîâàðîîáіã ìіæ äâîìà êðàїíàìè ñòàíîâèòü áëèçüêî
3,6 ìëðä äîë. (2016 ð.). Ïîñòіéíîþ є âçàєìîäіÿ Óêðàїíè ç Áіëîðóññþ â ãóìà-
íіòàðíіé ñôåðі, äî ÷îãî ñïîíóêàþòü іñòîðè÷íі òðàäèöії, áëèçüêіñòü êóëüòóð,
ñóìіæíіñòü òåðèòîðіé, ïðîæèâàííÿ â Áіëîðóñі 237 òèñ. óêðàїíöіâ, à â Óêðà-
їíі áëèçüêî 275 òèñ. áіëîðóñіâ. Áіëîðóñü іç 2014 ð. áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó
âèðіøåííі âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîãî êîíôëіêòó íà Ñõîäі Óêðàїíè, íàäàâøè
ñâіé íåéòðàëüíèé ìàéäàí÷èê (Ìіíñüêèé ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ) çàäëÿ ìèð-
íîãî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàöії íà Äîíáàñі.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Білорусь – країна Європи, але не отримала членство в Раді Європи, грома-
дяни республіки не мають права відстоювати свої інтереси в Страсбурзькому
суді, до того ж країна Білорусь – єдина європейська країна, де все ще засто-
совують смертну кару.
• Білорусь – країна стартапів. Саме тут були створені ігри World of Tanks,
мобільний месенджер Viber, додаток Msqrd й багато іншого. Білоруський Парк 
високих технологій іноді називають «Кремнієвою долиною Східної Європи».

1. Визначте риси ЕГП Білорусі та їхній вплив на зовнішньо-
політичне й зовнішньоекономічне життя країни.
2. Охарактеризуйте основні чинники розвитку господарства
Білорусі та на їх підставі визначте місце країни в міжнарод-

ному поділі праці.
3. У чому полягає особливість розселення населення в Білорусі? До якого типу 

населених пунктів варто включати агромістечка, що почали розбудовуватися в 
країні з 2005 р.? Чи доцільно це явище розглядати як прояв субурбанізації?

4. Які зміни відбуваються в структурі економіки Білорусі? Покажіть на карті най-
більші промислові центри та промислові райони країни.

5. Назвіть характерні риси просторової організації господарства Білорусі.
6. Які тенденції мають сучасні українсько-білоруські відносини?

§ 13. РОСІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Російська Федерація
• Ñòîëèöÿ – Москва
• Ïëîùà – 17 млн км2

• Íàñåëåííÿ – 142,2 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – російська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентсько-парла-
ментська республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 21 республіка, 9 країв, 

46 областей, 2 міста федерального значення, 4 автономних 
округи й 1 автономна область

• Íàéáіëüøі ìіñòà – Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Казань

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 8447 дол. (2017 р.)

Запитання
і завдання
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• Загальні відомості та ЕГП країни.
Ðîñіÿ – íàéáіëüøà çà ïëîùåþ êðàїíà 
ñâіòó, ÿêà íà 25 % òåðèòîðії ðîçìіùåíà 
â Єâðîïі, ðåøòà – â Àçії (Ñèáіð і Äàëå-
êèé Ñõіä). Âîíà òÿãíåòüñÿ â øèðîò-
íîìó íàïðÿìêó íà 9 òèñ. êì (11 ÷àñîâèõ 
ïîÿñіâ). Òåðèòîðіÿ Ðîñії îáìåæåíà çäå-
áіëüøîãî ìîðñüêèìè êîðäîíàìè: ïîíàä 
2/3 її êîðäîíіâ є ìîðñüêèìè é ëèøå 
1/3 – ñóõîäіëüíèìè.

Ñëîâ’ÿíñüêі äåðæàâè ó Ñõіäíіé Єâ-
ðîïі âіäîìі ùå ç IX ñò., îäíàê ëèøå â 
XIV ñò. ïî÷àëîñÿ îá’єäíàííÿ ðóñüêèõ çåìåëü íàâêîëî Ìîñêâè. Ïîñòóïîâî
çåìëі íà çàõіä, ïіâäåíü òà íà ñõіä âіä ñòîëèöі ñòàâàëè ñêëàäîâèìè іìïåðії,
ÿêà âîþâàëà іç ñóñіäàìè (øâåäàìè, òóðêàìè òîùî), çìіöíþþ÷è ñâîþ ìîãóò-
íіñòü. Íàïðèêіíöі ãðóäíÿ 1922 ð. óòâîðèâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, äî ñêëàäó
ÿêîãî ïåðâіñíî óâіéøëè Ðîñіÿ, Óêðàїíà, Áіëîðóñü і Çàêàâêàçüêà ðåñïó-
áëіêà. Ó êіíöі 1992 ð. ÑÐÑÐ ïåðåñòàâ іñíóâàòè, Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ ñòàëà
íàéáіëüøîþ ñóâåðåííîþ äåðæàâîþ ó ñâіòі.

Ðîñіÿ – ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà íà ÷îëі ç ïðåçèäåí-
òîì, ÿêèé âіäïîâіäàє çà äіÿëüíіñòü óðÿäó òà є âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäó-
âà÷åì, éîìó ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ ñèëîâі ìіíіñòåðñòâà òà ñïåöñëóæáè.
Çàêîíîäàâ÷à âëàäà çäіéñíþєòüñÿ äâîïàëàòíèìè ôåäåðàëüíèìè çáîðàìè.

•• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Íàäðà êðàїíè є «ãåîëîãі÷íîþ êîìîðîþ» ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ, äå íà-
ÿâíі âåëè÷åçíі ïîêëàäè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ:
ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ: âóãіëëÿ (Êóçíåöüêèé, Ïå÷îðñüêèé, Іðêóòñüêèé, Ïіâ-

äåííî-ßêóòñüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíі òà Êàíñüêî-À÷èíñüêèé і Ïіäìîñêîâ-
íèé áóðîâóãіëüíі áàñåéíè); íàôòè é ãàçó (Âîëãî-Óðàëüñüêèé,
Çàõіäíîñèáіðñüêèé, Ïіâíі÷íîêàâêàçüêèé); òîðôó (Öåíò ðàëüíà Ðîñіÿ),
ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ (Ïîâîëæÿ) é óðàíó;

ðóäíèõ ðåñóðñіâ: çàëіçíèõ ðóä – íà Óðàëі, â Ñèáіðó, ÊÌÀ (Êóðñüêà
ìàãíіòíà àíîìàëіÿ); ìàðãàíöåâèõ ðóä – íà Óðàëі òà Ñèáіðó; êîëüîðîâèõ
ìåòàëіâ (ìіäíèõ, ïîëіìåòàëåâèõ, îëîâ’ÿíèõ, àëþìіíієâèõ (áîêñèòè), äî-
ðîãîöіííèõ, ðіäêіñíèõ і ðіäêîçåìåëüíèõ) – íà Óðàëі òà â Çàõіäíîìó
Ñèáіðó;

íåðóäíèõ ðåñóðñіâ: êàëіéíîї òà êàì’ÿíîї ñîëі, ôîñôîðèòіâ, àïàòèòіâ,
ñіðêè, àçáåñòó, àëìàçіâ, ðіçíîìàíіòíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ òîùî.
Ó Ðîñії íàëі÷óþòü áëèçüêî 120 òèñÿ÷ ðі÷îê (çàâäîâæêè ïîíàä 10 êì).

Íàéáіëüøі ç íèõ – Îá, Єíіñåé, Ëåíà, Ïіâíі÷íà Äâіíà, Ïå÷îðà, Іíäèãіðêà,
Êîëèìà, ùî âïàäàþòü ó Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí. Íàéïîâíîâîäíіøà –
Єíіñåé (585 êì3/ðіê), à íàéäîâøà – Îá (5410 êì). Äî áàñåéíó Òèõîãî îêåàíó
íàëåæàòü Àìóð, Àíàäèð òîùî, Àòëàíòè÷íîãî – Äîí, Êóáàíü, Íåâà òîùî.
Âîëãà – íàéäîâøà ðі÷êà Єâðîïè (3694 êì) – âïàäàє ó Êàñïіé. Ó Ðîñії íà-
ëі÷óþòü áëèçüêî 2 ìëí îçåð. Áàéêàë – íàéãëèáøå ó ñâіòі îçåðî (ìàêñè-
ìàëüíà ãëèáèíà – 1620 ì, ìіñòèòü ïîíàä 20 % óñіõ çàïàñіâ ïðіñíîї âîäè íà
ïîâåðõíі Çåìëі). Çíà÷íà ÷àñòèíà îñòðіâíîї Àðêòèêè îõîïëåíà ëüîäîâèêàìè,
à âåëè÷åçíі òåðèòîðії Çàõіäíîãî Ñèáіðó – áîëîòàìè. Ëіñèñòіñòü òåðèòîðії
Ðîñії – 49 % (1/5 ÷àñòèíà ëіñіâ ñâіòó і 1/2 õâîéíèõ ëіñіâ). Ëèøå ïîëîâèíà
ïëîùі ëіñіâ êðàїíè äîñòóïíà äëÿ åêñïëóàòàöії (ìàë. 43).

1. До складу яких частин світу
належить Росія? 
2. З якими країнами межує Росія 
суходолом? Наскільки справедливо
стверджувати, що найбільша за 
площею у світі держава має 
найбільшу кількість сусідів? 
3. Яку роль відіграє Росія в сучасному
політичному житті світу та Європи?

ПРИГАДАЙТЕ
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Ïðèðîäíі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè

(ìîðÿ, ðі÷êè, îçåðà, ìіíåðàëüíі 
âîäè, ìàëüîâíè÷і ëàíäøàôòè) äóæå 
ðіçíîìàíіòíі. Îäíàê ñóâîðі êëіìà-
òè÷íі óìîâè, íåâèðіøåíі åêîëîãі÷íі 
ïðîáëåìè, âіäñòàëіñòü іíôðàñòðóê-
òóðè çíà÷íî çíèæóþòü ìîæëèâîñòі 
їõ ïîâíîöіííîãî âèêîðèñòàííÿ. 

×åðåç çàãàëüíå ñêîðî÷åííÿ íà-
ñåëåííÿ êðàїíè ñêîðî÷óþòüñÿ і 
òðóäîâі ðåñóðñè, îñîáëèâî øâèäêî
öå âіäáóâàєòüñÿ ó âèðîáíè÷іé ñôåðі. 
Öå ïîâ’ÿçàíî ÿê ç ïåðåõîäîì ÷àñ-
òèíè åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñå-

ëåííÿ â íåâèðîáíè÷ó ñôåðó (ìàë. 44), òàê і çі çðîñòàííÿì áåçðîáіòòÿ.
Áіëüøå ïîëîâèíè ïðàöіâíèêіâ âèðîáíè÷îї ñôåðè íàëåæàòü äî ðîáіòíèêіâ
íåêâàëіôіêîâàíîї ïðàöі.

•• Населення. Ó Ðîñії ñêëàäíà äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ. Òðèâàëèé ÷àñ ïà-
íóє âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ (–0,08 % ó 2016 ð.), çà íèçüêîї
íàðîäæóâàíîñòі é ïіäâèùåíîї ñìåðòíîñòі; ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ç 1990 ð.
ïîñòіéíî çìåíøóєòüñÿ.

Ðîñіÿ – áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà, íà òåðèòîðії ÿêîї ìåøêàþòü ïîíàä
200 íàðîäíîñòåé, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàþòü åòíі÷íі ðîñіÿíè. Íàéáіëüøèìè
çà ÷èñåëüíіñòþ åòíі÷íèìè ãðóïàìè є òàòàðè, óêðàїíöі, ÷óâàøі, áàøêèðè,
áіëîðóñè, ìîðäâèíè, ÷å÷åíöі, âіðìåíè òîùî. Ó Ðîñії ïðîæèâàє íàéáіëüøà ó
ñâіòі óêðàїíñüêà äіàñïîðà (áëèçüêî 7 ìëí óêðàїíöіâ). Íàéáіëüøå óêðàїíöіâ 
ïðîæèâàє â Ìîñêâі, Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі, Ïðèàìóð’ї, Ïðèìîðñüêîìó êðàї,
Òþìåíñüêіé îáëàñòі, à òàêîæ íà Êóáàíі, êóäè çà ÷àñіâ Êàòåðèíè ІІ ïåðåñå-
ëåíî óêðàїíñüêèõ êîçàêіâ. Çíà÷íà ÷àñòèíà óêðàїíöіâ ó Ðîñії є íå ïðîñòî
òèì÷àñîâі ïðàöіâíèêè íà çàðîáіòêàõ, âîíè îáіéìàþòü âàãîìі ïîñàäè â óðÿ-
äîâèõ ñòðóêòóðàõ, ó íàôòîãàçîâîìó òà ôіíàíñîâîìó ñåêòîðàõ.

Çâàæàþ÷è íà ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі, íàñåëåííÿ â êðàїíі ðîçìіùåíå
âêðàé íåðіâíîìіðíî. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü óñüîãî 9 îñіá/ÿ êì2,
 à â Ñèáіðó ìåøêàє ìåíøå 25 % íàñåëåííÿ êðàїíè (ìàë. 45).

Мал. 43. Поширення лісів територією Росії

Мал. 44. Розподіл трудових ресурсів
Росії за секторами економіки (2016 р.)

Мал. 45. Густота населення 
по території Росії (осіб/км2)2
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Ðіâåíü óðáàíіçàöії äîñÿã 74 % і êіëüêіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïðîäîâæóє ї
çðîñòàòè. Íèíі â êðàїíі íàëі÷óþòü ïîíàä 1 òèñ. ìіñò і áіëüøå 2 òèñ. ñåëèù 
ìіñüêîãî òèïó. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ìåøêàє ó âåëèêèõ 
ìіñòàõ (òàáë. 1), íàéáіëüøі ç ÿêèõ îá’єäíóþòüñÿ â àãëîìåðàöії (Ìîñêîâñüêà, 
Ïåòåðáóðçüêà, Єêàòåðèíáóðçüêà, Íîâîñèáіðñüêà é іí.). 

Таблиця 1. Найбільші міста Росії

№ Місто Заснування Площа, км2 Населення, млн осіб

1 Москва 1147 р. 1081 12,3

2 Санкт-Петербург 1703 р. 1439 5,2

3 Новосибірськ 1893 р. 506,7 1,6

4 Єкатеринбург 1723 р. 491 1,5

5 Нижній Новгород 1221 р. 411 1,2

•• Сучасний стан господарства. Ðîñіÿ – іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíà êðàїíà, ó 
ÿêіé çäіéñíþєòüñÿ ïåðåõіä äî ñîöіàëüíî îðієíòîâàíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè. 
×àñòêà ðîñіéñüêîї åêîíîìіêè ó ñâіòі íåçíà÷íà (3 % ÂÂÏ), õî÷à êðàїíà âõî-
äèòü äî Ãðóïè äâàäöÿòè (G-20) íàéáіëüøèõ åêîíîìіê ñâіòó. Ðîñіÿ é äîñі äóæå 
öåíòðàëіçîâàíà äåðæàâà, äå ìîíîïîëіÿ âëàäè (ç Ìîñêâè) іñòîòíà ÿê ó ïîëі-
òè÷íіé ñôåðі, òàê і ïðè ïåðåðîçïîäіëі åêîíîìі÷íèõ ðåñóðñіâ êðàїíè. Âëàñíå 
ñàìà ñòîëèöÿ є íàéáіëüøèì åêîíîìі÷íèì ðåãіîíîì êðàїíè, ÷àñòêà ÿêîãî ó 
ÂÂÏ Ðîñії â 2016 ð. ñòàíîâèëà 16,2 %. Ó êðàїíі ñòâîðåíі ÷èñëåííі äåðæàâíі 
ìîíîïîëії (õîëäèíãè) ó áіëüøîñòі ïðèâàáëèâèõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè (Ãàç ïðîì, 
ÂÒÁ, Ðîñíàôòà, Ñáåðáàíê, Ðîñіéñüêі çàëіçíèöі, Òðàíñíàôòà òà іí.).

Ðîñіéñüêà ïðîìèñëîâіñòü ìàє ñêëàäíó ñòðóêòóðó, її ÷àñòêà ó ÂÂÏ ñòà-
íîâèòü 33 %, íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ çàéíÿòî ïîíàä 27 % ïðàöіâ-
íèêіâ. Ðîñіÿ ïîñіäàє ëіäåðñüêі ïîçèöії ó ñâіòі çà âèäîáóòêîì ïðèðîäíîãî 
ãàçó (642 ìëðä ì3 – ІІ ìіñöå), íàôòè (554 ìëí ò – ІІ), çàëіçíîї ðóäè 
(101 ìëí ò – V), âóãіëëÿ (385 ìëí ò – VІ), àïàòèòіâ, êàëіéíîї і êàì’ÿíîї 
ñîëі, ôîñôîðèòіâ, àëìàçіâ òîùî. Îñòàííіì ÷àñîì çðîñòàє âèðîáíèöòâî åëåê-
òðîåíåðãії, ïåðåâàæíî íà ÒÅÑ (66 %). Ó Ðîñії çáóäîâàíі îäíі ç íàéáіëüøèõ 
ó ñâіòі ÃÅÑ Àíãàðî-Єíіñåéñüêîãî òà Âîëçüêîãî êàñêàäіâ. Ïåðøà ó ñâіòі ÀÅÑ 
áóëà ðîñіéñüêîþ (Îáíіíñüêà â Êàëóçüêіé îáëàñòі, ïîáóäîâàíà 1954 ð.). Íèíі 
â êðàїíі äіþòü 10 ÀÅÑ, ùî âèðîáëÿþòü 19 % åëåêòðîåíåðãії.

Ìåòàëóðãіÿ є áàçîâèì âèðîáíèöòâîì Ðîñії. Íàéáіëüøîþ ìåòàëóðãіé-
íîþ áàçîþ êðàїíè є Óðàë (Ìàãíіòîãîðñüê, ×åëÿáіíñüê, Íèæíіé Òàãіë), äå 
âèïëàâëÿєòüñÿ ìàéæå 50 % ðîñіéñüêîãî ÷àâóíó é ñòàëі. Âåëèêà ìåòàëóð-
ãіéíà áàçà ñôîðìóâàëàñÿ â Ñèáіðó (Íîâîêóçíåöüê) òà â Öåíòðàëüíіé Ðîñії 
(Ëèïåöüê, Òóëà). Ìàøèíîáóäóâàííÿ ïåðåáóâàє â ãëèáîêіé êðèçі (çà âèíÿò-
êîì àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ òà çáèðàííÿ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ) ÷åðåç 
ðіçêå ñêîðî÷åííÿ âíóòðіøíüîãî ïîïèòó і íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü ðîñіé-
ñüêîї ïðîäóêöії íà çîâíіøíіõ ðèíêàõ. Öåíòðàìè àâіàáóäóâàííÿ є Êàçàíü, 
Íèæíіé Íîâãîðîä, Ñàìàðà. Âèðîáíèöòâî àâòîìîáіëіâ çîñåðåäæåíî â Òî-
ëüÿòòі (ÀâòîÂÀÇ), Íèæíüîìó Íîâãîðîäі (ÃÀÇ), Íàáåðåæíèõ ×îâíàõ (ÊàìÀÇ).
Öåíòðàìè ðîñіéñüêîãî ñóäíîáóäóâàííÿ є Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñєâå ðîäâіíñüê, 
Íèæíіé Íîâãîðîä; ïіäïðèєìñòâà ç âèïóñêó åëåêòðîííîї ïðîäóêöії ïðàöþ-
þòü ó Ìîñêâі, Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі, Íîâãîðîäі, Âîëîäèìèðі òîùî.

Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü îðієíòîâàíà íà çîâíіøíіé ðèíîê і ñïåöіàëіçó-
єòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ, õіìі÷íèõ âîëîêîí, àâòîøèí, 



70

Розділ I
îðãñèíòåçі òîùî. Ëіñîâèé êîìïëåêñ Ðîñії âèðîáëÿє ïèëîìàòåðіàëè, äåðåâíі
ïëèòè, ôàíåðó, òîâàðíó öåëþëîçó, ïàïіð, êàðòîí, ìåáëі òîùî. Ëåãêà ïðî-
ìèñëîâіñòü – îäèí ç íàéñòàðіøèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі êðàїíè, ùî ñïåöіàëіçó-
єòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ëüíÿíèõ, áàâîâíÿíèõ і øîâêîâèõ òêàíèí (Іâàíîâî,
Îðєõîâî-Çóєâî, Ìîñêâà). Ïî âñіé òåðèòîðії Ðîñії ïðàöþþòü ïіäïðèєìñòâà
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі: ì’ÿñíîї, ìàñëîðîáíîї, ìîëî÷íîї, ìîëî÷íîêîíñåðâ-
íîї, êîíäèòåðñüêîї ïðîìèñëîâîñòі, ïèâîâàðіííÿ òîùî.

Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïåðåâàæàє çåìëåðîáñòâî. Êðàїíà âîëîäіє
10 % óñіõ îðíèõ çåìåëü ñâіòó, áіëüøå 4/5 ðіëëі â Ðîñії ïðèïàäàє íà Öåí-
òðàëüíå Ïîâîëæÿ, Ïіâíі÷íèé Êàâêàç, Óðàë і Çàõіäíèé Ñèáіð. Îñíîâíі àãðî-
êóëüòóðè: çåðíîâі (ïøåíèöÿ, ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçà), öóêðîâèé áóðÿê,
ñîíÿøíèê, êàðòîïëÿ, ëüîí. Çäàâíà â Ðîñії âèðîùóâàëè ïëîäîâі äåðåâà: íà
ïіâíî÷і – ÿáëóíі, âèøíі, ãðóøі, ñëèâè; íà ïіâäíі – äî íèõ äîäàþòüñÿ ÷å-
ðåøíі, àáðèêîñè, ïåðñèêè, õóðìà. Áàãàòî âèðîùóþòü ÿãіäíèõ êóëüòóð
(ñìîðîäèíó, àґðóñ, ìàëèíó, îæèíó). Îñíîâó òâàðèííèöòâà ñòàíîâèòü ðîç-
âåäåííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, ñâèíåé, à òàêîæ ïòàõіâíèöòâî, îëåíÿðñòâî.

Â óìîâàõ ïåðåõîäó Ðîñії äî ðèíêîâîї åêîíîìіêè çðîñòàє ðîëü òðåòèí-
íîãî ñåêòîðó, íà ÿêèé ïðèïàäàє âæå 63 % ÂÂÏ. Íàéáіëüøèìè éîãî ãàëó-
çÿìè ñòàëè òîðãіâëÿ, òðàíñïîðò, ôіíàíñè, êðåäèò і ñòðàõóâàííÿ, çâ’ÿçîê,
ðîçâèâàþòüñÿ òóðèñòè÷íà (çîêðåìà, ãîòåëüíà) і áàíêіâñüêà ñôåðè, ìåäè-
öèíà, îñâіòà òîùî. Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè îïòîâà і ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ
ñòàëà îäíèì іç íàéáіëüøèõ ñåêòîðіâ åêîíîìіêè Ðîñії, 2016 ð. â íіé áóëî
çàäіÿíî 19 % âіä óñіõ ïðàöþþ÷èõ ó ñôåðі ïîñëóã.

Òðàíñïîðò Ðîñії çàáåçïå÷óє çâ’ÿçêè ìіæ ëàíêàìè ãîñïîäàðñòâà é îêðå-
ìèìè її òåðèòîðіÿìè. Çàëіçíèöі ðîçìіùåíі íåðіâíîìіðíî (çàãàëüíà äîâæèíà
87 òèñ. êì – ІІІ ìіñöå ó ñâіòі), íàéãóñòіøå – â Єâðîïåéñüêіé ÷àñòèíі, їõ
ìàéæå íåìàє íà ïіâíî÷і Ñèáіðó. Âàæëèâà òðàíñïîðòíà àðòåðіÿ – Òðàíññè-
áіðñüêà ìàãіñòðàëü (≈9,3 òèñ. êì, ìàë. 46).

Øîñåéíèõ øëÿõіâ ó êðàїíі íàëі÷óєòüñÿ 1,28 ìëí êì, ëіïøі ç íèõ ïðî-
õîäÿòü íà çàõîäі òà ïіâäíі Єâðîïåéñüêîї ÷àñòèíè, òèì ÷àñîì ó áàãàòüîõ
ðåãіîíàõ ïàíóє áåçäîðіææÿ. Ìîðñüêèé òðàíñïîðò çàáåçïå÷óє ðîçâèòîê
âíóòðіøíіõ çâ’ÿçêіâ і çîâíіøíüîåêîíîìі÷íó äіÿëüíіñòü. Îñíîâíі ïîðòè –
íà ×îðíîìó, Áàëòіéñüêîìó, Áàðåíöîâîìó, Áіëîìó òà ßïîíñüêîìó ìîðÿõ.
Ðîëü ðі÷êîâîãî òðàíñïîðòó ðіçêî çðîñòàє íà Ïіâíî÷і, ó Ñèáіðó é íà Äàëå-
êîìó Ñõîäі. Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ Ïіâíî÷і òà Äàëåêîãî Ñõîäó єäèíèì âèäîì

Мал. 46. Транзитні залізничні магістралі Росії
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òðàíñïîðòó є àâіàöіÿ; íàéáіëüøі àåðîïîðòè äіþòü ó Ìîñêâі, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðçі, Íîâîñèáіðñüêó, Єêàòåðèíáóðçі òîùî. Íàéáіëüøèé àâіàöіéíèé
õîëäèíã – «Àåðîôëîò» (õàá – Øåðåìåòüєâî).

Òóðèçì ó Ðîñії àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ. Òóðèñòіâ ïðèâàáëþє áàãàòà êóëü-
òóðíà ñïàäùèíà і ïðèðîäà Ðîñії. Çà îñòàííі ï’ÿòü ðîêіâ ÷èñåëüíіñòü іíî-
çåìíèõ òóðèñòіâ çíà÷íî çðîñëà і 2016 ð. ñòàíîâèëà 24,5 ìëí îñіá. Áіëüøіñòü
òóðèñòè÷íèõ öåíòðіâ çîñåðåäæåíî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі òà Ìîñêâі, âåëèêó
ïîïóëÿðíіñòü ìàþòü ìіñòà «Çîëîòîãî êіëüöÿ» ç їõíüîþ íåïîâòîðíîþ àðõі-
òåêòóðîþ òà іñòîðієþ.

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місцепо-
ложення та найбільші райони зосередження видів
виробництв Росії: а) первинної сфери економіки (ву-

гільної, нафтової та газової промисловості); б) обробної промисловості (чорної та
кольорової металургії, транспортного машинобудування, хімічної індустрії); в) туриз-
му як складової сфери послуг. 2. Простежте залежність спеціалізації районів Росії від
основних чинників розміщення виробництва і фінансів.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

•• Характерні риси просторової організації господарства. Ðîñіþ ïîäіëåíî
íà 12 âåëèêèõ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ç îãëÿäó íà ïðèðîäíі é åêîíîìі÷íі
îñîáëèâîñòі öієї âåëèêîї òåðèòîðії.

Єâðîïåéñüêà ÷àñòèíà Ðîñії çàéìàє 25 % òåðèòîðії, äå ìåøêàє ïîíàäї
80 % íàñåëåííÿ. Òóò ðîçìіùåíі 12 ìіñò-ìіëüéîíåðіâ, áіëüøà ÷àñòèíà âåëè-
êèõ ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé, âèðîáëÿєòüñÿ 85 % ïðîìèñëîâîї òà ñіëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîї ïðîäóêöії. Äî Єâðîïåéñüêîї ÷àñòèíè íàëåæàòü Öåíòðàëüíà Ðîñіÿ,
Ïіâíі÷, Ïіâíі÷íèé Êàâêàç, Ïîâîëæÿ, Óðàë.

Îñíîâíèìè ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè Єâðîïåéñüêîї Ðîñії є Ìîñêâà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (âàæëèâèé åêîíîìі÷íèé, íàóêîâèé, òóðèñòè÷íèé і êóëü-
òóðíèé öåíòð Ðîñії), Íèæíіé Íîâãîðîä (ìàøèíîáóäóâàííÿ, ìåòàëîîáðîáêà,
іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії), Êàçàíü (ìàøèíîáóäóâàííÿ, õіìі÷íà ïðîìèñëî-
âіñòü), íàéáіëüøèé ó Ðîñії ІÒ-ïàðê і îäèí іç íàéáіëüøèõ ó Єâðîïі òåõíîïàðê
«Іäåÿ»), Ñàìàðà (ìàøèíîáóäóâàííÿ), Ðîñòîâ-íà-Äîíó (ïîðò ï’ÿòè ìîðіâ,
çíà÷íèé ïðîìèñëîâèé, íàóêîâèé і êóëüòóðíèé öåíòð ïіâäíÿ êðàїíè), Єêà-
òåðèíáóðã (ãîëîâíèé êóëüòóðíèé, íàóêîâî-îñâіòíіé і ïðîìèñëîâèé îñåðåäîê
Óðàëüñüêîãî ðàéîíó) і Óôà (âåëèêèé òðàíñïîðòíèé і ëîãіñòè÷íèé âóçîë).

Àçіéñüêà ÷àñòèíà Ðîñії îõîïëþє 75 % òåðèòîðії, à ìåøêàє òóò óñüîãîї
20 % íàñåëåííÿ. Äî Àçіéñüêîї ÷àñòèíè íàëåæàòü Çàõіäíèé і Ñõіäíèé Ñè-
áіð, Äàëåêèé Ñõіä. Âèäîáóòîê íàôòè é ïðèðîäíîãî ãàçó çîñåðåäæåíèé
ó Çàõіäíîìó Ñèáіðó; ÃÅÑ, êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ òà ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü –
ó Ñõіäíîìó Ñèáіðó; Äàëåêèé Ñõіä âіäîìèé âèäîáóòêîì çîëîòà, àëìàçіâ,
âèëîâîì ðèáè òà ìîðåïðîäóêòіâ. Îñíîâíèìè ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè òà
âóçëàìè є Íîâîñèáіðñüê (íàéáіëüøå ìіñòî Ñèáіðó, є âåëèêèì òðàíñïîðòíèì,
іíäóñòðіàëüíèì òà íàóêîâèì öåíòðîì), Îìñüê (öåíòð ÂÏÊ, ìàøèíîáóäó-
âàííÿ, ìåòàëóðãії) і Êðàñíîÿðñüê (îäèí іç íàéâàæëèâіøèõ òðàíñïîðòíèõ
і ïðîìèñëîâèõ âóçëіâ).

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Ïіñëÿ âïðîâàäæåí-
íÿ åêîíîìі÷íèõ ñàíêöіé ó 2014 ð. ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó (ЄÑ, ÑØÀ, Êà-
íàäè, Àâñòðàëії) ïðîòè àãðåñії ç áîêó Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії ùîäî Óêðàїíè
її çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà ïîëіòèêà áóëà ïåðåîðієíòîâàíà íà ñïіâïðàöþ ç
Êèòàєì, êðàїíàìè ÁÐІÊÑ, ÑÍÄ і Òóðå÷÷èíîþ. Äî íèõ Ðîñіÿ ìàñîâî åêñ-
ïîðòóє ïàëèâî, ïàëüíî-ìàñòèëüíі òà ñèðîâèííі ìàòåðіàëè, ìàøèíè é óñòàò-
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êóâàííÿ, çáðîþ, òåêñòèëü, õіìіêàòè é іí.; â іìïîðòі ïåðåâàæàþòü ìàøèíè 
é óñòàòêóâàííÿ, ì’ÿñî, öóêîð, öèòðóñîâі, ÷àé òîùî. 

Äâîñòîðîííі âіäíîñèíè ìіæ Óêðàїíîþ і Ðîñієþ çàâæäè áóäóâàëèñÿ íà 
ïðèíöèïàõ ðіâíîïðàâíîãî ïàðòíåðñòâà. Ïðîòå âñå êàðäèíàëüíî çìіíèëîñÿ 
ç ëþòîãî 2014 ð., êîëè Ðîñіÿ â÷èíèëà àíåêñіþ Êðèìó, ðîçâ’ÿçàëà êðèâà-
âèé êîíôëіêò íà Ñõîäі Óêðàїíè. Òîìó é óêðàїíñüêî-ðîñіéñüêà òîðãî-
âåëüíî-åêîíîìі÷íà ñïіâïðàöÿ îñòàííіìè ðîêàìè çäіéñíþâàëàñÿ ó 
ñêëàäíèõ óìîâàõ, ùî ïðèçâåëî äî çìåíøåííÿ îáñÿãіâ òîâàðîîáіãó. ßêùî 
ùå 2013 ð. Ðîñіÿ áóëà îñíîâíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè, òî 
2016 ð. ïåðøіñòü â åêñïîðòíî-іìïîðòíèõ îïåðàöіÿõ Óêðàїíè ïîñіâ Єâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç. Ó 2016 ð. öі òåíäåíöії äîïîâíèëèñÿ äâîñòîðîííіì çàïðî-
âàäæåííÿì îáîìà êðàїíàìè åìáàðãî ùîäî ïðîäîâîëü÷èõ і ïðîìèñëîâèõ 
òîâàðіâ, óñêëàäíåííÿì òðàíçèòó òåðèòîðієþ îáîõ êðàїí òîùî.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Транссибірська залізнична магістраль (Транссиб) – найдовша залізниця у 
світі. Великий Сибірський Шлях, що з’єднує Москву з Владивостоком (трива-
лість подорожі швидкісним фірмовим потягом – понад 6 діб, протяжністю 
9298 км), перетинає 8 часових поясів, проходить через 87 міст і населених 
пунктів і долає 16 річок.
• У культурній столиці Росії – Санкт-Петербурзі – налічують 2000 бібліотек, 
221 музей, 100 концертних організацій, понад 80 театрів, 80 клубів і будинків 
культури, 62 кінотеатри, 45 картинних галерей.

1. Які переваги ЕГП Росії? Які риси властиві сучасному гео-
політичному положенню Росії?
2. Перелічіть чинники, що визначили спеціалізацію Росії в МПП.
До якої категорії країн за структурою економіки належить РФ?

3. Порівняйте систему розселення населення Європейської та Азійської частин
Росії. У чому полягають причини виявлених відмінностей?

Запитання
і завдання

Населення – 12,4 млн мешканців (2017 р.); густота населення –
4830 осіб/км2.
Москва лежить у Європейській частині країни, на р. Москва.
Уперше згадується в літописі 1147 р. З XIII ст. стала центром князів-
ства, з другої половини XV ст. – столицею єдиної Російської держави.
З перенесенням столиці Росії до Санкт-Петербурга в 1712 р. зберегла
значення другої столиці. З 1918 р. після встановлення радянської 
влади стала столицею РРСФР, а з 1991 р. – Російської Федерації.
Москва – найбільший економічний центр країни, тут розвинуті автомо-
білебудування, верстатобудування, електротехнічна промисловість,
металургійні, годинникові, хімічні та нафтохімічні заводи, підприєм-
ства легкої та харчової промисловості. Це великий транспортний
вузол: 9 залізничних вокзалів, автошляхи, 3 річкові порти, 6 аеропор-
тів, діє метрополітен (з 1935 р., 207 станцій).

• Історичне ядро Москви – ансамбль Московського Кремля, Червона
площа, храм Василія Блаженного. Славнозвісні архітектурні комплекси
монастирів (Андроникова, Донського, Свято-Данилів, Новодівочого
та ін.), ансамблі садиб (Кусково, Останкіно, Царицине тощо), церкви
та окремі будівлі XVII ст., житлові та громадські споруди XVIII ст. – 
першої половини XIX ст. у стилі класицизму.

Ïàðèæ
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ÌîñêâàÌîñêâà
(Moscow)(Moscow)
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4. Назвіть провідні ТНК Росії. Визначте їхню сферу спеціалізації. Покажіть на карті 
найбільші промислові райони Росії.

5. Які види діяльності третинного сектору економіки Росії мають пріоритетний роз-
виток у країні і досягли міжнародного визнання? 

6. Визначте характерні риси просторової організації господарства Росії. Яку роль 
відіграє Москва в економічному житті країни?

7. Як відобразилися на зовнішній економічній діяльності Росії санкції ООН та Євро-
союзу у зв’язку з агресією РФ проти України? Які зміни відбулися в українсько-
російських зв’язках на тлі анексії Криму та конфлікту на Донбасі?

 ÏÅÐÅÂІÐÒÅ ÑÅÁÅ

Òåñòè ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ

1. Ñóáðåãіîí Єâðîïè, ó ÿêîìó íåìàє æîäíîї ìîíàðõії:
А Ïіâíі÷íèé Б Çàõіäíèé В Ñõіäíèé Г Ïіâäåííèé

2. Äî çíà÷íèõ çà ïëîùåþ (ïîíàä 500 òèñ. êì2) êðàїí Єâðîïè íàëåæèòü:
А Áіëîðóñü Б Íіìå÷÷èíà В Ïîëüùà Г Ôðàíöіÿ

3. Çà ïîêàçíèêîì ІËÐ íàéðîçâèíåíіøîþ êðàїíîþ Єâðîïè òà ñâіòó є:
А Âåëèêà Áðèòàíіÿ Б Ôðàíöіÿ В ÔÐÍ Г Íîðâåãіÿ

4. Ó ÿêіé êðàїíі Єâðîïè ñåðåä ìіíåðàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ âèäіëÿ-
þòüñÿ çàïàñè êàì’ÿíîãî òà áóðîãî âóãіëëÿ, êàëіéíèõ ñîëåé і áóäіâåëü-
íèõ ìàòåðіàëіâ?
А Іòàëіÿ Б Íіìå÷÷èíà В Ôðàíöіÿ Г Âåëèêà Áðèòàíіÿ

5. ßêà êðàїíà ìàє çíà÷íі ãіäðîåíåðãåòè÷íі ðåñóðñè, ïîñіäàþ÷è â Єâðîïі 
ІІІ ìіñöå ïіñëÿ Íîðâåãії òà Øâåéöàðії?
А Ôðàíöіÿ Б Іòàëіÿ В Íіìå÷÷èíà Г Âåëèêà Áðèòàíіÿ

6. ßêà êðàїíà Єâðîïè ìîæå õàðàêòåðèçóâàòèñÿ òàêèì íàáîðîì ìіíå-
ðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ: êàì’ÿíå âóãіëëÿ, ìіäíà ðóäà, áóðøòèí?
А Ôðàíöіÿ Б Ïîëüùà Â Áіëîðóñü Г Іòàëіÿ

7. Êðàїíà, ÿêіé íàëåæèòü íàéáіëüøèé îñòðіâ íà Çåìëі:
А Äàíіÿ Б Ðîñіÿ В Âåëèêà Áðèòàíіÿ Г Ôðàíöіÿ

8. Êðàїíà Єâðîïè, ùî ïîñіäàє І ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ îá’єêòіâ Ñâіòîâîї 
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ:
А Ôðàíöіÿ Б Ðîñіÿ В Íіìå÷÷èíà Г Іòàëіÿ

9. Ïіä ÷àñ øîñòîãî ðîçøèðåííÿ (1 êâіòíÿ 2009 ð.) äî áëîêó ÍÀÒÎ óâіéøëà:
А Õîðâàòіÿ Б ×îðíîãîðіÿ В Ìàêåäîíіÿ Г Àâñòðіÿ

Òåñòè íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êîíöåðíàìè ÔÐÍ òà ñôåðàìè їõíüîї ñïå-
öіàëіçàöії:
А Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ 1 Siemens, Robert Bosch
Б Àâіàöіéíà ïðîìèñëîâіñòü 2 Bayer, BASF
В Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü 3 Volkswagen, Daimler
Г ×îðíà ìåòàëóðãіÿ 4 Airbus
Д Åëåêòðîòåõíіêà, åëåêòðîíіêà
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11. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíîþ òà îäèíèöÿìè àäìіíіñòðàòèâíî-

òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ:
А äåïàðòàìåíòè 1 Âåëèêà Áðèòàíіÿ
Б îáëàñòі 2 Ôðàíöіÿ
В êàíòîíè òà íàïіâêàíòîíè 3 Ïîëüùà
Г âîєâîäñòâà 4 Іòàëіÿ
Д іñòîðè÷íі îáëàñòі òà ãðàôñòâà

12. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà ïîєäíàííÿì їõ ôîðì äåðæàâ-
íîãî ïðàâëіííÿ і óñòðîþ:
А Øâåöіÿ 1 ôåäåðàòèâíà ðåñïóáëіêà
Б Іòàëіÿ 2 óíіòàðíà ðåñïóáëіêà
В Áåëüãіÿ 3 ôåäåðàòèâíà ìîíàðõіÿ
Г Àâñòðіÿ 4 óíіòàðíà ìîíàðõіÿ
Д Øâåéöàðіÿ

Òåñòè ç êіëüêîìà ïðàâèëüíèìè âіäïîâіäÿìè
13. Ñóõîïóòíèìè ñóñіäàìè Íіìå÷÷èíè є:

А ×åõіÿ Г Іñïàíіÿ
Б Óãîðùèíà Д Àâñòðіÿ
В Øâåöіÿ Е Íіäåðëàíäè

14. Äî ñêëàäó ìåãàëîïîëіñó «Çîëîòèé áàíàí» (àáî єâðîïåéñüêèé «Ñîíÿ÷íèé
ïîÿñ») âõîäÿòü àãëîìåðàöії:
А Іñïàíії Г Íіäåðëàíäіâ
Б Íіìå÷÷èíè Д Àíäîððè
В Іòàëії Е Ñëîâåíії

15. ßêі êðàїíè є ÷ëåíàìè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó?
А Àâñòðіÿ Г Іñëàíäіÿ
Б Ëèòâà Д Ñåðáіÿ
В Íîðâåãіÿ Е Áîëãàðіÿ

16. Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ïîëüùà é Äàíіÿ є ÷ëåíàìè:
А ÍÀÒÎ Г ÞÍÅÑÊÎ
Б ÀÑÅÀÍ Д ЄÑ
В ÌÅÐÊÎÑÓÐ Е Ôðàíêîôîíії

Òåñòè ç ïðîïóùåíèìè âіäïîâіäÿìè

17. Ïàðëàìåíò ÿêîї êðàїíè є íàéñòàðіøèì ó ñâіòі? ____________________.

18. Êðàїíà ç ì’ÿêèì êëіìàòîì, ðîçâèíóòîþ ïðîìèñëîâіñòþ, ïðîâіäíèé âè-
ðîáíèê íàôòè ó Єâðîïі, âèäîáóâàє âóãіëëÿ é ãàç, ìàє âàæëèâèé ôіíàí-
ñîâèé öåíòð, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà òâàðèííèöòâі:
êðàїíà ____________; ñòîëèöÿ ____________; ðåãіîí ____________.

19. Óíіòàðíà êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ ó Єâðîïі, ìàє çíà÷íі çàïàñè çàëіçíîї
ðóäè òà åêñïîðòóє її; âèðîáëÿє òà åêñïîðòóє àâòîìîáіëі, ëіòàêè, óñòàò-
êóâàííÿ äëÿ ëіñîâîї é öåëþëîçíî-ïàïåðîâîї ïðîìèñëîâîñòі, ïàïіð, ëі-
ñîâó ïðîäóêöіþ, ðіâåíü óðáàíіçàöії ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 90 %:
êðàїíà ____________; ñòîëèöÿ ____________; ðåãіîí ____________.

20. Ñõіäíîєâðîïåéñüêà êðàїíà, íàñåëåííÿ ÿêîї íàëåæèòü äî óðàëüñüêîї ìîâ-
íîї ñіì’ї, є âåëèêèì âèðîáíèêîì ãëèíîçåìó, àâòîáóñіâ, íå ìàє âèõîäó äî
ìîðÿ: êðàїíà ____________; ñòîëèöÿ ____________; ðåãіîí ____________.
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Òåìà 1. Загальна характеристика Азії
 Ви дізнаєтеся про:

‒ склад та особливості ЕГП Азії;
‒ сучасний стан політичної карти Азії та типологію країн за різними ознаками 

(формою державного правління, формою державного устрою, рівнем еконо-
мічного розвитку);

‒ вплив на ситуацію в Азії інтеграційних процесів (членство в міжнародних 
організаціях, що іноді ідеологічно різняться між собою) та наявність збройних 
конфліктів і проявів тероризму;

‒ специфіку природних умов і ресурсів, структуру та розселення народонасе-
лення Азії;

‒ особливості стану та тенденції змін економіки країн Азії; причини нерівномір-
ності розвитку її субрегіонів.

 Ви навчитеся:
‒ оцінювати географічне положення Азії як чинник економічного розвитку (на 

регіональному та країнознавчому рівнях);
‒ порівнювати ресурсозабезпеченість, працересурсний потенціал, особливості 

демографічних і урбанізаційних процесів субрегіонів Азії;
‒ обґрунтовувати закономірності розміщення основних районів добувної, об-

робної промисловості, сільського господарства та сфери послуг в Азії з пози-
ції впливу проявів глобалізації на міжнародний поділ праці;

‒ пояснювати виникнення міжнародних конфліктів в Азії та висловлювати власні 
судження щодо шляхів їх вирішення;

‒ використовувати наявний комплекс джерел інформації для складання комп-
лексної характеристики країн та субрегіонів Азії.

АЗАЗАЗАААЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗЗЗЗААЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗААЗААЗАЗАЗААЗАЗАЗААЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗААЗАЗАЗАЗАЗАЗАААЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗЗЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗЗААЗАЗААЗАЗАЗЗЗЗЗАЗЗЗАЗЗАЗАЗЗЗААЗЗЗЗЗЗАЗЗЗЗАЗЗААЗЗЗААЗЗЗЗЗЗЗЗЗАЗЗЗАЗЗЗЗЗЗЗААЗЗЗАЗЗЗЗЗЗЗААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗІЯІЯЯЯЯЯІЯЯЯЯІЯЯІЯЯЯІЯЯІЯЯІЯІЯІЯЯЯЯЯІЯІЯІЯЯЯЯЯІЯІЯІЯІЯІЯЯІЯІЯЯЯІЯЯІІІЯЯЯЯЯІЯІЯІЯЯЯІЯЯЯЯЯІЯЯЯЯІЯІІЯІЯІЯІЯЯЯЯІІІІІІІЯЯІІЯІЯЯІЯІЯІІЯЯІЯЯІЯЯЯЯІЯІЯІІЯЯЯЯЯЯІЯІІЯЯЯЯЯЯІЯІІЯЯІІІІІЯЯЯЯЯІЯЯЯІІІІЯЯЯЯІІЯІЯЯЯІІІЯІІІЯЯЯІІЯЯІІЯІІЯЯІІЯЯІІІ
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§ 14. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АЗІЇ.
 СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ

• Економіко-географічне положення. 
Склад регіону. Àçіÿ – ÷àñòèíà ñâіòó, 
ùî ìàéæå ïîâíіñòþ ëåæèòü ó Ïіâíі÷-
íіé ïіâêóëі і çàéìàє ñõіäíó ÷àñòèíó
ìàòåðèêà Єâðàçіÿ, ó áàñåéíàõ Àòëàí-
òè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî і Òèõîãî îêåàíіâ,
à òàêîæ îñòðîâè é àðõіïåëàãè, íàé-
áіëüøèìè ç ÿêèõ є Çîíäñüêèé àðõіïå-
ëàã, ßïîíñüêі, Òàéâàíü, Õàéíàíü,
Àíäàìàíñüêі, Øðі-Ëàíêà, Êіïð òà
іíøі. Ïëîùà Àçії (áåç ÐÔ, ÿêà çà êëà-
ñèôіêàöієþ ÎÎÍ âіäíåñåíà äî Єâ-
ðîïè) – áëèçüêî 30,3 ìëí êì2, ïëîùà 
îñòðîâіâ – ïîíàä 2 ìëí êì2.

ÅÃÏ Àçії õàðàêòåðíі òàêі îñîáëè-
âîñòі:

1) áіëüøіñòü êðàїí ìàє âèõіä äî ìîðіâ Òèõîãî, Іíäіéñüêîãî і Àòëàíòè÷-
íîãî îêåàíіâ, äå ïðîõîäÿòü âàæëèâі ìіæäåðæàâíі òîðãîâåëüíі øëÿõè;

2) ìåíø âèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ ìàþòü êðàїíè, ùî є âíóòðіø-
íüîêîíòèíåíòàëüíèìè (10 êðàїí – Âіðìåíіÿ, Óçáåêèñòàí, Êèðãèçñòàí, Àô-
ãàíіñòàí, Ìîíãîëіÿ, Ëàîñ, Íåïàë òîùî), õî÷à çàâäÿêè ïðîêëàäàííþ
Єâðàçіéñüêîãî ñóõîäіëüíîãî ìîñòó ìіæ Àçієþ òà Єâðîïîþ («Íîâèé Øîâêî-
âèé øëÿõ», âіäêðèòèé ç 2015 ð.), ÒÃÏ öèõ êðàїí çíà÷íî ïîëіïøèòüñÿ;

3) äåðæàâíі êîðäîíè áàãàòüîõ êðàїí ïðîõîäÿòü ÷іòêî âèðàæåíèìè ïðè-
ðîäíèìè ìåæàìè (íàïðèêëàä, Ãіìàëàї), ÿêі іíîäі ïåðåøêîäæàþòü ðîçâè-
òêó åêîíîìі÷íèõ і êóëüòóðíèõ çâ’ÿçêіâ;

4) ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñêëàäíà ãåîïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ â ðÿäі ñóáðåãіîíіâ
(Çàõіäíà, Ïіâäåííà і Ñõіäíà Àçіÿ) і ìіæ ñóñіäñüêèìè êðàїíàìè (íàïðèêëàä,
àðàáî-іçðàїëüñüêå ïðîòèñòîÿííÿ, Ïàêèñòàí–Іíäіÿ òîùî).

Àçіþ ïîäіëÿþòü íà ï’ÿòü ñóáðåãіîíіâ (ìàë. 47), ùî âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí
âіä îäíîãî êîìïëåêñîì ïðèðîäíèõ, іñòîðè÷íèõ, êóëüòóðíèõ, ðåëіãіéíèõ
÷èííèêіâ. Áåçóìîâíå ëіäåðñòâî çà ïëîùåþ òåðèòîðії, ÷èñåëüíіñòþ íàñå-

ëåííÿ òà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì
íàëåæèòü Ñõіäíіé Àçії, äðóãå ìіñöå
çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ і âèðîá-
íèöòâîì ÂÂÏ ïîñіäàє Ïіâäåííà
Àçіÿ, à íàéáіëüøà êіëüêіñòü êðàїí і
çáðîéíèõ êîíôëіêòіâ âëàñòèâà äëÿ
íàéíåñòàáіëüíіøîãî àçіéñüêîãî ñó-
áðåãіîíó – Çàõіäíîї Àçії (òðàäèöіéíî
íàçèâàþòü Ïіâäåííî-Çàõіäíà).

•• Політична карта Азії. Ó äàâíèíó â
Àçії іñíóâàëè ìîãóòíі іìïåðії, ùî
âèçíà÷àëè õіä ñâіòîâîї іñòîðії, îäíàê
ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà ñôîðìóâà-
ëàñÿ ïåðåâàæíî â Íîâèé і Íîâіòíіé
÷àñè. Êîëîíіçàöіÿ Àçії ðîçïî÷àëàñÿ 

1. Назвіть субрегіони, на які поділяється 
Азія. Визначте підґрунтя розмежування
країн за субрегіонами Азії.
2. Які осередки давніх і середньо-
вічних цивілізацій існували на 
території Азії? Як вплинула 
європейська експансія на розвиток 
країн Азії?
3. У яких країнах і субрегіонах Азії 
спостерігаються сучасні прояви 
сепаратизму й тероризму? Які 
причини їх виникнення?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 47. Субрегіони Азії 
за класифікацією ООН
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íàïðèêіíöі XV ñò., êîëè Âàñêî äà Ãàìà âіäêðèâ ìîðñüêèé øëÿõ äî Іíäії. Äî 
1900 ð. ìàéæå 55 % òåðèòîðії Àçії çàéìàëè êîëîíіàëüíі âîëîäіííÿ, ùî íà-
ëåæàëè Âåëèêіé Áðèòàíії, Íіäåðëàíäàì, Ïîðòóãàëії, Ôðàíöії, ßïîíії, Ðîñії 
òîùî. Ó êîëîíіÿõ Àçії ìåøêàëî ïîíàä 90 % àçіéñüêîãî íàñåëåííÿ. Ðîçïàä 
êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè çàâåðøèâñÿ ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè.

Ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà Àçії ñêëàäàєòüñÿ іç 47 íåçàëåæíèõ äåðæàâ (òàáë. 1) 
і ïîíàä 10 çàëåæíèõ òåðèòîðіé. Áіëüøіñòü àçіéñüêèõ äåðæàâ – óíіòàðíі ðåñïó-
áëіêè, ôåäåðàòèâíèé óñòðіé ìàþòü 7 êðàїí (Ïàêèñòàí, Ìàëàéçіÿ, ÎÀÅ, Іíäіÿ, 
Іðàê, Íåïàë, Ì’ÿíìà). Â Àçії çáåðåãëàñÿ íàéáіëüøà ó ñâіòі êіëüêіñòü ìîíàðõіé 
(13), ïðè÷îìó äâі ç íèõ є âèáîðíèìè ìîíàðõіÿìè (Ìàëàéçіÿ òà ÎÀÅ).

Таблиця 1. Особливості складу Азії
Ознаки Розподіл країн за групами

Кількісні характеристики складу
Розміри 
території
(площа)

2 – гіганти (Китай, Індія);и
5 – великі (Казахстан, Саудівська Аравія, Індонезія, Іран, Монголія);і
6 – значні (Пакистан, Туреччина, М’янма, Афганістан, Ємен, Таїланд);і
16 – середні (Туркменістан, Узбекистан, Ірак, Японія, Малайзія, В’єтнам,і
Оман, Філіппіни, Лаос, Киргизстан, Сирія, Камбоджа, Бангладеш,
Таджикистан, Непал, КНДР);
13 – малі (Південна Корея, Йорданія, Азербайджан, ОАЕ, Грузія, Шрі-

)
і

Ланка, Бутан, Вірменія, Ізраїль, Кувейт, Тімор-Лешті, Катар, Ліван);
2 – невеликі (Кіпр, Бруней);і
3 – карлики (Сінгапур, Бахрейн, Мальдіви).и

Чисельність 
населення
(на 2017 р.)

7 – гіганти (Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Японія, и
Філіппіни);
6 – великі (В’єтнам, Іран, Туреччина, Таїланд, М’янма, Республіка Корея);і
9 – середні (Ірак, Афганістан, Непал, Малайзія, Узбекистан, Саудівськаі
Аравія, Ємен, КНДР, Шрі-Ланка);
19 – малі (Казахстан, Сирія, Камбоджа, Азербайджан, Таджикистан,
Йорданія, Ізраїль, Лаос, Ліван, ОАЕ, Сінгапур, Киргизстан, Туркменістан,

( р р

Грузія, Оман, Вірменія, Монголія, Кувейт, Катар);
6 – карлики (Бахрейн, Тімор-Лешті, Кіпр, Бутан, Бруней, Мальдіви).и

Якісні характеристики складу
ФДП 13 – монархій (Японія, Бруней, Малайзія, Камбоджа, Таїланд, Бутан,й

Йорданія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія, Бахрейн, Оман);
р ( ру

34 – республіки різного типу.
ФДУ 7 – федерацій, 40 – унітарні.

Рівень 
економічного 

розвитку

3 – економічно розвинуті (Японія, Ізраїль, Кіпр);і
11 – країни з перехідною економікою (Грузія, Вірменія, Азербайджан,
Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, Монголія, 
Туреччина – економіка якої тривалий час набувала європейської орієн-
тації, Китай – модель-симбіоз ринкових відносин і планово-регульованої 
економіки);
33 – країни, що розвиваються.

ІЛР (на
2017 р.)

11 – дуже високий (Сінгапур, Японія, Республіка Корея, Ізраїль, Бруней,й
Кіпр, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт);
16 – високий (Оман, Казахстан, Малайзія, Іран, Грузія, Туреччина, Шрі-й
Ланка, Ліван, Азербайджан, Вірменія, Йорданія, Таїланд, Китай, Монголія, 

( р ру ур р

Мальдіви, Узбекистан);
16 – середній (Туркменістан, Індонезія, В’єтнам, Філіппіни, Киргизстан,й
Ірак тощо);
3 – низький (Сирія, Ємен, Афганістан).й
Відсутня у звіті КНДР.
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Розділ II
Àçіÿ çàëèøàєòüñÿ ïîëіòè÷íî äóæå íåñïîêіéíîþ ÷àñòèíîþ ñâіòó. Ó íàøі

äíі âіäáóâàєòüñÿ ïîíàä 30 êîíôëіêòіâ ó 16 êðàїíàõ. Îñîáëèâіñòþ âіéí XXI ñò.
ñòàëà íåáóâàëà çáðîéíà àêòèâíіñòü ðàäèêàëüíèõ іñëàìіñòіâ, ÿêі âåäóòü
ñïðàâæíі òåðîðèñòè÷íі îïåðàöії â Àôãàíіñòàíі, Іðàêó, Іðàíі, Єìåíі, Ëіâàíі,
Ñèðії, Òàїëàíäі, Ôіëіïïіíàõ, Òóðå÷÷èíі, Ïàêèñòàíі. Ç ïî÷àòêó XXI ñò. â Àçії
ó öèõ êðèâàâèõ êîíôëіêòàõ çàãèíóëî ïîíàä 540 òèñ. îñіá.

Ïåðіîäè÷íî íàáóâàє ñèëè іíäіéñüêî-ïàêèñòàíñüêèé êîíôëіêò і õðèñòè-
ÿíñüêî-ìóñóëüìàíñüêå ïðîòèñòîÿííÿ â Ëіâàíі. Ïіñëÿ âèâåäåííÿ ðàäÿí-
ñüêèõ âіéñüê ç Àôãàíіñòàíó (1989 ð.) ó êðàїíі òàê і íå áóëî âñòàíîâëåíî
ìèðó é äîñі òðèâàє ãðîìàäÿíñüêà âіéíà. Ç 2003 ð. âіäáóâàєòüñÿ àìåðèêàí-
ñüêî-àíãëіéñüêà іíòåðâåíöіÿ äî Іðàêó ç ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ äåìîêðàòè÷-
íèõ ñâîáîä. Íàâåñíі 2011 ð. ðîçïî÷àâñÿ âіéñüêîâèé êîíôëіêò íà òåðèòîðії
Ñèðії, ñïî÷àòêó ÿê ëîêàëüíå öèâіëüíå ïðîòèñòîÿííÿ ïðîòè іñíóþ÷îї äåð-
æàâíîї âëàäè â êðàїíі, ùî ïîòіì ïåðåðîñëî â ðåãіîíàëüíèé êîíôëіêò, äî
ÿêîãî áóëè çàëó÷åíі íå ëèøå äåðæàâè Áëèçüêîãî Ñõîäó, à é ñâіòîâі äåð-
æàâè (ÑØÀ, Ðîñіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà іí.). Öåé êðèâàâèé êîíôëіêò ñïðè-
÷èíèâ ìàñîâèé ïîòіê áіæåíöіâ (çà ïîïåðåäíіìè îöіíêàìè, äî 4,8 ìëí îñіá)
ïåðåâàæíî â Òóðå÷÷èíó òà êðàїíè Єâðîïè.

Íàéêðîâîïðîëèòíіøèì і íàéäîâøèì êîíôëіêòîì â àçіéñüêîìó ðåãіîíі
ñòàëî àðàáî-іçðàїëüñüêå ïðîòèñòîÿííÿ. Öå êîíôëіêò ìіæ ðÿäîì àðàáñüêèõ
êðàїí, à òàêîæ àðàáñüêèìè âîєíіçîâàíèìè ðàäèêàëüíèìè óãðóïîâàííÿìè
òà Іçðàїëåì, ïîâ’ÿçàíèé ç äîìàãàííÿìè îáîìà ñòîðîíàìè òåðèòîðії Ïàëåñ-
òèíè (ìàë. 48).

1. За допомогою тематичних карт атласу визначте ре-
гіони Азії, у яких: а) максимальна кількість (або немає
взагалі) монархій як форми державного правління;

б) найбільша кількість федеративних держав (або всі унітарні); в) найбільш одно-
типні (або найбільш контрастні) держави за рівнем економічного розвитку. 2. Який
субрегіон Азії має найвищу активність суспільно-політичних подій? Які причини такої
нестабільності життя країн цього субрегіону?

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

•• Міжнародні організації в Азії. Ìіæäåðæàâíі îðãàíіçàöії â Àçії áóëè ñòâî-
ðåíі ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè, êîëè áіëüøіñòü êðàїí îòðèìàëè íåçàëåæ-
íіñòü і ìîæëèâіñòü ñîëіäàðíî âèñòóïàòè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі.

Ó ñèñòåìі ðåãіîíàëüíèõ âіäíîñèí
íàéáіëüø âàãîìå ìіñöå ïîñіäàє Àñî-
öіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї 
Àçії (ÀÑÅÀÍ), ùî áóëà óòâîðåíàї
ï’ÿòüìà äåðæàâàìè (Áðóíåé, Іíäîíå-
çіÿ, Ìàëàéçіÿ, Òàїëàíä, Ôіëіïïіíè)
ó 1967 ð., à çãîäîì äî íåї âñòóïèëè
Â’єòíàì, Êàìáîäæà, Ëàîñ, Ñіíãàïóð
і Ì’ÿíìà. Îñíîâíі öіëі îðãàíіçàöії –
ñïðèÿííÿ ðåãіîíàëüíîìó ñïіâðîáіò-
íèöòâó â åêîíîìі÷íіé, ñîöіàëüíіé òà
êóëüòóðíіé ñôåðàõ ç ìåòîþ çìіö-
íåííÿ ìèðó â ðåãіîíі. Øòàá-êâàðòèðà
îðãàíіçàöії ìіñòèòüñÿ â Äæàêàðòі
(Іíäîíåçіÿ). Äëÿ êðàїí ÀÑÅÀÍ õà-
ðàêòåðíі ïîëіòè÷íà ñïіâïðàöÿ і ïî-
ñòіéíі çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè.

Мал. 48. Динаміка зміни територій 
під час арабо-ізраїльського конфлікту
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Âèçíà÷íèì ïðèêëàäîì ìіæóðÿäîâîї îðãàíіçàöії íà òåðåíàõ Áëèçüêîãî
Ñõîäó є Ëіãà àðàáñüêèõ äåðæàâ (ËÀÄ), ùî áóëà ñòâîðåíà 1945 ð. â Êàїðі
Єãèïòîì, Ñèðієþ, Іðàêîì, Ëіâàíîì, Éîðäàíієþ òà Ñàóäіâñüêîþ Àðàâієþ.

ð ð ÄÄ

Íèíі æ äî íåї âõîäÿòü 22 äåðæàâè іñëàìñüêîãî ñâіòó, ç ÿêèõ 12 є àçіéñü-
êèìè (Іðàê, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Єìåí, Ñèðіÿ, ÎÀÅ, Éîðäàíіÿ, Ëіâàí, Ïàëåñ-
òèíñüêà Àâòîíîìіÿ, Êóâåéò, Îìàí, Êàòàð, Áàõðåéí). ËÀÄ áåðå ó÷àñòü
ó ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ і ñîöіàëüíèõ ïðîãðàìàõ, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ñïðèÿííÿ ðåàëіçàöії іíòåðåñіâ ñâîїõ äåðæàâ-÷ëåíіâ. 

1. Назвіть риси економіко-географічного положення країн
і субрегіонів Азії. Які позитивні зміни характеризують
транс портно-географічне положення сучасних країн та
регіонів Азії?

2. Використовуючи інформацію параграфа, визначте найтиповіші ознаки (за якіс-
ними та кількісними параметрами) для країн Азії.

3. У зв’язку із чим Азія набула сумної слави як регіон збройних конфліктів та проявів
тероризму? Які азійські країни можна назвати політично стабільними?

4. Які процеси визначають напрямки і цілі інтеграції країн Азії? Чи можна назвати
АСЕАН прототипом Євросоюзу? Відповідь обґрунтуйте.

§ 15. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗІЇ. 
НАСЕЛЕННЯ

•• Природні умови і ресурси Азії. Àçіÿ – íàéêîíòðàñòíіøà çà àáñîëþò-
íèìè çíà÷åííÿìè âèñîò ÷àñòèíà ñâіòó. Íà її òåðèòîðії ðîçìіùåíі íàéâèùà
âåðøèíà ñâіòó Äæîìîëóíãìà (Åâåðåñò, àáî Ñàãàðìàòõà) â Ãіìàëàÿõ, íàé-
ãëèáøі ðèôòîâі çàïàäèíè, ÿêі çàéíÿòі îçåðà  ìè (îç. Ìåðòâå ìîðå, ðіâåíü
ÿêîãî íà 392 ì íèæ÷å ðіâíÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó).

Â Àçії äóæå ñòðîêàòèé ðåëüєô, ó ÿêîìó ïåðåâàæàþòü ãîðè і ïëîñêîãіð’ÿ
(áëèçüêî 3/4// âіä óñієї ïëîùі), íàéâèùі ç ÿêèõ çîñåðåäæåíі â Öåíòðàëüíіé і
Ñõіäíіé Àçії. Îñíîâíі ãіðñüêі ñèñòåìè: Ãіìàëàї, Êàðàêîðóì, Ïàìіð, Òÿíü-
Øàíü, Ãіíäóêóø, Êóíü-Ëóíü, Êàâêàç òîùî. Áëèçüêî 25 % ïëîùі îõîïëþ-
þòü ðіâíèíè (Çàõіäíîñèáіðñüêà, Âåëèêà Êèòàéñüêà, Ìåñîïîòàìñüêà,
Іíäî-Ãàíãñüêà òîùî).

Ñó÷àñíå çëåäåíіííÿ õàðàêòåðíå
äëÿ áàãàòüîõ ãіð (Ïàìіð, Òÿíü-Øàíü,
Ãіíäóêóø, Ãіìàëàї), çíà÷íî áіëüøå,
íіæ â іíøèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó. Âåëèêà
ðîëü âóëêàíіçìó, ÿêèé ñòâîðèâ âåëèêі
ëàâîâі ïëàòî, ëàíöþãè ìîëîäèõ âóë-
êàíі÷íèõ êîíóñіâ. Ïîòóæíі âóëêàíè
ïîøèðåíі íà Ôіëіïïіíñüêèõ і Çîíä-
ñüêèõ îñòðîâàõ, Êàâêàçі, Іðàíñüêîìó
íàãіð’ї òîùî. Íàéâèùèé âóëêàí
Àçії – Äåìàâåíä (5610 ì) íà ïіâíî÷і
Іðàíó â õðåáòі Åëüáóðñ, äðóãèé – Àðà-
ðàò (5166 ì) íà Âіðìåíñüêîìó íàãіð’ї,
à âóëêàí Êðàêàòàó â Çîíäñüêіé ïðî-
òîöі íàëåæèòü äî êàòåãîðії íàéêàòà-
ñòðîôі÷íіøèõ. Àçіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ
âèñîêîþ ñåéñìі÷íіñòþ.

Запитання
і завдання

1. Від яких чинників залежить рівень
ресурсозабезпеченості країни
чи регіону?
2. Назвіть основні кліматотвірні 
чинники. Як впливають великі розміри 
материка Євразія та переважання
гірського рельєфу на формування 
клімату внутрішніх територій Азії?
3. Порівняйте місця розташування
давніх цивілізацій Азії з районами
сучасної максимальної густоти
населення в регіоні. Поясніть причини 
збігу давніх і сучасних ареалів
розміщення великих концентрацій
населення.

ПРИГАДАЙТЕ
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Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè Àçії áàãàòі é ðіçíîìàíіòíі:

 íàôòîãàçîâі áàñåéíè êðàїí Ïåðñüêîї çàòîêè (≈50 % ñóìàðíèõ ñâіòîâèõ
çàïàñіâ), Öåíòðàëüíîàçіéñüêèé (ðîäîâèùà ïðèðîäíîãî ãàçó Óçáåêèñòàíó
і Òóðêìåíіñòàíó), Çîíäñüêèé. Âåëèêі çàïàñè íàôòè ðîçâіäàíі â Ïіâ-
íі÷íî-Çàõіäíîìó Êèòàї (ïðîâіíöіÿ Ãàíüñó), Іíäії, Àçåðáàéäæàíі òîùî;

 âóãіëüíі áàñåéíè: Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé â Êèòàї (І ìіñöå ó ñâіòі), Êàðàãàí-
äèíñüêèé ó Êàçàõñòàíі, Ñõіäíèé â Іíäії;

 ðóäíі ðåñóðñè (Êèòàé, Іíäіÿ, Êàçàõñòàí, Іðàí, Ìîíãîëіÿ), à ñàìå: ïî-
êëàäè çàëіçíèõ ðóä є â Êàçàõñòàíі, Êèòàї, ÊÍÄÐ òà Іíäії; â Ãðóçії òà
Іíäії – ðîäîâèùà ìàðãàíöþ; ó ïіâíі÷íî-çàõіäíіé ÷àñòèíі Êàçàõñòàíó,
Òóðå÷÷èíі, íà Ôіëіïïіíàõ і â Іðàíі çîñåðåäæåíі ðîäîâèùà õðîìîâèõ
ðóä; ç Òèõîîêåàíñüêèì îëîâ’ÿíèì ïîÿñîì ïîâ’ÿçàíі ðîäîâèùà ìàðãàíöþ,
âîëüôðàìó, ìîëіáäåíó, îëîâà, ñóðìè, ðòóòі é іíøèõ ìåòàëіâ. Íàéáіëüøі
їõ çàïàñè – â Êèòàї, Ïіâíі÷íіé Êîðåї, Ìîíãîëії, Ì’ÿíìі, Òàїëàíäі, Іíäî-
íåçії; íà ìіäíі ðóäè áàãàòèé Êàçàõñòàí; âåëèêі ðîäîâèùà áîêñèòіâ ðîç-
òàøîâàíі â Êèòàї, Іíäії, Іíäîíåçії; çîëîòà – ó Êèòàї, Öåíòðàëüíіé Àçії;

 çàïàñè êàëіéíîї ñîëі çíà÷íі â Іçðàїëі òà Éîðäàíії (Ìåðòâå ìîðå).
Âåëè÷åçíà ïðîòÿæíіñòü ñóõîäîëó, áåçëі÷ áàð’єðіâ і çàìêíóòèõ çàïàäèí

ñòâîðþþòü âåëèêå ðîçìàїòòÿ êëіìàòè÷íèõ óìîâ. Ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü â
Àçії (áåç Ðîñії) ïðåäñòàâëåíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè: âіä ïîìіðíîãî äî åêâàòîðі-
àëüíîãî. Âîñåíè ïîáëèçó ñõіäíîàçіéñüêèõ áåðåãіâ íåðіäêî ïðîõîäÿòü òðî-
ïі÷íі öèêëîíè (òàéôóíè), ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ óðàãàííèìè âіòðàìè,
çëèâàìè òà ïîâåíÿìè.

Àçіÿ âîëîäіє âåëèêèìè і ïîòóæíèìè 
ðі÷êîâèìè ñèñòåìàìè. Äî Òèõîãî îêå-
àíó òå÷óòü ßíöçè (íàéäîâøà â Àçії – 
5800 êì), Àìóð, Õóàíõå, Ñіöçÿí, Ìåêîíã, 
Ìåíàì; äî Іíäіéñüêîãî îêåàíó – Іíä, 
Ãàíã, Ñàëóїí, Іðàâàäі, Áðàõìàïóòðà, à 
òàêîæ Øàòò-åëü-Àðàá, ùî óòâîðþєòüñÿ 
çëèòòÿì Òèãðó і Єâôðàòó. Äî âíóòðіø-
íіõ áåçñòі÷íèõ áàñåéíіâ Êàñïіéñüêîãî òà 
Àðàëüñüêîãî ìîðіâ, à òàêîæ îç. Áàëõàø 
íàëåæàòü ðі÷êè Êóðà, Àìóäàð’ÿ, 
Ñèðäàð’ÿ, Іëі. Ó ðі÷îê ðàéîíіâ ìóñîííîãî 
êëіìàòó ìàêñèìóì âèòðàò âîäè ïðèïà-

äàє íà ëіòî; ðі÷êè ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ ñóáòðîïіêіâ, ÿêùî âîíè íå ìàþòü
ñíіãîâîãî æèâëåííÿ â ãîðàõ, óëіòêó ìіëіþòü, à іíîäі íàâіòü ïåðåñèõàþòü; â
åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ ðі÷êè ïîâíîâîäíі óïðîäîâæ ðîêó. Ñåðåä îçåð íàé-
áіëüøі – Êàñïіéñüêå ìîðå (368 òèñ. êì2) і Àðàëüñüêå ìîðå, ÿêå çàðàç çäåáіëü-
øîãî ïåðåñîõëî і éîãî ðіâåíü ñèëüíî çíèçèâñÿ (çîíà åêîëîãі÷íîãî ëèõà),
îñêіëüêè Ñèðäàð’ÿ і ïåðіîäè÷íî Àìóäàð’ÿ âæå íå âïàäàþòü â îçåðî. Îñîáëèâî
âіäîìèì є Ìåðòâå ìîðå (ìàë. 49).

Користуючись шкільним атласом, знайдіть і поясніть
закономірності розміщення: а) басейнів видобутку 
 нафти та природного газу (Перська затока, Цент-

рально азійський, Зондський); б) кам’яновугільних басейнів (Карагандинський; Пів-
нічно-Східний у Китаї; Східний в Індії); в) басейнів чорних (залізних руд у й Китаї, Індії, 
Казахстані) та кольорових металів (мідних – Казахстан, Монголія, Іран, олов’яних –
Китай, Малайзія, вольфрамових руд – Китай).

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Мал. 49. Найсолоніша водойма
суходолу – Мертве море (300–350 ‰)
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×èìàëî ðі÷îê âîëîäіþòü âåëè-
÷åçíèìè çàïàñàìè ãіäðîåíåðãії, ÿêà 
ó âåëèêèõ ìàñøòàáàõ âèêîðèñòîâó-
єòüñÿ â ßïîíії, ÊÍÄÐ, Êèòàї. Ïðè 
áóäіâíèöòâі ÃÅÑ â Àçії ñòâîðåíі âå-
ëèêі âîäîñõîâèùà (Êèòàé, Іíäіÿ, 
Öåíòðàëüíà Àçіÿ). Ðі÷êè òà îçåðà – 
âàæëèâі òðàíñïîðòíі øëÿõè. Ëіñè
îõîïëþþòü ïîðіâíÿíî íåâåëèêó 
ïëîùó (ëіñèñòіñòü – 20 %), òîìó çà 
ïîêàçíèêîì çàáåçïå÷åíîñòі ëіñàìè 
(0,2 ãà íà ëþäèíó) Àçіÿ ïîñіäàє
îñòàííє ìіñöå ó ñâіòі. Ëіñè çîñåðåä-
æåíі ïåðåâàæíî ó âîëîãіé åêâàòîðіàëüíіé çîíі Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії
(ìàë. 50). Íà Àçіþ ïðèïàäàє ïîíàä 1/2 ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà äåðåâèíè òâåð-
äèõ ïîðіä. Ìàëîïðîäóêòèâíі çåìëі ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 40 % àçіéñüêîї
ïëîùі, ïåðåâàæíî öå ïóñòåëі é íàïіâïóñòåëі.

•• Демографічна ситуація в Азії. Â Àçії ìåøêàє ïîíàä 60 % íàñåëåííÿ
Çåìëі. Äëÿ áіëüøîñòі àçіéñüêèõ êðàїí õàðàêòåðíі âèñîêі ïîêàçíèêè íàðî-
äæóâàíîñòі і ñìåðòíîñòі, à îòæå, íèçüêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò. Åïіäåìії òà
ñòèõіéíі ëèõà ùå áіëüøå ïîãіðøóþòü ñèòóàöіþ. Ç ïî÷àòêîì ïåâíèõ ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì ïîëіïøóєòüñÿ ÿêіñòü æèòòÿ, êðàùèì ñòàє ìå-
äè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, і öå ñïðèÿє іñòîòíîìó çìåíøåííþ ïîêàçíèêіâ
ñìåðòíîñòі. Íàéâèùі òåìïè ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàþòüñÿ òðàäè-
öіéíî â êðàїíàõ Çàõіäíîї òà Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (òàáë. 1).

Õî÷à òðèâàëіñòü æèòòÿ â êðàїíàõ Àçії ùîðîêó ïîñòóïîâî çáіëüøóєòüñÿ,
íà ñüîãîäíі ñïîñòåðіãàþòüñÿ äóæå øèðîêі ðîçáіæíîñòі â öèõ ïîêàçíèêàõ.
Íàéäîâøå æèâóòü ó Ñõіäíіé Àçії (ßïîíії, Ãîíêîíçі, Ïіâäåííіé Êîðåї), íàé-
ìåíøå – â åêîíîìі÷íî âіäñòàëèõ àçіéñüêèõ êðàїíàõ (òàáë. 2). Äëÿ ñòàòåâîї
ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ Àçії õàðàêòåðíå òðàäèöіéíå ïåðåâàæàííÿ ÷îëîâіêіâ.

Таблиця 1. Природний приріст 
у країнах Азії (на 2017 р.)

Країна Природний приріст ( %)
Сирія 7,9
ОАЕ 2,4
Сінгапур 1,8
Ізраїль 1,5
Індія 1,2
Індонезія 0,9
Туреччина 0,5
Китай 0,4
Японія –0,2
Ліван –1,1

Ùîäî âïðîâàäæåííÿ çàõîäіâ äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè, òî óñі àçіéñüêі
êðàїíè ìîæíà ïîäіëèòè íà òðè ãðóïè:

Таблиця 2. Очікувана
тривалість життя у країнах Азії 

(на 2017 р.)
Країна Тривалість життя (роки)

Японія 85,3

Сінгапур 85,2

Ізраїль 82,5

Грузія 76,4

Туреччина 75,0

Індонезія 73,0

Індія 68,8

Афганістан 51,7

Мал. 50. Поширення лісів в Азії
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1) êðàїíè, ùî àêòèâíî ïðîâîäÿòü ïîëіòèêó ïëàíóâàííÿ ðîäèíè і äîñÿã ëè

ïåâíèõ ðåçóëüòàòіâ (Êèòàé, Іíäіÿ, Â’єòíàì, Ïіâäåííà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð, Ìà-
ëàéçіÿ);

2) êðàїíè, ÿêі ïðîâîäÿòü äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó äóæå ïîâіëüíî (Òóðå÷-
÷èíà, Ôіëіïïіíè);

3) êðàїíè, ó ÿêèõ ïðàêòè÷íî íå çäіéñíþþòü çàõîäіâ ïëàíóâàííÿ ðîäèíè
(ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ìóñóëüìàíñüêèõ êðàїí).

•• Етнічний та релігійний склад населення. Àçіÿ íàäçâè÷àéíî ðіçíîìà-
íіòíà çà íàöіîíàëüíèì ñêëàäîì íàñåëåííÿ. Òóò ðîçñåëåíî êіëüêà ñîòåíü
íàðîäіâ, ùî íàëåæàòü äî áàãàòüîõ ìîâíèõ ñіìåé і ãðóï:
 íàðîäè, ùî ðîçìîâëÿþòü ìîâàìè іíäîєâðîïåéñüêîї ñіì’ї, ïðåäñòàâëåíі
іíäîàðіéñüêîþ (õіíäóñòàíöі, áåíãàëüöі, áіõàðöі, ïåíäæàáöі), іðàíñüêîþ
(ïåðñè, àôãàíöі, êóðäè, îñåòèíè), âіðìåíñüêîþ і ãðåöüêîþ ãðóïàìè;

 êàâêàçüêó ìîâíó ñіì’þ ïðåäñòàâëÿþòü ãðóçèíè, àáõàçè, ÷å÷åíöі òà іí.;
 äî ñåìіòî-õàìіòñüêîї (àôðàçіéñüêîї) ñіì’ї íàëåæàòü àðàáè, єâðåї Іçðà-ї
їëþ, àññèðіéöі;

 íàðîäè àëòàéñüêîї ìîâíîї ñіì’ї ðîçñåëåíі íà âåëè÷åçíèõ ïðîñòîðàõ Àçії ї
âіä Òóðå÷÷èíè äî Òèõîãî îêåàíó (òóðêè, àçåðáàéäæàíöі, óçáåêè, êà-
çàõè, òóðêìåíè, ÿêóòè òîùî);

 íàðîäè êèòàéñüêî-òèáåòñüêîї (ñèíî-òèáåòñüêîї) ìîâíîї ñіì’ї çàñåëÿ-ї
þòü âåëèêó ÷àñòèíó òåðèòîðії Êèòàþ і çàõіäíîї ÷àñòèíè Іíäîêèòàþ;

 íàðîäè àâñòðîíåçіéñüêîї (ìàëàéñüêî-ïîëіíåçіéñüêîї) ñіì’ї ìåøêàþòü íàї
îñòðîâàõ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, ïіâîñòðîâі Ìàëàêêà і â äåÿêèõ ðàéîíàõ
Іíäîêèòàþ (áëèçüêî 200 íàðîäіâ).
Â Àçії âèíèêëè âñі ñâіòîâі ðåëіãії – áóääèçì, õðèñòèÿíñòâî òà іñëàì. ї

Áóääèçì äîìіíóє â êðàїíàõ Іíäîêèòàþ (áåç Ìàëàêêè) і íà Øðі-Ëàíöі. Ó êðà-
їíàõ Ñõіäíîї Àçії âіí ñïіâіñíóє і ïåðåòèíàєòüñÿ ç íàöіîíàëüíèìè êîíôåñі-
ÿìè: êîíôóöіàíñòâîì і äàîñèçìîì â Êèòàї, êîíôóöіàíñòâîì ó Êîðåї,
ñèíòîїçìîì ó ßïîíії (ìàë. 51). Õðèñòèÿíñòâà äîäåðæóєòüñÿ îñíîâíà ÷àñòèíà
íàñåëåííÿ Ôіëіïïіí, Êіïðó, Ãðóçії, Âіðìåíії і áіëüøå ïîëîâèíè íàñåëåííÿ
Ëіâàíó. Іñëàì ñïîâіäóє áіëüøіñòü íàñåëåííÿ êðàїí Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ïàêèñ-

òàíó, Іíäîíåçії, Öåíòðàëüíîї Àçії,
áëèçüêî 1/2 íàñåëåííÿ Ìàëàéçії,
çíà÷íà ãðóïà ìóñóëüìàí ìåøêàє â
Ëіâàíі, íà Êіïðі (òóðêè-êіïðіîòè), â
Іíäії, ó ïіâíі÷íî-çàõіäíіé ÷àñòèíі
Êèòàþ, íà Ôіëіïïіíàõ òîùî. Іóäà-
їçì ñïîâіäóþòü єâðåї Іçðàїëþ. Ïî-
ñëіäîâíèêè іíäóїçìó ìåøêàþòü â
Іíäії, Íåïàëі, Øðі-Ëàíöі, Ïàêèñ-
òàíі, íà î. Áàëі â Іíäîíåçії. Ïëå-
ìіííі ðåëіãії çáåðåãëèñÿ ïåðåâàæíî
ó âíóòðіøíіõ ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Іí-
äії, Êèòàþ і êðàїíàõ Ïіâäåííî-Ñõіä-
íîї Àçії.

• Розселення населення. Íàñå-
ëåííÿ ïî òåðèòîðії Àçії ðîçìіùåíå
âêðàé íåðіâíîìіðíî. Ñåðåäíÿ ãóñ-
òîòà – 100 îñіá/êì2, íàéáіëüø õà -
ðàêòåðíà äëÿ Ñіíãàïóðó (7797 îñіá/
êì2), Ãîíêîíãó (6480 îñіá/êì2), Áàõ-Мал. 51. Поширення релігії в Азії
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ðåéíó, Ìàëüäіâіâ, Áàíãëàäåø, Òàéâàíþ, Ïіâäåííîї Êîðåї. Ãóñòî çàñåëåíі (ïî-
äåêóäè äî 1000–1500 îñіá/êì2) ðàéîíè äàâíüîãî іíòåíñèâíîãî áîãàðíîãî 
çåìëåðîáñòâà ç âèðîùóâàííÿì ðèñó – ïðèáåðåæíі îáëàñòі é äîëèíè âåëèêèõ 
ðіê Ïіâäåííîãî і Öåíòðàëüíîãî Êèòàþ, ïіâäåííîãî ðàéîíó ßïîíії, äîëèíè 
Ãàíãó, Ìåêîíãó і íèæíüîї Áðàõìàïóòðè, ñõіäíå óçáåðåææÿ ïіâîñòðîâà 
Іíäîñòàí, î. ßâà. Âîäíî÷àñ Öåíòðàëüíà Àçіÿ òà áіëüøіñòü ðàéîíіâ Àðàâіé-
ñüêîãî ïіâîñòðîâà ìàëîçàñåëåíі (ãóñòîòà íàñåëåííÿ Ìîíãîëії ñòàíîâèòü 
1,9 îñîáè/êì2 – àáñîëþòíèé ìіíіìóì äëÿ êðàїí ñâіòó; Êàçàõñòàíó – 
6,6 îñîáè/êì2, Ñàóäіâñüêîї Àðàâії – 12 îñіá/êì2), à âåëèêі ïóñòåëüíі òåðèòî-
ðії (Ðóá-åëü-Õàëі, Òàêëà-Ìàêàí, Ãîáі, Êàðàêóìè, Êèçèëêóì) і íàéâèùі äі-
ëÿíêè Òèáåòó, Ãіìàëàїâ, Ãіíäóêóøó çîâñіì íå ìàþòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ. 
×èñåëüíіñòü êî÷îâîãî íàñåëåííÿ â Àçії ïîñòіéíî ñêîðî÷óєòüñÿ.

Àçіÿ є îäíієþ ç íàéìåíø óðáàíіçîâàíèõ ÷àñòèí ñâіòó, ó ìіñòàõ ìåøêàє 
äî 30 % íàñåëåííÿ, îäíàê ç îãëÿäó íà çàãàëüíó êîëîñàëüíó ÷èñåëüíіñòü 
ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ її íåðіäêî çâóòü
«ñâіòîâèì ñåëîì». Ç іíøîãî áîêó, ÷å-
ðåç âèçíà÷íó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ â
Êèòàї òà Іíäії â Àçії çîñåðåäæåíà
1/

2 ìіñüêèõ ìåøêàíöіâ Çåìëі. Âèçíà-
÷àëüíîþ îñîáëèâіñòþ óðáàíіçàöії àçіé-
ñüêèõ êðàїí є çîñåðåäæåííÿ îñíîâ íîї
÷àñòêè ìіñòÿí ó âåëèêèõ ìіñòàõ
(100 òèñ. îñіá і áіëüøå), ÿêà îöіíþ-
єòüñÿ â ïîíàä 60 %. Ïîíàä 200 ìіñò
Àçії íàëåæàòü äî ãðóïè ìіñò-
ìіëüéîíåðіâ, îñîáëèâî â Êèòàї (102),
Іíäії (54), Іíäîíåçії (14), ßïîíії (12),
Ïіâäåííіé Êîðåї (10). Äîâêîëà âåëè-
êèõ ìіñò óòâîðþþòüñÿ àãëîìåðàöії, ùî
çëèâàþòüñÿ â íàéáіëüøі ìåãàëîïîëіñè
ñâіòó (òàáë. 3).

«Çîëîòèé òðèêóòíèê ßíöçè» – íàéðîçâèíåíіøèé ðåãіîí ó ñõіäíіé ÷àñ-
òèíі Êèòàþ, ó íèæíіé òå÷ії і äåëüòі ðі÷êè ßíöçè, ùî ìàє ôîðìó, ñõîæó íà 
òðèêóòíèê. Òóò óòâîðèëîñÿ äåêіëüêà ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé, ùî ïåðåòâîðè-
ëèñÿ íà ïåðøèé ó ñâіòі ãіãàëîïîëіñ (ïëîùà 99,6 òèñ. êì2).

Â Àçії ñôîðìóâàëàñÿ öіëà íèçêà ãëîáàëüíèõ ìіñò, ùî є ëіäåðàìè â êî-
ìåðöії, îñâіòі, іííîâàöіÿõ, ìàþòü ïåâíèé ïîëіòè÷íèé âïëèâ ÿê íà ñâіòîâіé, 
òàê і íà ðåãіîíàëüíіé àðåíі. Äî íèõ íàëåæàòü Òîêіî, Ïåêіí, Øàíõàé, Ñіí-
ãàïóð, Äåëі, Ñÿíãàí òîùî. Îñòàííіì ÷àñîì äî òðàäèöіéíèõ ãëîáàëüíèõ 
ìіñò (öåíòðіâ ñâіòîâîї åêîíîìіêè) ñòàëè ïіäêëþ÷àòèñÿ íîâі îñåðåäêè ïîëі-
òè÷íîãî òà åêîíîìі÷íîãî âïëèâó – Ñåóë, Áàíãêîê, Ñòàìáóë, Ìóìáàї, Îñàêà, 
Єðóñàëèì, Êàðà÷і, Äóáàї òîùî.

•• Працересурсний потенціал. Àçіÿ âîëîäіє êîëîñàëüíèì ïðàöåðåñóðñíèì 
ïîòåíöіàëîì. Îñíîâíà ÷àñòêà òðóäîâèõ ðåñóðñіâ ñâіòó ïðèïàäàє íà Ñõіäíó і 
Ïіâäåííî-Ñõіäíó Àçіþ (35 %), Ïіâäåííó Àçіþ (29 %). Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðà-
öþþ÷èõ õàðàêòåðèçóєòüñÿ äèñöèïëіíîâàíіñòþ і ñòàðàííіñòþ, îäíàê їõíÿ 
ðîáîòà çàçâè÷àé íèçüêîêâàëіôіêîâàíà і ìàëîîïëàòíà.

Òðóäîâі ðåñóðñè àçіéñüêèõ êðàїí ðіçíÿòüñÿ, îêðіì êіëüêîñòі, ùå ÿêіñ-
íèìè ïîêàçíèêàìè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ðіâåíü êâàëіôіêàöії òà çàéíÿòіñòü ó 
ðіçíèõ ñôåðàõ åêîíîìіêè. Òàê, ó êðàїíàõ, äå ðîçâèíóòі âèñîêîòåõíîëîãі÷íі 
âèðîáíèöòâà (ßïîíіÿ, Іçðàїëü, Ïіâäåííà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð), іñíóє ïîòðåáà â 

Таблиця 3.
Найбільші мегалополіси в Азії

Назва Країна Населення
(млн осіб)

Яванський Індонезія 141
Дельта річки 
Янцзи

Китай 88

Токайдо Японія 82
Бохай Китай 66
Дельта річки 
Чжуцзян

Китай 55

Махараштра Індія 40
Великий Стамбул Туреччина 18
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ðîáіòíèêàõ іç âèñîêèì ðіâíåì ïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè, çäàòíèõ øâèäêî
îïàíîâóâàòè íîâі òåõíîëîãії. Öі êðàїíè ñòâîðþþòü ìîæëèâîñòі äëÿ íà-
â÷àííÿ ðîáіòíèêіâ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïіäâèùåííÿ їõíüîї êâà-
ëіôіêàöії ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ïîñòіéíî çáіëüøóþòü âèòðàòè íà îñâіòó êðàїíè
Ñõіäíîї Àçії. Âîäíî÷àñ ó áàãàòüîõ іíøèõ êðàїíàõ Àçії ïîòðåáè ó âèñîêî-
êâàëіôіêîâàíіé ïðàöі îáìåæåíі é âèìîãè äî ðîáіòíèêіâ çíà÷íî íèæ÷і.

Ïîñòóïîâî â êðàїíàõ Àçії çìіíþєòüñÿ і ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі. Ó áіëü-
øîñòі êðàїí ÷àñòêà çàéíÿòèõ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çìåíøóєòüñÿ ÷åðåç
ìåõàíіçàöіþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáіò, çíà÷íà ÷àñòèíà ñåëÿí ìіãðóє â
ìіñòà, äå øóêàє ðîáîòó â ïðîìèñëîâîñòі і ñôåðі ïîñëóã (òàáë. 4).

Таблиця 4. Розподіл трудових ресурсів
за секторами економіки в країнах Азії (%)

Країна Сільське господарство Промисловість Сфера послуг
Сінгапур 0 26 74
Ізраїль 2 27 71
Японія 3 26 71
Таїланд 32 17 51
Індонезія 32 21 47
Китай 28 29 43
Індія 47 22 31
М’янма 70 7 23
Непал 69 12 19

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ іíòåíñèâíî ðîçâèâàєòüñÿ òóðèçì і îáñëóãîâóþ÷і ãàëóçі,
òîìó ÷àñòêà çàéíÿòèõ ó ñôåðі ïîñëóã çíà÷íî çáіëüøóєòüñÿ (Òóðå÷÷èíà, Êіïð,
Øðі-Ëàíêà, Òàїëàíä, Ìàëüäіâè òîùî). Ó Êàçàõñòàíі, êðàїíàõ Ïåðñüêîї çà-
òîêè, Ìàëàéçії, Іíäîíåçії òîùî âèñîêà ÷àñòêà çàéíÿòèõ ó âàæêіé іíäóñòðії.

1. Охарактеризуйте особливості природних умов Азії. До-
ведіть твердження про те, що Азія – найбільш контрастна в 
природному відношенні частина світу.
2. Порівняйте ресурсозабезпеченість субрегіонів Азії. Який

з них і чому можна назвати лідером за природно-ресурсним потенціалом?
3. Назвіть риси демографічної ситуації в Азії на початку ХХІ ст. Яку роль в її форму-

ванні відіграють природний і механічний рух населення?
4. У чому полягають особливості структури населення Азії? Наскільки подібною є 

структура населення за субрегіонами Азії?
5. Які риси властиві урбанізаційним процесам в Азії? Наведіть приклади мегалопо-

лісів у азійських країнах та поясніть передумови їх формування.
6. Знайдіть і покажіть на карті сучасні світові міста в країнах Азії. За якими критері-

ями вони набули статусу світового міста?

§ 16. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН АЗІЇ

•• Загальний господарський розвиток. Îñîáëèâîñòі ïðèðîäíèõ óìîâ, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïðіîðèòåòіâ íàñåëåííÿ, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðîçâèòîê óïðî-
äîâæ ñòîëіòü çóìîâèëè «ìîçàї÷íіñòü» åêîíîìі÷íîãî ïðîñòîðó Àçії.

Запитання
і завдання
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Íà âіäìіíó âіä Єâðîïè, àçіéñüêі 
êðàїíè: ñëàáøå åêîíîìі÷íî ïîâ’ÿçàíі 
ìіæ ñîáîþ; âèðîáëÿþòü ëèøå 42 % ñó-
êóïíîãî ñâіòîâîãî ÂÂÏ, õî÷à âîëîäіþòü 
âåëè÷åçíèìè çàïàñàìè ðіçíîìàíіòíèõ 
ðåñóðñіâ; іñòîòíî âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ 
ñîáîþ çà ðіâíÿìè ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷-
íîãî ðîçâèòêó (òàáë. 1).

Êîíòðàñòíіñòü ðîçâèòêó êðàїí â 
Àçії íàéáіëüøà ó ñâіòі. Òóò є äóæå çà-
ìîæíі òà âïëèâîâі íà ñâіòîâîìó ðèíêó 
êðàїíè (ßïîíіÿ, Іçðàїëü, ÎÀÅ, Êàòàð, 
Áðóíåé, Ñіíãàïóð) – ç îäíèì іç íàéâè-
ùèõ ðіâíіâ æèòòÿ íàñåëåííÿ (ïîíàä 35 òèñ. äîë. íà äóøó íàñåëåííÿ) òà íà
ïðîòèâàãó їì – íàéáіäíіøі (Єìåí, Àôãàíіñòàí, Òàäæèêèñòàí – ìåíøå
1 òèñ. äîë.). Âèðіçíÿєòüñÿ òàêîæ ãðóïà äåðæàâ, åêîíîìіêà ÿêèõ ðîçâèâà-
єòüñÿ äóæå äèíàìі÷íî і ÿêі ìàþòü іñòîòíî âèùèé ðіâåíü ðîçâèòêó ãîñïî-
äàðñòâà ïîðіâíÿíî ç іíøèìè. Äî íèõ íàëåæàòü Êèòàé і äåðæàâè, ùî
îäåðæàëè íàçâó «íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè». Íàéáіëüø іçîëüîâàíîþ і íå-
іíòåãðîâàíîþ є åêîíîìіêà ÊÍÄÐ.

Таблиця 1. Класифікація країн Азії за соціально-економічним розвитком

Типи країн Країни

Економічно високорозвинуті країни 

Держава «Великої сімки» (G-7) Японія

Середньорозвинена держава Кіпр

Країна «переселенського капіталізму» Ізраїль

Країни з перехідною економікою

Пострадянські Вірменія, Грузія, Азербайджан, Казахстан,
Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизстан

Постсоціалістична країна Монголія

Країни планової (централізовано-
керованої) економіки

Китай, КНДР

Країни, що розвиваються (у тому числі не суверенні Тайвань і Сянган)

Ключова країна Індія

Нові індустріальні країни (НІК) Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Сянган
(колишній Гонконг), Малайзія, Індонезія,
Філіппіни, Таїланд, Туреччина, В’єтнам

Нафтодобувні країни Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Оман, 
Іран, Ірак, Бахрейн, Бруней

Країни, що відстають у своєму
 розвитку

Шрі-Ланка, Йорданія, Ліван, Мальдіви, 
Пакистан, Сирія

Найбідніші країни Тимор-Лешті, Непал, Бутан, Лаос, Бангладеш,
Камбоджа, М’янма, Ємен, Афганістан

1. На яких видах товарів і послуг 
традиційно спеціалізується Азія? 
2. Як впливає етно-релігійний 
менталітет населення Азії на розвиток 
різних сфер господарства? 
3. Завдяки яким чинникам економіка
азійських країн стрімко розвивається
і створює конкуренцію Європейському 
та Північноамериканському центрам 
світової економіки?

ПРИГАДАЙТЕ
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•• Первинний сектор економіки. Íåçâàæàþ÷è íà áóðõëèâèé іíäóñòðіàëü-
íèé ðîçâèòîê â Àçії, ÿê і ðàíіøå, âåëèêå çíà÷åííÿ ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðî-
ìèñëîâîñòі é ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Îñîáëèâî âіäçíà÷àєòüñÿ Àçіÿ ó ñâіòîâîìó âèäîáóòêó âóãіëëÿ (òàáë. 2),
çàëіçíèõ (òàáë. 3) і ìàðãàíöåâèõ ðóä (Êèòàé, Іíäіÿ), îëîâà (Ìàëàéçіÿ, Іíäî-
íåçіÿ, Êèòàé, Òàїëàíä і Â’єòíàì), áîêñèòіâ (Іíäіÿ), õðîìіòîâèõ (Òóðå÷÷èíà,
Ôіëіïïіíè), ïîëіìåòàëåâèõ, íіêåëåâèõ і ìіäíèõ ðóä (Êèòàé, Ôіëіïïіíè,
Іíäîíåçіÿ òîùî), êàëіéíîї (Іçðàїëü, Éîðäàíіÿ) і êàì’ÿíîї ñîëі (Іíäіÿ, Ïàêèñ-
òàí, Áàíãëàäåø). Îäíàê ãîëîâíå, ùî âèçíà÷àє ñâіòîâå çíà÷åííÿ Àçії
â ÌÏÏ, – âèäîáóòîê òà åêñïîðò íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó (òàáë. 4).

Найбільші 
видобувачі вугілля

в Азії, 2016 р.
Країна млн т

Китай 3411

Індія 692

Індонезія 434

Казахстан 102

Туреччина 70

В’єтнам 39

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî é äîñі çàëèøàєòüñÿ îñíîâíîþ ñôåðîþ åêîíî-
ìіêè â áіëüøîñòі êðàїí Àçії (ìàë. 52), ó íüîìó çàéíÿòà ïåðåâàæíà êіëüêіñòü
òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Àçіéñüêі êðàїíè є ëіäåðàìè ÿê çà âèðîáíèöòâîì îñíî-
âíèõ ïðîäîâîëü÷èõ êóëüòóð, òàê і çà ïîãîëіâ’ÿì õóäîáè. Â Àçії âèäіëÿþòüñÿ
òðè âåëèêі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ðåãіîíè: ðèñîñіÿííÿ (Ñõіäíà, Ïіâäåííî-
Ñõіäíà і Ïіâäåííà Àçіÿ); ñóáòðîïі÷íîãî çåìëåðîáñòâà (óçáåðåææÿ Ñåðåä-
çåìíîãî ìîðÿ); ïàñîâèùíîãî ñêîòàðñòâà (ïóñòåëі Ìîíãîëії òà Àðàâії).

Ñåëÿíè ïåðåâàæíî ìàëîçåìåëüíі àáî íàâіòü áåççåìåëüíі. Íà ïîñóøëè-
âèõ çåìëÿõ ïåðåâàæàє åêñòåíñèâíå çåìëåðîáñòâî, ó âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ
êðàїíàõ Çàõіäíîї Àçії, ßïîíії, Êèòàї óñïіøíî âåäåòüñÿ іíòåíñèâíå çåìëå-
ðîáñòâî іç çàñòîñóâàííÿì íîâіòíіõ àãðîòåõíîëîãіé.

Êðàїíè Àçії âèðîùóþòü ïåðåâàæíó ñâіòîâó ÷àñòêó ÷àþ, äæóòó, íàòó-
ðàëüíîãî êàó÷óêó, ðіçíîìàíіòíèõ ñïåöіé, òóò øèðîêî ðîçïîâñþäæåíі ïî-
ñіâè áàâîâíèêó (Іíäіÿ, Ïàêèñòàí, Òóðå÷÷èíà, Öåíòðàëüíà Àçіÿ), öóêðîâîї
òðîñòèíè (Іíäіÿ, Êèòàé, Ôіëіïïіíè), îëіéíèõ êóëüòóð, ó òîìó ÷èñëі àðà-
õіñó, ðàïñó, êóíæóòó (Іíäіÿ, Êèòàé, ÊÍÄÐ), ñîї (Êèòàé, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ,
ÊÍÄÐ), ìàñëèí (Òóðå÷÷èíà, Ñèðіÿ, Ëіâàí). Ãîëîâíà ïðîäîâîëü÷à êóëüòóðà
Àçії – ðèñ (90 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà), ìåíøі îáñÿãè âèðîùóâàííÿ ïøå-
íèöі (20 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà) òà êóêóðóäçè. Âàæëèâå ïðîäîâîëü÷å
çíà÷åííÿ ìàþòü ïðîñî і çåðíîáîáîâі êóëüòóðè.

Òâàðèííèöòâî íèçüêîïðîäóêòèâíå. Ó òèõ ðàéîíàõ, äå ÷åðåç ñêëàäíі
ïðèðîäíі óìîâè íåìîæëèâèé ðîçâèòîê çåìëåðîáñòâà (ïóñòåëі і íàïіâïóñ-
òåëі, ãîðè), ãîëîâíîþ ñôåðîþ çàéíÿòîñòі є òâàðèííèöòâî êî÷îâîãî òèïó, ùî
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîçâåäåííі îâåöü, âåðáëþäіâ, êîíåé. Ó áіëüøîñòі ãóñòî-
íàñåëåíèõ ðàéîíіâ Ñõіäíîї Àçії ó âåëèêіé êіëüêîñòі ðîçâîäÿòü ñâèíåé. Іí-
äіÿ ìàє íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ êîðіâ, îäíàê ÷åðåç ðåëіãіéíó çàáîðîíó їõ íå

Найбільші 
видобувачі залізної 
руди в Азії, 2015 р.

Країна млн т

Китай 375

Індія 156

Іран 27

Казахстан 21

Малайзія 11

Туреччина 8

Найбільші 
видобувачі нафти в Азії, 

2016 р.
Країна тис. т

Саудівська Аравія 585

Ірак 218

Іран 216

Китай 199

ОАЕ 182

Кувейт 152
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їäÿòü, à ëèøå âèêîðèñòîâóþòü ÿê òÿãëîâó ñèëó. ßê ðîáî÷èõ òâàðèí ó êðà-
їíàõ Ïіâäåííîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії çàñòîñîâóþòü ïðèðó÷åíèõ ñëîíіâ,
à â Çàõіäíіé Àçії – âåðáëþäіâ і âіñëþêіâ.

Ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî íå îòðèìàëî øèðîêîãî ðîçâèòêó â áіëüøîñòі 
áëèçüêîñõіäíèõ êðàїí ÷åðåç áðàê äîñòàòíіõ ëіñîâèõ ðåñóðñіâ, ÿêі çàãàëîì â 
Àçії ñòàíîâëÿòü 12 % ñâіòîâèõ. Êðàїíè Àçії äàþòü 65 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó 
òâåðäîї äåðåâèíè і ìàéæå 43 % ñâіòîâîї çàãîòіâëі äðîâ. Íàéáіëüøі êðàїíè-
åêñïîðòåðè äåðåâèíè – Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ, Ôіëіïïіíè. Øâèäêèìè òåì-
ïàìè ðîñòå âèïóñê ïàïåðîâèõ і êàðòîííèõ âèðîáіâ ó Êèòàї, Òàїëàíäі, 
Ïіâäåííіé Êîðåї, â Іíäії äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó âèêîðèñòîâóєòüñÿ áàì-
áóê, à â Áàíãëàäåø – äæóò.

•• Вторинний сектор економіки. ×àñòêà Àçії ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі
ñâіòó ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 1/3. Çà ìàñøòàáàìè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі, à 
òàêîæ ñïåêòðîì íàÿâíèõ ó íіé âèðîáíèöòâ, âèäіëÿþòüñÿ òðè êðàїíè – 
ßïîíіÿ, Êèòàé òà Іíäіÿ; çà òåõíîëîãі÷íèì ðіâíåì ïðîäóêöії, ùî âèðîáëÿ-
єòüñÿ, – ßïîíіÿ і ÍІÊ ïåðøîї õâèëі àáî «àçіéñüêі òèãðè» (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, 
Òàéâàíü, Ñÿíãàí і Ñіíãàïóð).

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ іíäóñòðіàëіçàöії êðàїí Àçії є ïåðåíåñåííÿ іç
ðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè ñèðîâèííîìіñòêèõ òà åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íèõ âè-
ðîáíèöòâ (õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, ìåòàëóðãіÿ) òà ñó÷àñíèõ ïðàöåìіñòêèõ 
âèðîáíèöòâ (âèïóñê ïîáóòîâîї òåõíіêè, çàñîáіâ çâ’ÿçêó, ñóäíîáóäóâàííÿ 
òîùî) ç ìåòîþ çäåøåâëåííÿ ñîáіâàðòîñòі ïðîäóêöії.

Â óñіõ êðàїíàõ Àçії äîìіíóþ÷à ÷àñòêà åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿєòüñÿ íàї
ïîòóæíèõ ÒÅÑ. Ãіäðîåíåðãåòèêà íàÿâíà ëèøå â îáìåæåíîìó êîëі êðàїí 
(Êèòàé, Іíäіÿ, ßïîíіÿ, Òóðå÷÷èíà), äå çàëó÷åíî ëèøå 20 % ãіäðîïîòåí-
öіàëó. Ó öåé ÷àñ 7 êðàїí Àçії àêòèâíî ðîçâèâàþòü àòîìíó åíåðãåòèêó (Âі-
ðìåíіÿ, Іíäіÿ, Іðàí, Êèòàé, Ïàêèñòàí, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, ßïîíіÿ). Ïëàíóþòü
óïåðøå ââåñòè â äіþ ÀÅÑ Òóðå÷ ÷èíà, Éîðäàíіÿ, Òàїëàíä, Â’єòíàì, Àçåðáàé-
äæàí, Ãðóçіÿ, Êàçàõñòàí, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ. Â àçіéñü êèõ êðàїíàõ øèðîêî 
çàñòîñîâóþòü äæåðåëà àëüòåðíàòèâíîї åíåðãåòèêè, çîêðåìà ãåîòåðìàëüíà 
(Ôіëіïïіíè, Іíäîíåçіÿ, Êèòàé, ßïîíіÿ), âіòðîâà (Êèòàé, Іíäіÿ), õâèëüîâà 
(ßïîíіÿ).

Âåëèêі ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà ñòâîðåíі â Іíäії (Áõіëàї і Áîêàðî), 
Êèòàї (Àíüøàíñüêèé êîìáіíàò), ßïîíії і Òóðå÷÷èíі. Ìàéæå 49 % óñієї
ñòàëі ñâіòó ïëàâèòü Êèòàé (äî òîãî æ ñïîæèâàє ìàéæå 1/2 âñüîãî ïðîêàòó),
7 % – ßïîíіÿ, 5 % – Іíäіÿ і 4 % – Ïіâäåííà Êîðåÿ.

Íàéáіëüøі ñòàëåïëàâèëüíі êîìïàíії ñâіòó íàëåæàòü ßïîíії (Nippon 
Steel & Sumitomo Corp.), Êèòàþ (Hebei, Baosteel) і Ðåñïóáëіöі Êîðåї (POSCO). 
Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ ïðåäñòàâëåíà âèïëàâêîþ îëîâà (Êèòàé, Ìàëàéçіÿ, 
Іíäîíåçіÿ, Òàїëàíä), ìіäі (ßïîíіÿ, Іíäîíåçіÿ, Ôіëіïïіíè), àëþìіíіþ (Êèòàé, 
Іíäіÿ, àðàâіéñüêі êðàїíè, òàáë. 5), ñâèíöþ і öèíêó (ßïîíіÿ, Êèòàé).

Мал. 52. Види традиційного агровиробництва в країнах Азії



88

Розділ II
Ó ìàøèíîáóäóâàííі ïåðåâàæàþòü ïіäïðè-

єìñòâà, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâі 
ïîáóòîâîї òåõíіêè, åëåêòðîòåõíіêè, ðàäіîåëåê-
òðîíіêè, àâòîìîáіëіâ і ñóäåí. Ç êіíöÿ XX ñò. 
àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ ïî÷àëî ïîñòóïîâî çàâîéî-
âóâàòè àçіéñüêі ïðîñòîðè, і íèíі âæå 10 êðàїí 
Àçії âèðîáëÿþòü ïîíàä 52,1 ìëí àâòî (2016 ð.). 
Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè ñòàëè Êèòàé (êîð-
ïîðàöії FAW, SAIC, Dongfeng), ßïîíіÿ (Toyota,
Honda, Nissan, Mitsubishi Group), Ðåñïóáëіêà 
Êîðåÿ (Hyundai, Kia, GM Daewoo Auto &
Technology, SsangYong Motor Company òà
Renault Samsung Motors). Íèíі ìàéæå âñå ñâі-
òîâå âèðîáíèöòâî ñóäåí ñêîíöåíòðîâàíå ó 

òðüîõ êðàїíàõ – Ðåñïóáëіöі Êîðåї, ßïîíії òà Êèòàї. Ñàìå öі êðàїíè ùîðîêó
çàáåçïå÷óþòü 92–94 % ñâіòîâèõ ïîñòà÷àíü íîâîãî òðàíñïîðòíîãî ôëîòó. Ç
âåëèêèì âіäñòàâàííÿì âіä íèõ іäå ãðóïà àçіéñüêèõ êðàїí, ÿêі ðîçïî÷àëè
ðîçâèâàòè íàöіîíàëüíå ñóäíîáóäóâàííÿ (Ôіëіïïіíè, Òàéâàíü, Â’єòíàì, Іí-
äіÿ). Ñïåöіàëіçàöієþ àçіéñüêîãî ñóäíîáóäóâàííÿ є êðóїçíі ñóäíà, ñóäíà äëÿ
îñâîєííÿ øåëüôó, òàíêåðè òîùî.

Çà Àçієþ ìіöíî çàêðіïèëàñÿ ñëàâà ñâіòîâîãî âèðîáíèêà ïîáóòîâîї òåõ-
íіêè òà åëåêòðîíіêè. ßïîíñüêі áðåíäè Panasonic, Sharp, Toshiba, Mitsubishi,
Hitachi, Supra, Daikin, êîðåéñüêі ãіãàíòè Samsung, LG, êèòàéñüêі âèðîá-
íèêè Haier, TCL, Gree äàâíî âæå ïіäêîðèëè ñâіòîâі ðèíêè.

Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü âèðîá ëÿє ìіíåðàëüíі äîáðèâà (ïåðø çà âñå
àçîòíі), ïîáóòîâó õіìіþ, ôàðìàöåâòè÷íі ïðåïàðàòè, ïîëіìåðíі ìàòåðіàëè
(ßïîíіÿ, Іíäіÿ, Êèòàé, êðàїíè Áëèçüêîãî Ñõîäó). Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü є
òðàäèöіéíîþ äëÿ âñіõ êðàїí Àçії. Âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè âîíà ðîçâè-
âàєòüñÿ â Êèòàї, ÿêèé çà ñóìàðíèì âèïóñêîì óñіõ âèäіâ òêàíèí âèéøîâ íà
І ìіñöå ó ñâіòі. Ñïåöіàëіçàöіÿ ãàëóçі òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі – âèðîáíè-
öòâî áàâîâíÿíèõ і øîâêîâèõ òêàíèí.

•• Третинний сектор економіки. Îñòàííіìè ðîêàìè â ñòðóêòóðі ãîñïîäàð-
ñòâà àçіéñüêèõ êðàїí çáіëüøóєòüñÿ ðîëü òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè.
Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ Àçії éîãî ÷àñòêà âæå äîñòàòíüî âåëèêà (â Ñÿíãàíі –
93 %, Ñіíãàïóðі – 74 %, ßïîíії – 70 %, Іçðàїëі – 69 % òîùî). Çà îáñÿãàìè
âèðîáíèöòâà ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ïîñëóã ó ñâіòі ßïîíіÿ ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå
ÑØÀ. Òîêіî ñòàâ òðåòіì çà çíà÷åííÿì (ïіñëÿ Íüþ-Éîðêà і Ëîíäîíà) ôіíàí-
ñîâèì öåíòðîì ñâіòó. Ïîòóæíèìè ðåãіîíàëüíèìè ôіíàíñîâèìè öåíòðàìè є
Ñіíãàïóð, Ñÿíãàí, Øàíõàé, Ìóìáàї, Ïóñàí.

Òðàäèöіéíî âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè ðåãіîíó ìàє çîâíіøíÿ òîð-
ãіâëÿ. ×àñòêà Àçії ó ñâіòîâîìó òîâàðîîáіãó ñòàíîâèòü áëèçüêî 1/3, іç 20 êðàїí, 
ùî ëіäèðóþòü ó ñâіòі çà òîâàðîîáіãîì, 8 ðîçìіùåíі â Àçії (Êèòàé, ßïîíіÿ,
Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð, ÎÀÅ, Іíäіÿ, Òàéâàíü, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ). Ó òî-
âàðíіé ñòðóêòóðі åêñïîðòó êðàїí Ñõіäíîї, Ïіâäåííîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії
ïåðåâàæàþòü ïðîìèñëîâі òîâàðè і ñèðîâèíà, êðàїí Çàõіäíîї Àçії – åíåðãîíîñії.

Òðàíñïîðòíà ìåðåæà êðàїí Àçії. Ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ ïðîâіäíó
ðîëü âіäіãðàþòü çàëіçíèöі (îñîáëèâî â Êèòàї, Іíäії òà ßïîíії), à çîâíіøíþ
òîðãіâëþ îáñëóãîâóє ìîðñüêèé òðàíñïîðò. Íàéáіëüøèìè ïîðòàìè є êîìï-
ëåêñ Íіíáî-×æîóøàíü (ëіäåð ó ñâіòі – 889 ìëí ò), Øàíõàé (646 ìëí ò),
Ñіíãàïóð (575 ìëí ò), à òàêîæ Öіíäàî, Ãóàí÷æîó, Ñÿíãàí (Êèòàé), Ïóñàí
і Êâàí’ÿí (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ), Íàãîÿ, Òіáà, Òîêіî, Îñàêà (ßïîíіÿ),

Табл. 5. Країни-лідери Азії 
за виплавкою алюмінію 

(2016 р.)

Країна тис. т

Китай 31 00

Індія 2750

ОАЕ 2400

Бахрейн 970

Саудівська Аравія 740
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Äæåáåëü-Àëі (ÎÀÅ). Êіïð, Ñіíãà-
ïóð, Êèòàé òà ßïîíіÿ âõîäÿòü
äî ñâі òîâèõ ëіäåðіâ çà âåëè÷èíîþ
òîðãîâåëüíîãî ôëîòó. Øâèäêèìè
òåìïàìè â Àçії ðîçâèâàєòüñÿ àâіà-
öіéíèé òðàíñïîðò, íà ÿêèé ïðèïà-
äàє ≈20 % ñâіòîâèõ àâіàïåðåâåçåíü.
Íàéáіëüøі àåðîïîðòè ðîçìіùåíі â
Ïåêіíі (94 ìëí ïàñàæèðіâ ó
2016 ð.), Äóáàї (83 ìëí), Òîêіî
(79 ìëí), Ñÿíãàíі (70 ìëí), Øàíõàї
(66 ìëí), à òàêîæ Ñòàìáóëі, Ñіíãà-
ïóðі, Ñåóëі, Áàíãêîêó, Äåëі òîùî.
Òåðèòîðієþ êðàїí Àçії ïðîõîäÿòü
íàéâàæëèâіøі òðàíñïîðòíі êîðè-
äîðè Єâðîïà–Àçіÿ, çîêðåìà ïåð-
ñïåêòèâíèì є çàïðîïîíîâàíèé
Êèòàєì ïàï’єâðàçіéñüêèé êîðèäîð
«Íîâèé Øîâêîâèé øëÿõ» (ìàë. 53).

Ïîìіòíó ðîëü â åêîíîìіöі ïî÷àâ âіäіãðàâàòè òóðèçì. Íà Àçіþ ó 2016 ð. 
ïðèïàëî áëèçüêî 25 % ìіæíàðîäíèõ òóðèñòè÷íèõ ïîїçäîê (òàáë. 6), її âіä-
âіäàëî 308 ìëí òóðèñòіâ. Íàéáіëüøó ïîïóëÿðíіñòü ìàþòü êðàїíè Ñõіäíîї 
òà Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. Àçіÿ ïðèâàáëþє òóðèñòіâ íå ëèøå ïðèðîäíîþ 
ìîçàї÷íіñòþ, à é áåçëі÷÷þ êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèõ ïà ì’ÿòîê. Êîæíèé àçіé-
ñüêèé ðåãіîí ïî-ñâîєìó óíіêàëüíèé і áàãàòèé íà іñòîðè÷íó ñïàäùèíó. Íå-
äàðìà ç 1073 îá’єêòіâ Ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ â Àçії ìіñòÿòüñÿ 24 % (íàéáіëüøå 
â Êèòàї – 52, Іíäії – 36, Іðàíі – 22). Àçіÿ – êîëèñêà áіëüøîñòі ñâіòîâèõ 
ðåëіãіé, òîìó äóæå çíà÷óùèì òóò є ïàëîìíèöüêèé òóðèçì (ó Ñàóäіâñüêіé 
Àðàâії, Іçðàїëі, Іíäії, Íåïàëі, íà Òèáåòі òîùî).

•• Субрегіони Азії в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами 
Азії. Ñóáðåãіîíè Àçії äóæå ðіçíÿòüñÿ çà ñâîїì åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì, çà 
ó÷àñòþ â ìіæíàðîäíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîäіëі ïðàöі.

Ó ÌÏÏ Çàõіäíà Àçіÿ âèäіëÿєòüñÿ ïåðø çà âñå âèäîáóòêîì òà åêñïîð-
òîì íàôòè, ðîçâèòêîì ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. Çà âèðîáíèöòâîì òà 

Санкт-Петербург

Мал. 53. Найважливіші транспортні 
коридори територією Азії

1. Знайдіть і покажіть на карті: а) найбільші про-
мислові райони Азії (Тихоокеанський в Японії,
Північно-Східний у Китаї, «Індійський Рур»); 
б) найбільші морські порти (Сінгапур, Нінбо-Чжо-
ушань, Шанхай, Гонконг/Сянган, Пусан, Нагоя, 
Осака, Токіо, Гаосюн, Мумбаї); в) аеропорти-хабиїї
у містах Пекін, Токіо, Гонконг/Сянган, Джакарта,
Дубаї, Бангкок, Сінгапур, Гуанчжоу, Шанхай, Стам-
бул; г) найбільші фінансові центри Азії (Сінгапур,
Гонконг/Сянган, Токіо, Сеул, Дубай, Шанхай).
2. На які субрегіони припадає більша частка
означених об’єктів світового значення?

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ
Табл. 6. Країни-лідери Азії 

за прибуттям туристів
(на 2016 р.)

Країна Млн осіб

Китай 59,3

Туреччина 39,5

Таїланд 32,6

Малайзія 26,7

Японія 24,0

Південна Корея 17,2

Індія 14,5
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åêñïîðòîì іçþìó, ñóõîôðóêòіâ, ãîðіõó-ôóíäóêó, ôіíіêіâ, áàâîâíè, òþòþíó,
àíãîðñüêîї âîâíè ñóáðåãіîí ïðîäîâæóє çàëèøàòèñÿ ïðîâіäíèì ó ñâіòі.
Â îñòàííі ðîêè çíà÷íî çðîñëà ðîëü òóðèçìó (Òóðå÷÷èíà, ÎÀÅ, Іçðàїëü,
Ãðóçіÿ òîùî).

Íà ñâіòîâіé åêîíîìі÷íіé àðåíі êðàїíè Ïіâäåííîї Àçії ïðåäñòàâëåíі ïåðå-ї
âàæíî ÿê ïîñòà÷àëüíèêè ðіçíèõ ïðîäóêòіâ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (öóêðîâà
òðîñòèíà, ðèñ, áàâîâíèê, äæóò, ÷àé, òþòþí, ïðÿíîùі) òà ïðîäóêòіâ їõ ïåðå-
ðîáêè (òêàíèíè, òåêñòèëüíі âèðîáè). Çíà÷íó ðîëü âіäіãðàþòü âèäîáóâíі ãà-
ëóçі (îñîáëèâî â Іíäії) і âèðîáíèöòâî êóñòàðíî-ðåìіñíè÷èõ âèðîáіâ 
ç äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ, øêіðè, ìåòàëó.

Êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії ó ÌÏÏ ïðåäñòàâëåíі ðÿäîì âèðîáíèöòâї
âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі (âèäîáóòêîì íàôòè òà îëîâà). Çíà÷íèé ðîçâèòîê
ó ñóáðåãіîíі ìàє âèðîùóâàííÿ ãåâåї òà âèãîòîâëåííÿ ç íåї íàòóðàëüíîãî
êàó÷óêó. Çäàâíà íàéâàæëèâіøîþ ëàíêîþ ìіñöåâîї ñïåöіàëіçàöії áóëà çà-
ãîòіâëÿ òà åêñïîðò òðîïі÷íîї äåðåâèíè. Íàÿâíіñòü ó Ñіíãàïóðі îäíîãî ç
íàéáіëüøèõ ïîðòіâ òà àåðîïîðòіâ ñâіòó âèçíà÷àþòü òðàíñïîðòíî-ëîãіñòè÷íі
ïîñëóãè ñóáðåãіîíó. Çðîñòàє ðîëü äåÿêèõ êðàїí ðåãіîíó, îñîáëèâî Òàїëàíäó,
Ñіíãàïóðó, ÿê âàæëèâèõ öåíòðіâ òóðèñòè÷íîãî áіçíåñó.

Ó ÌÏÏ êðàїíè Ñõіäíîї Àçії äóæå ðіçíÿòüñÿ çà âèäàìè åêîíîìі÷íîї äі-ї
ÿëüíîñòі. ßïîíіÿ âèäіëÿєòüñÿ ñâîїìè íàóêîєìíèìè âèäàìè âèðîáíèöòâà
(åëåêòðîíіêà, ðîáîòîòåõíіêà, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, âèïóñê ïîáóòîâîї òåõ-
íіêè), âõîäèòü äî òðіéêè ñâіòîâèõ ëіäåðіâ çà ðîçâèòêîì õіìі÷íîї ïðîìèñëî-
âîñòі òà áіîòåõíîëîãії.

Êðàїíè ÍІÊ (Ïіâäåííà Êîðåÿ, Ñÿíãàí і Òàéâàíü) îñîáëèâî âіäîìі ó ñâіòі
ñâîїìè íàóêîєìíèì ìàøèíîáóäóâàííÿì (åëåêòðîíіêà, âèïóñê êîìï’þòåðіâ,
çàñîáіâ çâ’ÿçêó, åëåêòðîííèõ іãðàøîê òîùî), ñóäíîáóäóâàííÿì, ëåãêîþ
ïðîìèñëîâіñòþ. Êèòàé ó ÌÏÏ ïðåäñòàâëåíèé ÿê çíà÷íèé âèðîáíèê àãðî-
ñèðîâèíè òà òåêñòèëþ, ìåòàëó, îêðåìèõ âèðîáіâ ìàøèíîáóäóâàííÿ (àâòî-
ìîáіëі, âåëîñèïåäè, ñóäíà, ïîáóòîâà òåõíіêà), ïðîäóêöії õàð÷îâîї òà ëåãêîї
ïðîìèñëîâîñòі (îäÿã, âçóòòÿ).

Êðàїíè Öåíòðàëüíîї Àçії, і ïåðø çà âñå Êàçàõñòàí, âèäіëÿþòüñÿ ãàëó-
çÿìè âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, âàæêîї
іíäóñòðії (ìåòàëóðãіÿ, îñíîâíà õіìіÿ). Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïåðåâàæàє
âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ òà îëіéíèõ êóëüòóð (Êàçàõñòàí), áàâîâíèêó, ðèñó
òà áàøòàííèõ êóëüòóð (êðàїíè Ñåðåäíüîї Àçії) òà òâàðèííèöòâî, ÿêå ñïåöі-
àëіçóєòüñÿ íà ì’ÿñî-ìîëî÷íîìó ñêîòàðñòâі òà âіâ÷àðñòâі.

Ðîçáóäîâà âіäíîñèí ç àçіéñüêèìè êðàїíàìè є îäíèì іç ïðіîðèòåòíèõ
íàïðÿìіâ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè. Ïðîòÿãîì îñòàííіõ ðîêіâ çíà÷íî
àêòèâіçóâàâñÿ ïîëіòè÷íèé äіàëîã íà âñіõ ðіâíÿõ, ñôîðìóâàëèñÿ íîâі
ïðèíöèïè òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íîї âçàєìîäії, à òàêîæ ðîçøèðèëàñÿ
äîãîâіðíî-ïðàâîâà áàçà âіäíîñèí. Åêîíîìі÷íà ñïіâïðàöÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ
çðîñòàííÿì îáñÿãіâ òîâàðîîáіãó. Íàéáіëüøèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè
Óêðàїíè â Àçії є Êèòàé, ßïîíіÿ òà Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, ïîñòóïîâî ðîçâèâà-
єòüñÿ іíâåñòèöіéíå ñïіâðîáіòíèöòâî Óêðàїíè ç äåðæàâàìè Ñõіäíîї і Ïіâ-
äåííî-Ñõіäíîї Àçії. 

Íàéáіëüøó öіêàâіñòü àçіéñüêі іíâåñòîðè âèÿâëÿþòü äî àãðàðíîãî ñåê-
òîðó, іíôðàñòðóêòóðíîãî áóäіâíèöòâà, åíåðãåòèêè é åíåðãî çáåðåæåííÿ
òîùî. Àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ Óêðàїíîþ é îêðåìèìè
àçіéñüêèìè äåðæàâàìè ó âіéñüêîâî-òåõíі÷íіé і íàóêîâî-òåõíі÷íіé ñôåðàõ.
Ïðîäîâæóєòüñÿ êîíñòðóêòèâíà ñïіâïðàöÿ ìіæ Óêðàїíîþ òà êðàїíàìè Àçії
â ðàìêàõ ÎÎÍ òà іíøèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.
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1. Які типи країн за економічним розвитком наявні в Азії?
2. Виявіть і поясніть відмінності в темпах і напрямах роз-
витку економіки країн Азії порівняно з Європою.
3. Який із секторів економіки відображає традиційну спе-

ціалізацію країн Азії? Чому роль видів виробництва цього сектору має світове
значення і залишається вагомою?

4. Укажіть нові перспективні напрями спеціалізації господарства країн Азії. За ра-
хунок яких чинників азійський регіон розвиває високотехнологічні напрями ви-
робництва? Свою відповідь підкріпіть прикладами.

5. Зазначте пріоритетні напрями розвитку сфери послуг країн та субрегіонів Азії.
Завдяки чому ці види послуг набули переваг у міжнародному поділі праці?

6. Чим зумовлена нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії? Який із
субрегіонів можна вважати найперспективнішим з позицій економічного
розвит ку? Відповідь обґрунтуйте.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема: Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії
Мета: ознайомитися з поняттями «споживчий кошик» і «продовольчий кошик»; з

огляду на цивілізаційні особливості життя населення визначити вміст продовольчого
кошика, типовий для пересічної країни Західної та Східної Азії; порівняти вміст у коши-
ках субрегіонів продовольчих товарів різних груп; обґрунтувати результати порівняння
структури споживання продовольства жителями країн Західної та Східної Азії.

Завдання:
1. Дайте визначення термінів «споживчий кошик» та «продовольчий кошик». Які

набори товарів формують сучасний продовольчий кошик?
2. Визначте припустимий уміст продовольчого кошика, типовий для пересічної кра-

їни Західної та Східної Азії.

Категорії продовольчих товарів Країни Західної Азії Країни Східної Азії

Хліб і крупи

М’ясо і м’ясопродукти

Молоко і молочні продукти

Риба й морепродукти

Цукор і кондитерські вироби

Овочі

Фрукти

Інші товари

3. Зробіть висновки про вплив цивілізаційних особливостей, етнокультурних тради-
цій (уподобань і заборони) та рівня життя населення на вміст у кошиках субрегіонів 
продовольчих товарів різних груп (рослинного, тваринного походження, морепродук-
тів). Які існують риси подібності й відмінності споживання продовольчих товарів жите-
лів країн Західної та Східної Азії?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
1. Åêîëîãі÷íі âèìіðè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ â êðàїíàõ Àçії.
2. Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè ÿê ÷èííèê її åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó

òà ìіæíàðîäíîї ñïåöіàëіçàöії (íà ïðèêëàäі îäíієї ç êðàїí Àçії).
3. Âïëèâ ÎÏÅÊ íà ñâіòîâèé ðèíîê íàôòè.

Запитання
і завдання
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Òåìà 2. Країни Азії
Ви дізнаєтеся про:

– місце Японії, Китаю й Індії у світі та Азії, основні чинники участі країн у між-
народному поділі праці;

– риси системи розселення населення окремих країн Азії;
– особливості розвитку і розміщення виробництв за секторальною структурою

економіки, характерні риси просторової організації господарства країн Азії;
– структуру і напрями зовнішніх економічних зв’язків країн Азії.

Ви навчитеся:
– складати комплексну економіко-географічну характеристику Японії, Китаю,

Індії;
– знаходити та систематизувати необхідну інформацію для характеристики

країни;
– давати оцінку ресурсозабезпеченості та працересурсного потенціалу окре-

мих країн Азії;
– наводити приклади промислових виробництв і послуг окремих азійських країн

та показувати на карті світові міста, промислові райони, технополіси, най-
більші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн;

– пояснювати особливості спеціалізації та структури експорту й імпорту това-
рів і послуг окремих країн Азії.

§ 17. ЯПОНІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Японія
• Ñòîëèöÿ – Токіо
• Ïëîùà – 377,9 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 126,5 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – японська
•Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – конституційна монархія
• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 47 префектур
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Кіото
• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 38 917 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП Японії. ßïîíіÿ – äåðæàâà-àðõіïåëàã ó ïіâ-
íі÷íî-çàõіäíіé ÷àñòèíі Òèõîãî îêåàíó, ùî ðîçìіùóєòüñÿ íà ÷îòèðüîõ âåëè-
êèõ ßïîíñüêèõ îñòðîâàõ – Õîíñþ, Õîêêàéäî, Êþñþ і Ñіêîêó і íà ïîíàä
6,8 òèñ. äðіáíèõ îñòðîâіâ. Íàéáіëüøі îñòðîâè ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ ïіäâîä-
íèìè òóíåëÿìè àáî ìîñòàìè (îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ïіäâîäíèõ òóíåëіâ
Ñåéêàí – 53,85 êì, ùî ñïîëó÷àє Õîêêàéäî é Õîíñþ). Ñàìі ÿïîíöі íàçèâà-
þòü ñâîþ êðàїíó «Íіïïîí», ùî ïåðåêëàäàєòüñÿ ÿê «Êðàїíà Âðàíіøíüîãî
Ñîíöÿ».

ßïîíіÿ – îäíà іç ÷îòèðüîõ ñó÷àñíèõ êðàїí (ðàçîì ç Êîðåєþ, Òàїëàíäîì
і Ëіáåðієþ), ÿêі íіêîëè íå áóëè єâðîïåéñüêèìè êîëîíіÿìè.
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Çàâäÿêè äåìîêðàòèçàöії ïîëіòè÷-
íîãî æèòòÿ é ñòðіìêîìó òåõíîëîãі÷íîìó 
ïðîãðåñó ßïîíіÿ äîñÿãëà âèñîêèõ òåì-
ïіâ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó é ñòàëà îä-
íієþ ç íàéáàãàòøèõ äåðæàâ ñâіòó. Íèíі 
íà êðàїíó, äå ïðîæèâàє âñüîãî ëèøå 
1,6 % íàñåëåííÿ Çåìëі, ïðèïàäàє 
áëèçüêî 5 % ñâіòîâîãî ÂÂÏ, çà îáñÿãîì 
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà âîíà ïîñіäàє
III ìіñöå ó ñâіòі (ïіñëÿ ÑØÀ і Êèòàþ). 
Â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі âîíà 
ïîñіäàє ëіäåðñüêå ïîëîæåííÿ.

ßïîíіÿ – êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ. Ãëàâà äåðæàâè – іìïåðàòîð, ÿêèé
çãіäíî ç êîíñòèòóöієþ є «ñèìâîëîì äåðæàâè òà єäíîñòі íàöії» і çäіéñíþє
ïåâíі öåðåìîíіàëüíі ôóíêöії.

•• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. ßïîíіÿ äîñÿãëà ïåðåäîâèõ ðóáåæіâ ó ñâіòі é ïåðåòâîðèëàñÿ íà îäèí
çі ñâіòîâèõ öåíòðіâ. Öüîìó ñïðèÿëî ÷èìàëî ÷èííèêіâ, çîêðåìà іñòîðè÷íі,
ñîöіàëüíі, ïîëіòè÷íі òîùî.

Ïðèðîäíі ðåñóðñè ßïîíії äóæå îáìåæåíі, êðàїíà іñíóє â óìîâàõ äåôі-
öèòó ïðàêòè÷íî âñіõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. ßïîíіÿ áіäíà íà ìіíåðàëüíó ñè-
ðîâèíó. Її ïðîìèñëîâіñòü òà åíåðãåòèêà çàáåçïå÷óþòüñÿ çäåáіëüøîãî çà
ðàõóíîê іìïîðòíîї ñèðîâèíè. Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàþòü ëèøå íåâåëèêі
çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ íà î. Õîêêàéäî. Ó íåçíà÷íіé êіëüêîñòі â íàäðàõ
êðàїíè çàëÿãàþòü ìàðãàíöåâі, òèòàíîâі, ìіäíі é óðàíîâі ðóäè. Îäíàê øè-
ðîêî â ßïîíії âèêîðèñòîâóþòü ðåñóðñè Ñâіòîâîãî îêåàíó, çîêðåìà âèäîáó-
âàþòü ìàðãàíöåâі êîíêðåöії ç îêåàíñüêîãî äíà é óðàí іç ìîðñüêîї âîäè.

Òåðèòîðієþ êðàїíè òå÷óòü áàãàòî ðі÷îê, àëå âîíè ïåðåâàæíî íåñóäíî-
ïëàâíі. ßïîíñüêі îçåðà ïåðåâàæíî ãіðñüêі, ïîðó÷ іç íèìè ðîçòàøîâàíі ïî-
ïóëÿðíі êóðîðòè. Âíóòðіøíі ïðèðîäíі âîäè â êðàїíі ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ
ÿê äæåðåëà ïðіñíîї âîäè. Ëіñè âêðèâàþòü ïîíàä 68 % òåðèòîðії êðàїíè.

Îñòàííіì ÷àñîì â ßïîíії îñîáëèâîї óâàãè íàäàþòü ðîçâèòêó ðåêðåàöіé-
íèõ ðåñóðñіâ. Ó êðàїíі ñòâîðåíî ïîíàä 25 íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ, є і òàê
çâàíі ïіäâîäíі ïàðêè (íà Îêіíàâі).

Ó ñó÷àñíіé ßïîíії íåñòà÷à ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ êîìïåíñóєòüñÿ âèñîêèì
ðіâíåì êâàëіôіêàöії і êóëüòóðè ïðàöі ðîáî÷îї ñèëè, âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèò êó
íàóêè і òåõíіêè. Ðіâåíü ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі – îäèí іç íàéâèùèõ ó ñâіòі.
Іç çàãàëüíîї êіëüêîñòі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ (67 ìëí îñіá) ìàéæå 71 % ç íèõ
çàéíÿòі ó ñôåðі ïîñëóã, 26 % – ó ïðîìèñëîâîñòі é ðåøòà – ó ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі. Ðіâåíü îñâі÷åíîñòі íàñåëåííÿ є îäíèì іç íàéâèùèõ ó ñâіòі,
ìàéæå 50 % íàñåëåííÿ ìàє âèùó îñâіòó, à ñåðåäíþ îñâіòó îòðèìóþòü 96 %
þíàêіâ і äіâ÷àò. Ç ðàííüîãî âіêó ÿïîíöÿì ïðèùåïëþþòüñÿ íàâè÷êè íàïî-
ëåãëèâîї ïðàöі òà ïîâàãè äî îñâіòè, ÿêà є âèùîþ æèòòєâîþ öіííіñòþ.

• Система розселення. Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ (126,5 ìëí îñіá) ßïîíіÿ
âõîäèòü äî äåñÿòêè íàéáіëüøèõ êðàїí ñâіòó. Çà îñòàííі 100 ðîêіâ її íàñå-
ëåííÿ çáіëüøèëîñÿ ìàéæå â 4 ðàçè.

ßïîíіÿ íàëåæèòü äî êðàїí іç âèñîêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ –
336 îñіá/êì2. Íàéáіëüøà ãóñòîòà ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó ïðèáåðåæíèõ ðàéîíàõ,
ðі÷êîâèõ äîëèíàõ і íà ðіâíèíàõ ïîáëèçó îçåð, äå ñÿãàє ïîíàä 600 îñіá/êì2.
Ïîðіâíÿíî íåâèñîêà ãóñòîòà – íà ïіâíî÷і, îñîáëèâî íà î. Õîêêàéäî

1. До складу якого з регіонів Азії згідно з
класифікацією ООН належить Японія?
2. З якими країнами-сусідами Японія
межує морем? У чому причина
складних сусідських відносин між 
Японією і Росією? 
3. Назвіть найбільші транснаціональні 
корпорації Японії, продукція яких
широко відома у світі й Україні.

ПРИГАДАЙТЕ
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(äî 70 îñіá/êì2), і â äåÿêèõ ãіðñüêèõ 
îáëàñòÿõ (ìàë. 54).

Äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíèé âèñî-
êèé ðіâåíü óðáàíіçàöії, ìàéæå 94 % 
íàñåëåííÿ ìåøêàþòü ó ìіñòàõ і
êіëüêіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ 
øâèä êî çðîñòàє. Ïåðåâàæàþòü íå-
âåëèêі òà ñåðåäíі ìіñòà, àëå є 
êіëüêà ìіñò-ãіãàíòіâ, áàãàòîìіëü-
éîííèõ ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé, íà 
÷àñòêó ÿêèõ ïðèïàäàє áіëüøà ÷àñ-
òèíà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. Çîêðåìà, 
öå Òîêіî (13,7 ìëí îñіá), Éîêîãàìà 
(3,7 ìëí), Îñàêà (2,6 ìëí), Íàãîÿ 
(2,2 ìëí), Ñàïïîðî (1,9 ìëí) é іí. 
Òóò ñôîðìóâàëàñÿ îäíà ç íàéáіëü-
øèõ ó ñâіòі óðáàíіçîâàíèõ ñèñòåì – 
ìåãàëîïîëіñ Òîêàéäî, ÿêèé ïðîñ -
òÿãíóâñÿ íà 600 êì ìіæ Òîêіî é 
Îñàêîþ і â ÿêîìó çîñåðåäæåíî 
ìàéæå 60 % íàñåëåííÿ êðàїíè і 
áëèçüêî 2/3 її ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà.

•• Сучасний стан господарства. ßïîíіÿ є
âèñîêîðîçâèíåíîþ êðàїíîþ, íà ÿêó ïðèïàäàє 
áëèçüêî 8,5 % ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії ñâіòó. 
Ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ ßïîíії äîìіíóє ñôåðà ïî-
ñëóã (òàáë. 1). Îñîáëèâіñòþ ÿïîíñüêîї åêîíî-
ìіêè є îá’єäíàííÿ ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìñòâ 
ó ðіçíі àñîöіàöії, êîîïåðàòèâè, ñîþçè. Äå-
ÿêі ç íèõ ïåðåòâîðèëèñÿ íà âåëèêі êîí-
öåðíè ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ (òàáë. 2).

Таблиця 2. Найбільші японські ТНК (на 2017 р.)

№ Компанія Сфера діяльності Прибуток,
млн дол.

Штаб-
квартира

1 Toyota Motor Автомобілебудування 254,6 Тойота

2 Honda Motor Автомобілебудування 129,1 Мінато, Токіо

3 Japan Post Holdings Фінансові послуги 1229 Токіо

4 Nissan Motor Автомобілебудування 108,1 Йокогама

5 Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation

Телекомунікації 105,1 Токіо

ßïîíіÿ îäíієþ ç ïåðøèõ ó ñâіòі çðîáèëà êðîê ó ïîñòіíäóñòðіàëüíó åïîõó, 
ñòàâøè ñòðіìêî ðîçâèâàòè òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè. Îñîáëèâî ó ñâіòі 
âèçíàíі óñïіõè ßïîíії â áàíêіâñüêіé ñôåðі, òîðãіâëі, íàäàííі äіëîâèõ ïî-
ñëóã, òðàíñïîðòі, òóðèçìі, îñâіòі é îõîðîíі çäîðîâ’ÿ. Ñó÷àñíà áàíêіâñüêà
ñèñòåìà ßïîíії є îäíієþ ç íàéïîòóæíіøèõ і íàéðîçâèíóòіøèõ ó ñâіòі.

Мал. 54. Густота населення в Японії 
(осіб/км2)2

Таблиця 1. Структура ВВП
Японії (на 2016 р.)

Сфера господарства ВВП

Первинний сектор 1 %

Вторинний сектор 29 %

Третинний сектор 70 %
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Âåëèêі ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâі ãðóïè íà ÷îëі ç ÿïîíñüêèìè áàíêàìè çäіé-
ñíþþòü âåëèêîìàñøòàáíі ïðîìèñëîâі іíâåñòèöії ïî âñüîìó ñâіòó. Òîêіéñüêà
ôîíäîâà áіðæà є íàéáіëüøîþ â Àçії.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
Японська модель економіки будується на таких засадах, як жорстке дер-
жавне регулювання економіки, експортна орієнтація, залучення іноземних
інвестицій, створення потужних ТНК і кейрецу (мережі великих промислово-
фінансових груп, які поділяють між собою капітал, науково-дослідні роз-
робки, клієнтів, продавців і дистриб’юторів).

Íà âåñü ñâіò âіäîìі äîñÿãíåííÿ ÿïîíñüêîї íàóêè, ÿêà ïîñіäàє ïåðåäîâі
ïîçèöії ó ñôåðі íîâèõ òåõíîëîãіé. Íà ñâіòîâèé ðèíîê äåäàëі áіëüøå íàäõî-
äèòü ïàòåíòіâ і ëіöåíçіé, îñîáëèâî ó ñôåðі ïðîìèñëîâîї ãåíåòèêè (áіîòåõíî-
ëîãії), ñèñòåì іíôîðìàöіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íîâèõ âèäіâ åíåðãії і ìàòåðіàëіâ,
ìåäèöèíè, êîíòðîëþ і ñèñòåìíèõ äîñëіäæåíü Çåìëі é îêåàíó. Ó êðàїíі ñòâî-
ðåíî öіëó ñèñòåìó «òåõíîïîëіñіâ» ç ìåòîþ âèðîáíèöòâà êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîї íàóêîєìíîї ïðîäóêöії äëÿ ñâіòîâîãî ðèíêó і ïîøèðåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé
ñåðåä ìіñöåâèõ ôіðì. Íàéáіëüøèé òàêèé òåõíîïàðê «Öóêóáà» ðîçòàøîâàíèé
áіëÿ Òîêіî òà îá’єäíóє 47 íàóêîâî-äîñëіäíèõ îðãàíіçàöіé, ó ÿêèõ ïðàöþє
40 % óñіõ ó÷åíèõ, çîñåðåäæåíèõ ó äåðæàâíîìó ñåêòîðі ßïîíії.

ßïîíіÿ ìàє ñó÷àñíó ðîçâèíåíó òðàíñïîðòíó ìåðåæó. Ïðàêòè÷íî âñі
âíóòðіøíі ïåðåâåçåííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ àâòîìîáіëüíèì, çàëіçíè÷íèì і ìîð-
ñüêèì êàáîòàæíèì òðàíñïîðòîì, à çîâíіøíі âàíòàæíі – âèíÿòêîâî ìîð-
ñüêèì, ïàñàæèðñüêі – ïîâіòðÿíèì òðàíñïîðòîì, à òðóáîïðîâіäíîãî і ðі÷êîâîãî
òðàíñ ïîðòó íåìàє. Є ìåðåæà âèñîêîøâèäêіñíèõ çàëіçíèöü «Ñіíêàíñåí» («ëі-
íіÿ íîâîї êîëії»). Öÿ ëіíіÿ ç’єäíàëà ìіæ ñîáîþ Òîêіî, Íàãîþ і Îñàêó, ùî
óòâîðþþòü ðàçîì ìåãàëîïîëіñ Òîêàéäî (øâèäêіñòü ðóõó ïîòÿãіâ äîñÿãàє
250–300 êì/ãîä). Äіþòü і øâèäêіñíі àâòîìàãіñòðàëі. Äëÿ îñòðіâíîї ßïîíії
ïåðøîðÿäíå çíà÷åííÿ ìàє ìîðñüêèé òðàíñïîðò; çà òåõíі÷íèì îñíàùåííÿì
ÿïîíñüêèé ôëîò – íàéñó÷àñíіøèé ó ñâіòі é çàáåçïå÷óє çîâíіøíüîòîðãîâåëüíі
çâ’ÿçêè êðàїíè. Ïîðòè Òіáà, Íàãîÿ, Éîêîãàìà, Îñàêà, Êіòàêþñþ íàëåæàòü äî
íàéáіëüøèõ ó ñâіòі.

Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò ñëóãóє íå òіëüêè äëÿ ïîäîðîæåé çà êîðäîí, à é
äëÿ ñïîëó÷åííÿ âñåðåäèíі êðàїíè. Ãîëîâíі «ïîâіòðÿíі âîðîòà» êðàїíè – Òî-
êіéñüêèé àåðîïîðò (ìàë. 55), ÿêèé çà ïàñàæèðîîáіãîì ñòàâ òðåòіì àåðîïîð-
òîì Àçії (79 ìëí ïàñàæèðіâ).

Òóðèçì ó ßïîíії ñòàâ çàãàëüíîíàöіî-
íàëüíîþ ñïðàâîþ. Äî êðàїíè 2016 ð. ïðè-
їõàëî 24 ìëí òóðèñòіâ – ïðåäñòàâíèêіâ
äіëîâîãî é іíæåíåðíîãî ñâіòó, øàíóâàëü-
íèêіâ ïðèðîäíîї òà іñòîðèêî-êóëüòóðíîї
åêçîòèêè. Âîíè îçíàéîìëþþòüñÿ ç íîâіòíіìè
òåõíîëîãіÿìè, ðіçíîìàíіòíèìè âèðîáíè-
öòâàìè ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі.
Ïðîòå áіëüøіñòü òóðèñòіâ ßïîíіÿ ïðèâà-
áëþє ñâîєþ íåïîâòîðíîþ ïðèðîäîþ, åòíî-
êîíôåñіéíîþ ñâîєðіäíіñòþ, іñòîðèêî-êóëü -
òóðíèìè ïàì’ÿòêàìè.

Óðÿä êðàїíè ïðàãíå ðîçâèâàòè ïåðå-
âàæíî íîâі òà íàéíîâіøі ïðîìèñëîâі 

Мал. 55. Міжнародний аеропорт 
Ханеда в Токіо
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âèäè âèðîáíèöòâà, ùî áàçóþòüñÿ íà ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіÿõ: âèðîáíèöòâî
çàñîáіâ çâ’ÿçêó é іíôîðìàòèêè, íîâèõ ìàòåðіàëіâ, áіîòåõíîëîãії. Ñòðіìêå
çáіëüøåííÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ïîâ’ÿçàíå ç íàðîùóâàííÿì ïîòóæ-ї
íîñòåé çà ðàõóíîê áóäіâíèöòâà ÒÅÑ, ÿêі äàþòü íèíі îñíîâíó ÷àñòèíó åëåê-
òðîåíåðãії (61 %). Ó êðàїíі øèðîêî ðîçâèíóòà àòîìíà åíåðãåòèêà. Äî àâàðії
íà ÀÅÑ «Ôóêóñіìà-1» ó êðàїíі ïðàöþâàëè 54 ðåàêòîðè. Êàòàñòðîôà ñïðè-
ÿëà âіäìîâі ßïîíії âіä ÿäåðíîї åíåðãåòèêè. Çàðàç 17 ÀÅÑ âèðîáëÿþòü
óñüîãî 2 % åëåêòðîåíåðãії â êðàїíі. Ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà â Òîêіî,
Éîêîãàìі, Êàâàñàêі, Îñàöі ïðåäñòàâëåíі íàäñó÷àñíèìè êîìáіíàòàìè, ùî
îñíàùåíі íîâіòíüîþ òåõíіêîþ òà îðієíòóþòüñÿ íà іìïîðòíó ñèðîâèíó. Íàé-
áіëüøèé ó ñâіòі ìåòàëóðãіéíèé êîìáіíàò ó Ôóêóÿìі ìàє ïîòóæíіñòü íà
16 ìëí ò ñòàëі íà ðіê.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ – ïðîâіäíèé íàïðÿì ïðîìèñëîâîñòі, äå îñîáëèâå çíà-
÷åííÿ ìàє òðàíñïîðòíå ìàøèíîáóäóâàííÿ. ßïîíñüêі ñóäíîâåðôі áóäóþòü
ñóäíà ðіçíîãî òèïó, çîêðåìà é íàéáіëüøі ó ñâіòі ñóïåðòàíêåðè і ñóõîâàíòàæíі
ãðóçè. Çà âèðîáíèöòâîì àâòîìîáіëіâ (9,2 ìëí) ßïîíіÿ â 2016 ð. ïîñіëà ІІІ
ìіñöå ïіñëÿ Êèòàþ òà ÑØÀ. ßïîíñüêі àâòîìîáіëі – íàéåêîíîìі÷íіøі òà «íàé-
åêîëîãі÷íіøі». Íàéáіëüøі àâòîìîáіëåáóäіâíі êîìïàíії Toyota Motor, Nissan
Motor, Mitsubishi Motors, Honda Motor, Mazda Motor, Suzuki Motor. Àâòîçà-
âîäè ïðàöþþòü ïåðåâàæíî â áàãàòîëþäíèõ öåíòðàõ – ó Òîêіî, Íàãîÿ, Îñàöі.

Âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ åëåêòðîííà ïðîìèñëîâіñòü, íà
÷àñòêó ßïîíії ïðèïàäàє ïîíàä 60 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ïðîìèñëîâèõ
ðîáîòіâ, 1/2 âåðñòàòіâ іç ×ÏÓ, êðàїíà çáåðіãàє ëіäèðóþ÷і ïîçèöії ó âèðîáíè-
öòâі ïîáóòîâîї åëåêòðîíіêè é åëåêòðîííîї àïàðàòóðè (Canon, Casio, Fujitsu, 
JVC, Hitachi, Konica, Mitsubishi, Nikon, Olympus, Panasonic, Sharp, Sony, 
Yamaha). ßïîíіÿ ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì òà åêñïîðòîì
ïðîìèñëîâèõ ðîáîòіâ (ìàë. 56). Ïіäïðèєìñòâà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîá-
ëÿþòü ñèíòåòè÷íі ñìîëè, ïëàñòìàñè, õіìі÷íі âîëîêíà, ñèíòåòè÷íèé êàó÷óê.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü òåêñòèëüíå, òðèêîòàæíå, øâåéíå, øêіðÿíî-âçóò-
òєâå âèðîáíèöòâà òà âèïóñê ðіçíîìàíіòíèõ òðàäèöіéíèõ ÿïîíñüêèõ òîâàðіâ:

íàöіîíàëüíîãî âáðàííÿ, âіÿë, äîìàøíüîãî ïîñóäó,
іãðàøîê, ïîðöåëÿíîâîãî ïîñóäó òîùî.

Ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â åêîíîìіöі êðà-
їíè ïîñòіéíî çíèæóєòüñÿ. Ó éîãî âèðîáíè÷іé ñòðóê-
òóðі ðіçêî ïåðåâàæàє ðîñëèííèöòâî, â ÿêîìó
âèçíà÷àєòüñÿ âèðîùóâàííÿ ðèñó ïî âñіé òåðèòîðії
êðàїíè, òàêîæ ïøåíèöі, ÿ÷ìåíþ, êóêóðóäçè, îâî÷іâ і
òåõíі÷íèõ êóëüòóð (öóêðîâîãî áóðÿêó, ÷àþ, òþòþíó,
ñîї). Âèñîêі âðîæàї îñíîâíèõ êóëüòóð äîñÿãàþòüñÿ
çàâäÿêè íîâèì ñåëåêöіéíèì ñîðòàì, ïðîãðåñèâíіé
àãðîòåõíіöі é ìåëіîðàöії. Âåëèêå çíà÷åííÿ â åêîíî-
ìіöі ßïîíії òðàäèöіéíî âіäіãðàє ðèáàëüñòâî. Ðèáà òà
ìîðåïðîäóêòè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ â õàð÷îâîìó
ðàöіîíі ÿïîíöіâ. Òîìó â ïðèáåðåæíèõ âîäàõ àêòèâíî
çàéìàþòüñÿ àêâàêóëüòóðîþ.

•• Характерні риси просторової організації гос-
подарства. Â ßïîíії ÷іòêî âèäіëÿєòüñÿ íàéçàñåëå-
íіøà і íàéðîçâèíóòіøà ÷àñòèíà – Òèõîîêåàíñüêèé
ïîÿñ, ùî êîíöåíòðóє 80 % íàñåëåííÿ і ãîñïîäàð-
ñüêîãî ïîòåíöіàëó êðàїíè. ßïîíіÿ ïîäіëåíà íà
9 åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ (ìàë. 57).

Мал. 56. Японські роботи 
вміють навіть грати на 
музичних інструментах 

і готувати їжу
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Äî Òèõîîêåàíñüêîãî ïîÿñó íà-
ëåæàòü òðè íàéðîçâèíóòіøі ðàéîíè 
êðàїíè. Ðàéîí Êàíòî âèçíà÷àєòüñÿ 
ïîòóæíèì âèðîáíè÷èì, óïðàâëіí-
ñüêèì, êóëüòóðíèì і íàóêîâèì ïî-
òåíöіàëîì, áàãàòîïðîôіëüíîþ ñòðóê-
òóðîþ åêîíîìіêè. Íàéáіëüøèìè 
öåíòðàìè є Òîêіî і Éîêîãàìà (îñíî-
âîþ åêîíîìіêè є âàæêà ïðîìèñëî-
âіñòü, à òàêîæ áіîòåõíîëîãії òà 
íàïіâïðîâіäíèêîâà іíäóñòðіÿ, Éî-
êîãàìñüêèé ïîðò є íàéáіëüøèì 
ïîðòîì êðàїíè).

Ðàéîí Êіíêі ìіñòèòüñÿ íà ïіâ-
äåííîìó çàõîäі î. Õîíñþ. Â éîãî 
ìåæàõ ïðîæèâàє áëèçüêî 16 % íà-
ñåëåííÿ êðàїíè, öå äðóãèé çà çíà-
÷åííÿì â åêîíîìіöі ðàéîí êðàїíè. 
Òóò ðîçòàøîâàíі ïіäïðèєìñòâà ÿê 
òðàäèöіéíèõ (òåêñòèëüíîї, äåðåâî-
îáðîáíîї, ñóäíîáóäіâíîї), òàê і íàé-
ïåðåäîâіøèõ âèðîáíèöòâ (ðàäіî-
åëåêòðîíіêà, íàôòîõіìіÿ). Íàéáіëüøі 
åêîíîìі÷íі öåíòðè ðàéîíó – Îñàêà (ìåòàëóðãіÿ, ìåòàëîîáðîáêà, àâòîìîáіëå- 
і ñóäíîáóäóâàííÿ, íàôòîïåðåðîáíà õіìі÷íà òà òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, 
à òàêîæ îäèí іç íàéáіëüøèõ ìîðñüêèõ ïîðòіâ ßïîíії) і Êіîòî (òðèâàëèé ÷àñ 
áóâ ðåçèäåíöієþ ÿïîíñüêèõ іìïåðàòîðіâ, îñíîâîþ åêîíîìіêè є ìàøèíîáóäó-
âàííÿ, õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî âèñîêîòî÷íîї òåõíіêè, êîìåð-
öіÿ, òóðèçì).

Ðàéîí Òþáó ðîçòàøîâàíèé ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі î. Õîíñþ íà òèõîîêå-
àíñüêîìó óçáåðåææі. Ó éîãî åêîíîìіöі ïðîâіäíå ìіñöå ïîñіäàє îáðîáíà ïðî-
ìèñëîâіñòü. Áіëüøà ÷àñòèíà âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó і íàñåëåííÿ 
ñêîíöåíòðîâàíі íàâêîëî ìіñòà Íàãîÿ (ìàøèíîáóäóâàííÿ (ÿ Mori Seiki), ìåòà-
ëóðãіÿ, õіìіÿ, ôóíêöіîíóþòü òîâàðíà áіðæà і ìîðñüêèé ïîðò).

Мал. 57. Економічні райони Японії

• Населення – 13,7 млн осіб; густота населення – 6280 осіб/км2.
• Токіо розташоване на о. Хонсю, біля Токійської затоки Тихого океану.
• Місто Токіо було засноване в 1457 р. як феодальний замок у рибаль
ському селищі Едо. У 1869 р. до Токіо була перенесена з Кіото (вва
жалася до цього офіційною столицею Японії) резиденція імператора 
місто стало офіційною столицею Японії.

• Токіо – головний фінансовий і промисловий центр країни, у якому
розташовані основні підприємства машинобудування, металургії
хімічної, поліграфічної, харчової й легкої промисловості. Токіо –
великий транспортний вузол країни, центр морських і повітряних
сполучень міжнародного значення. Працюють два міжнародні аеро
порти, діє метрополітен.

• Місто має безліч пам’яток архітектури, зокрема комплекс імператор-
ського палацу, парк Узно з дерев’яною дзвіницею, різні синтоїстські
та буддійські храми, святилище Ясукіні тощо.

Ïàðèæ
ь-
а-
і 

у 
ї,
– 
х 
о-

Òîê іîÒîê іî
(Tokyo)(Tokyo)
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Розділ II
Ðàéîíè Ñіêîêó і Êþñþ íà îäíîéìåííèõ îñòðîâàõ íàëåæàòü äî êàòåãîðії

ñåðåäíüîðîçâèíóòèõ. Åêîíîìі÷íі ðàéîíè Ïіâíі÷íîї ßïîíії ÿâëÿþòü ñîáîþ
íàéìåíø ðîçâèíóòó ÷àñòèíó êðàїíè, îñíîâîþ åêîíîìіêè ÿêîї є ñіëüñüêå і
ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëüñòâî, âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü і ìåòàëóðãіÿ.
Öåíòðîì Õîêêàéäî є Ñàïïîðî – єäèíå ìіñòî-ìіëüéîíåð íà ïіâíî÷і êðàїíè.

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. ßïîíіÿ – îäíà ç
íàéáіëüøèõ òîðãîâåëüíèõ äåðæàâ ñâіòó. Іç êðàїíè âèâîçÿòü àâòîìîáіëі, çà-
ëіçî é ñòàëü, ñóäíà, åëåêòðîòåõíі÷íі é ðàäіîåëåêòðîííі òîâàðè, ìàøèííå
óñòàòêóâàííÿ, ôîòî- і êіíîêàìåðè. Іìïîðòóє æ ßïîíіÿ ìàéæå âñþ ïðîìèñ-
ëîâó ñèðîâèíó і íàïіâôàáðèêàòè, ïàëèâî òà ïðîäîâîëüñòâî. Íàéáіëüøèé
òîðãîâåëüíèé ïàðòíåð ßïîíії – ÑØÀ, ïîòіì êðàїíè ЄÑ і Êèòàé.

Ïðіîðèòåòíèì ó çàãàëüíîìó ñïåêòðі âіäíîñèí ìіæ Óêðàїíîþ òà ßïîíієþ 
є òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî. Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé îáіã
ìіæ äâîìà êðàїíàìè ïðîòÿãîì îñòàííіõ ðîêіâ äåìîíñòðóє ñòàëó òåíäåíöіþ
äî çáіëüøåííÿ ñâîїõ îáñÿãіâ. Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ñïіâïðàöі ç
ÿïîíñüêèìè êîìïàíіÿìè çàëèøàþòüñÿ âïðîâàäæåííÿ â Óêðàїíі ñó÷àñíèõ
åíåðãîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé ó ðіçíèõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè – åíåðãåòèöі,
ïðîìèñëîâîñòі, ìóíіöèïàëüíîìó ñåêòîðі. Çàëó÷åííÿ ÿïîíñüêèõ іíâåñòèöіé
ó ðîçâèòîê òðàíñïîðòíîї òà åíåðãåòè÷íîї іíôðàñòðóêòóðè Óêðàїíè, à òàêîæ
àãðàðíîãî ñåêòîðó, çîêðåìà éîãî ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîї áàçè, є ïåðñïåêòèâ-
íèìè íàïðÿìàìè ñïіâïðàöі ç ßïîíієþ. Â ßïîíії íàÿâíà íå÷èñëåííà óêðà-
їíñüêà äіàñïîðà, õî÷à íàðàçі ñïîñòåðіãàєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî çðîñòàííÿ
êіëüêîñòі ãðîìàäÿí Óêðàїíè, ÿêі òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü ó öіé êðàїíі ç
ìåòîþ ðîáîòè, íàâ÷àííÿ òà ó ïðèâàòíèõ ñïðàâàõ.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Адміністративний поділ Японії називається todofuken, що відображає
складну структуру устрою країни: «to» – муніципальний округ (Токіо з перед-
містями), «do» – префектуральний округ (о-в Хоккайдо), «fu» – 2 міські пре-
фектури (Осака та Кіото), «ken» – 43 префектури. Загалом 47 одиниць поділу.
• В усіх північних містах Японії, де взимку випадає сніг, підігріваються троту-
ари й вулиці. Ожеледі не буває, й сніг прибирати не треба. При цьому в Японії
немає центрального опалення. Кожен обігріває помешкання як може.
• Японці вважаються дуже працелюбною нацією – не заведено йти у що-
річну відпустку, навпаки, на роботі зазвичай засиджуються допізна. Немає й
поняття «пенсіонер». За законом, кожен трудовий договір укладається з пра-
цівником на довічній основі, й людина може працювати доти, доки їй здоров’я
дає змогу виконувати свої обов’язки.
• Найдешевша їжа в Японії – це морепродукти. Існує вислів про те, що, поки
в океані є риба, в Японії ніхто не вмре від голоду. Найдорожчі продукти –
фрукти й баштанні культури. Улюблений сніданок японця – пропарений рис із
соєвими бобами натто.

1. Назвіть чинники, що впливають на місце Японії в МПП. 
Завдяки чому держава змогла відбудувати свою економіку
після Другої світової війни і досягти лідируючих позицій у
світі?

2. Як ви розумієте такий фундаментальний принцип економіки Японії, як кейрецу?
3. У чому полягає особливість розселення населення в Японії? Охарактеризуйте 

найбільший у світі мегалополіс Токайдо.
4. Дайте характеристику сучасного стану господарства Японії. Доведіть, що країна 

має постіндустріальну структуру економіки.

Запитання
і завдання
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5. Наскільки доречно стверджувати, що для Японії властивий рівномірний регіо-
нальний розвиток? Яку роль у міжнародному економічному іміджі країни відіграє 
її Тихоокеанський пояс?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Îñòðîâè Êþñþ і Õîêêàéäî: êîíòðàñòè ßïîíії.

§ 18. КИТАЙ

•Îôіöіéíà íàçâà – Китайська Народна Республіка
•Ñòîëèöÿ – Пекін
•Ïëîùà – 9,59 млн км2

•Íàñåëåííÿ – 1 384 млн осіб (на 2017 р.)
•Ìîâà – китайська
•Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – республіка
•Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
•Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 23 провінції, 5 автономних
районів, 4 міста прямого підпорядкування та 2 особливі 
адміністративні райони

•Íàéáіëüøі ìіñòà – Шанхай, Пекін, Гуанчжоу, 
Шеньчжень, Тяньцзінь

•ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 8113 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП країни.
Êèòàé – äåðæàâà Ñõіäíîї Àçії, ùî ïî-
ñіäàє IV ìіñöå çà ïëîùåþ (6,4 % âіä
ïëîùі ñóõîäîëó Çåìëі) і ïåðøå ìіñöå ó
ñâіòі çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ. Îêðіì
ìàòåðèêîâîї ÷àñòèíè, äî ñêëàäó Êè-
òàþ âõîäèòü áëèçüêî 5 òèñ. îñòðîâіâ,
íàëåæíіñòü äåÿêèõ ç íèõ çàïåðå÷ó-
єòüñÿ éîãî ñóñіäàìè. Íåâèçíàíèé
îñòàòî÷íî ñòàòóñ íàéáіëüøîãî îñòðîâà –
Òàéâàíþ, ÿêèé þðèäè÷íî є 23-þ ïðî-
âіíöієþ ÊÍÐ, à ôàêòè÷íî – íåçàëåæíîþ
êðàїíîþ.

Ïåðøі öèâіëіçàöії ç’ÿâèëèñÿ íà öіé
òåðèòîðії â IV òèñ. äî í. å.: іñíóâàëî
êіëüêà ðіçíèõ öàðñòâ і іìïåðіé, ïðàâëÿ÷і äèíàñòії ÿêèõ ïðîіñíóâàëè ïðàê-
òè÷íî 3 òèñ. ðîêіâ. Öàðñüêі äèíàñòії ðîçøèðèëè êîðäîíè Êèòàþ íà ïіâäåíü 
і çàõіä і ðîçâèíóëè êèòàéñüêó öèâіëіçàöіþ і êóëüòóðó. Êèòàþ ëþäñòâî 
çîáîâ’ÿçàíå áàãàòüìà çíà÷óùèìè âіäêðèòòÿìè: âèíàõîäîì êîìïàñà (ìàë. 58), 
ïàïåðó, äðóêàðñòâà і ïîðîõó, âæèâàííÿì ÷àþ і îáіãîì ïàïåðîâèõ ãðîøåé. 
Ñàìå ç Êèòàþ ïіøëè òàêі âæå çâè÷íі ðå÷і, ÿê âèäåëêà, âåíòèëÿòîð, äієòà, 
çóáíà ùіòêà, òóàëåòíèé ïàïіð, ôåєðâåðê òîùî.

Êèòàé – ñîöіàëіñòè÷íà äåðæàâà, çàñíîâàíà íà ñîþçі ðîáіòíèêіâ і ñåëÿí. 
Êåðіâíîþ ïîëіòè÷íîþ ïàðòієþ êðàїíè є Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Êèòàþ (ÊÏÊ).

1. Як ФГП Китаю впливає на природу
країни та життєдіяльність населення?
2. Яку роль відігравала китайська 
цивілізація в зародженні та розвитку
виробництв первинного сектору
економіки? 
3. Який стосунок до КНР мають
Сянган та Макао і який вони мають 
статус? 
4. Чим приваблює Китай туристів зі 
всього світу?

ПРИГАДАЙТЕ
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Розділ II

•• Основні чинники розвитку. Êèòàé ìàє çíà÷íèé çåìåëüíèé ôîíä, âåëèêі
çàïàñè êîðèñíèõ êîïàëèí, ïîòóæíі ãіäðîðåñóðñè, à òàêîæ øèðîêі ìîæëè-
âîñòі îñâîєííÿ ðåñóðñіâ îêåàíó.

Êèòàé äîáðå çàáåçïå÷åíèé âîäíèìè ðåñóðñàìè. Áіëüøіñòü ðі÷îê íàëå-
æèòü äî áàñåéíó Òèõîãî îêåàíó. Íàéáіëüøà ðі÷êà Êèòàþ і òðåòÿ ó ñâіòі
ïіñëÿ Àìàçîíêè òà Íіëó – ßíöçè (6300 êì), äðóãîþ çà äîâæèíîþ є ð. Õó-
àíõå (5464 êì). Âåëèêі ðі÷êè áàãàòîâîäíі é âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çðîøåííÿ
і âîäîïîñòà÷àííÿ. Êèòàé âîëîäіє íàéáіëüøèìè ó ñâіòі ãіäðîåíåðãåòè÷íèìè
ðåñóðñàìè, àëå âèêîðèñòîâóє їõ ùå íå íà ïîâíó ïîòóæíіñòü. Çàõіäíà, ïî-
ñóøëèâіøà ÷àñòèíà Êèòàþ íàâïàêè áіäíà íà âîäíі ðåñóðñè.

Ó êðàїíі ÷èñëåííі îçåðà, áіëüøіñòü ç íèõ – íåâåëèêі. Íà ñõîäі çíà÷íі 
ïëîùі ìàþòü òіëüêè îçåðà â áàñåéíàõ ßíöçè òà Õóàíõå, íà çàõîäі ìàéæå âñі
îçåðà áåçñòі÷íі, ìàëîâîäíі é çàñîëåíі. Êàíàëàìè ïîðіçàíà ñõіäíà ÷àñòèíà
êðàїíè, âîíè âіäіãðàþòü  âåëèêó ðîëü ó ïîñòà÷àííі âîäè äî çðîøóâàëüíèõ
ñèñòåì. Äåÿêі âèêîðèñòîâóþòü ç òðàíñïîðòíèìè öіëÿìè, çîêðåìà, Âåëèêèé
êàíàë – îäíó ç íàéáіëüøèõ і íàéäàâíіøèõ ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóä ó ñâіòі,
çáóäîâàíó â VII–XIII ñò. çàãàëüíà äîâæèíà êàíàëó – 1782 êì (ìàë. 59).

Êèòàé ìàє âåëè÷åçíі çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Çà çàïàñàìè êàì’ÿíîãî 
âóãіëëÿ ÊÍÐ ïîñіäàє ІІІ ìіñöå ó ñâіòі (13 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ). Ãîëîâíі âóãіëüíі
áàñåéíè – Øàíüñіéñüêèé, Ôóøóíüñüêèé, Êàéëóàíñüêèé. Îñíîâíі ðîäîâèùà
íàôòè ðîçòàøîâàíі íà ïіâíî÷і (Áîõàéâàíñüêà çàòîêà), ïіâíі÷íîìó ñõîäі (Äàöіí) 
òà ïіâíі÷íîìó çàõîäі êðàїíè. Âіäêðèòі çàïàñè íàôòîãàçîâîї ñèðîâèíè íà øåëüôі,
çîêðåìà Æîâòîãî і Ïіâäåííî-Êèòàéñüêîãî ìîðіâ. Ìåòàëåâі ðóäè ïðåäñòàâëåíі
ïîêëàäàìè çàëіçíîї ðóäè (äî 21 ìëðä ò), âîëüôðàìó (50 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ),
ñóðìè, ðòóòі, îëîâà, ìîëіáäåíó, ìàðãàíöþ, ñâèíöþ, öèíêó, ìіäі. Êðàїíà áàãàòà
і íà òàêі âèäè ñèðîâèíè, ÿê êàì’ÿíà ñіëü, ôîñôîðèòè, ñëþäà, àçáåñò.

Êèòàé òðèâàëèé ÷àñ іíòåíñèâíî çíèùóâàâ ëіñîâі ìàñèâè, à íèíі æ íå
øêîäóє êîøòіâ äëÿ їõíüîãî âіäíîâëåííÿ, ëіñèñòіñòü ó êðàїíі ñòàíîâèòü
22 %. Ó êðàїíі ñòâîðåíî ïîíàä 400 çàïîâіäíèêіâ і íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ.

Êèòàé âîëîäіє âåëè÷åçíèìè ðåêðåàöіéíèìè ðåñóðñàìè: ïðèðîäîþ і áàãàòîþ
êóëüòóðíî-іñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ, ùî ïðèâàáëþє òóðèñòіâ ç óñüîãî ñâіòó. 

Êèòàé âîëîäіє íàé÷èñëåííіøèìè òðóäîâèìè ðåñóðñàìè, äî ÿêèõ ó
2016 ð. íàëåæàòü 807 ìëí îñіá. Çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ðîáîòîþ çàëèøà-
єòüñÿ ãîñòðîþ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîþ ïðîáëåìîþ êðàїíè, òîìó äëÿ її ïîäî-
ëàííÿ ïðîâîäÿòü çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà ñêîðî÷åííÿ áåçðîáіòòÿ â ìіñòàõ
øëÿõîì ðîçøèðåííÿ ìåðåæі ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ і êîîïåðàòèâіâ; ó
ñіëüñüêèõ ðàéîíàõ çáіëüøóþòüñÿ ìàñøòàáè àãðîðîáіò. Ïîñòóïîâî çðîñòàє
÷àñòêà êèòàéöіâ іç âèùîþ îñâіòîþ. 

Мал. 58. Модель китайського 
компаса в Кайфені Мал. 59. Великий канал Китаю
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АЗІЯ

•• Система розселення. Íàñåëåííÿ
Êèòàþ âіääàâíà є íàé÷èñëåííіøèì
ó ñâіòі. Ðіçêå çðîñòàííÿ éîãî êіëü-
êîñòі çàôіêñîâàíå ó XVIII–XX ñò., 
і íèíі êîæíèé ï’ÿòèé ìåøêàíåöü
Çåìëі – êèòàєöü, à â êðàїíі ìåøêàє
1,38 ìëðä îñіá.

Êèòàé ìàє ïîðіâíÿíî çíà÷íó
ñåðåäíþ ãóñòîòó íàñåëåííÿ
(144 îñîáè/êì2): ìàêñèìàëüíà ãóñ-
òîòà ñïîñòåðіãàєòüñÿ íà ñõîäі òà
ïіâäåííîìó ñõîäі (500–1000 îñіá/
êì2); ìіíіìàëüíà – íà çàõîäі і ïіâ-
íî÷і êðàїíè (ìàë. 60). Øâèäêèìè
òåìïàìè âіäáóâàєòüñÿ óðáàíіçàöіÿ.
ßêùî â ñåðåäèíі XX ñò. ó ìіñòàõ
ìåøêàëî âñüîãî 10 % íàñåëåííÿ
êðàїíè, òî â 2016 ð. – 58 %. Áіëüøå
9/10 óñіõ ìіñò, ç ÿêèõ áëèçüêî 100 ìіñò-ìіëüéîíåðіâ, ðîçòàøîâàíі ó ñõіäíіé 
÷àñòèíі êðàїíè, äå òèïîâèìè ñòàëè ïðîáëåìè ïåðåíàñåëåííÿ, òðàíñïîðò-
íîãî íàâàíòàæåííÿ, åêîëîãі÷íîãî çàáðóäíåííÿ, çàéíÿòîñòі òîùî. Òðè ìåãà-
ëîïîëіñè – Øàíõàé, Íàíêіí і Õàí÷æîó – ñòàëè ÿäðàìè ãіãàëîïîëіñó 
«Çîëîòèé òðèêóòíèê ßíöçè».

• Сучасний стан господарства. Êèòàé – ñâîєðіäíà äåðæàâà, â åêîíîìі÷-
íіé ïîëіòèöі ÿêîї äîòðèìóþòüñÿ áóäіâíèöòâà ñîöіàëіçìó ç óïðîâàäæåííÿì 
ðèíêîâèõ âіäíîñèí. Ñó÷àñíà ÊÍÐ ñòðіìêî íàçäîãàíÿє ëіäåðà çà âåëè÷èíîþ 
ÂÂÏ (ÑØÀ – 19,4 òðëí äîë., Êèòàé – 11,9 òðëí äîë. íà 2016 ð.).

Ðåôîðìè, ÿêі ñòâîðèëè â Êèòàї îäíó ç íàéáіëüøèõ åêîíîìіê ñâіòó, ðîç-
ïî÷àëèñÿ 1978 ð. Âîíè âêëþ÷àëè âïðîâàäæåííÿ áàãàòîóêëàäíîї åêîíîìіêè, 
ðåôîðìóâàííÿ öіíîóòâîðåííÿ і ïðîãîëîøåííÿ ïîëіòèêè «âіäêðèòèõ äâå-
ðåé». Äëÿ çàëó÷åííÿ ç-çà êîðäîíó іíâåñòèöіé, ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіé і òåõ-
íіêè ó ïðèìîðñüêèõ ðàéîíàõ Ïіâäåííî-Ñõіäíîãî Êèòàþ ñòâîðèëè âіëüíі 
(àáî ñïåöіàëüíі) åêîíîìі÷íі çîíè (ÂÅÇ) іç ïіëüãîâîþ ñèñòåìîþ îïîäàòêó-
âàííÿ. Íàéáіëüøèìè іíâåñòîðàìè â êèòàé-
ñüêó åêîíîìіêó є ÿê ÑØÀ, ßïîíіÿ òà êðàїíè 
ЄÑ, òàê і «õóàöÿî» – âèõіäöі ç Êèòàþ, ÿêі 
ïðîæèâàþòü â іíøèõ êðàїíàõ.

Äëÿ ñïðèÿííÿ ñòðóêòóðíèì çìіíàì Êèòàé 
ðîçâèâàє âëàñíó ñèñòåìó îñâіòè, çàîõî÷óє іì-
ïîðò òåõíîëîãіé, ùî ґðóíòóєòüñÿ ðîçâèòîê ïðî-
ãðåñèâíèõ ñåêòîðіâ åêîíîìіêè, à òàêîæ ÿê 
âèðîáíèöòâî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íîâèõ 
ìàòåðіàëіâ, òåëåêîìóíіêàöіéíîї іíäóñòðії, áіî-
òåõíîëîãії òîùî. Ïіâíі÷íіøå Ïåêіíà, ó ðàéîíі 
Õàéäіàí, ñòâîðåíà âëàñíà «Êðåìíієâà äîëèíà».

Ïåðâèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè Êèòàþ ñïå-
öіàëіçóєòüñÿ íà ðîçâèòêó ãіðíè÷îäîáóâíîї 
ïðîìèñëîâîñòі é ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. 
Âåëèêі ìàñøòàáè ðîçâèòêó äîáóâíîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі çàáåçïå÷óþòü éîãî áàãàòі ìіíåðàëüíі 
ðåñóðñè (òàáë. 1).

Мал. 60. Густота населення Китаю 
(осіб/км2)2

Табл. 1. Місце Китаю
у світі за видобутком
мінеральних ресурсів

Місце
у світі Видобуток

I вугілля (3,4 млрд т)
золото (450 т)
олово (125 тис. т)
молібден (103 тис. т)
сурма (100 тис. т)
ртуть (800 т)

II боксити (47 млн т)
мідь (1,7 млн т)

III залізна руда (375 млн т)
марганець (2,9 млн т)

VII нафта (199 млн т)
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Розділ II
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî çàëèøàєòüñÿ âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ åêîíîìіêè 

ÊÍÐ, ùî çàáåçïå÷óє äî 9 % ÂÂÏ. Ãîëîâíà ëàíêà – ðîñëèííèöòâî, ó ÿêîìó
äîìіíóþòü çåðíîâі (80 % óñіõ ïîñіâіâ), çîêðåìà ðèñ (ïîíàä 10 òèñ. ñîðòіâ),
ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, à òàêîæ ãàîëÿí (ðіçíîâèä ñîðãî), ïðîñî, ÿ÷ìіíü, ãðå÷êà.
Ïîøèðåíі òåõíі÷íі êóëüòóðè, îñîáëèâî áàâîâíèê і ñîÿ, â áàñåéíàõ ðіê Õó-
àíõå і ßíöçè. Êèòàé – âåëèêèé ñâіòîâèé âèðîáíèê ÷àþ (28 % ñâіòîâîãî
çáîðó), àðàõіñó, òþòþíó. Òðàäèöіéíèì ó ÊÍÐ є îâî÷іâíèöòâî òà ñàäіâíèöòâî
(õóðìà, ïåðñèêè, àáðèêîñè, ôіíіêè). Îñíîâíèé íàïðÿì òâàðèííèöòâà є ñâè-
íàðñòâî (474 ìëí ãîëіâ – I ìіñöå ó ñâіòі). Íà çàõîäі ïîøèðåíå ðîçâåäåííÿ
îâåöü, êîðіâ òà êіç.

Øòó÷íå ðîçâåäåííÿ áàãàòüîõ âèäіâ ðèáè â ïðіñíîâîäíèõ âîäîéìàõ
çàâæäè ïîñіäàëî âàæëèâå ìіñöå â ãîñïîäàðñòâі Êèòàþ. Ó ÊÍÐ äëÿ ðèáîðîç-
âåäåííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ðèñîâі ïîëÿ, ìîðñüêі ìіëêîâîääÿ òàêîæ
âèêîðèñòîâóþòü ÿê àêâàôåðìè äëÿ ðîçâåäåííÿ ðèáè, êðåâåòîê, ìîëþñêіâ і
âîäîðîñòåé.

Çà ðîêè ñîöіàëіñòè÷íîãî ðîçâèòêó â Êèòàї ñòâîðåíî ïîòóæíèé âòîðèí-
íèé ñåêòîð åêîíîìіêè. Åíåðãåòèêà ìàє òðàäèöіéíî âóãіëüíèé õàðàêòåð,
áіëüøå 80 % åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü íà ÒÅÑ, ÿêі ðîçòàøîâàíі ïåðå-
âàæíî â öåíòðàõ âèäîáóòêó âóãіëëÿ òà ó âåëèêèõ ìіñòàõ. Íàôòîâà ïðî-
ìèñëîâіñòü ñòàє îäíèì ç íàéäèíàìі÷íіøèõ âèðîáíèöòâ ÏÅÊ. Ïîòóæíі ÃÅÑ
ïîáóäîâàíі íà ðіêàõ Õóàíõå, ßíöçè («Òðè óùåëèíè» – íàéáіëüøà ó ñâіòі),
Ñóíãàðі òîùî. Ó êðàїíі çáóäîâàíî 13 ÀÅÑ (3 % åëåêòðîåíåðãії). 

Êèòàé áàãàòèé íà ìåòàëåâі ðóäè, íà áàçі âèäîáóòêó і âèêîðèñòàííÿ
ÿêèõ ðîçâèâàєòüñÿ ìåòàëóðãіÿ. Çà âèïëàâêîþ ÷àâóíó і ñòàëі Êèòàé ïîñі-
äàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Âåëèêèìè ïіäïðèєìñòâàìè є êîìáіíàòè â Àíüøàíі,
Äàëÿíі, Ôóøóíі, Òÿíüöçіíі, Òàíøàíі, Øàíõàї òîùî. Íàéâàæëèâіøèì âè-
ðîáíèöòâîì êèòàéñüêîї іíäóñòðії ñòàëî ìàøè íî áóäóâàííÿ, ó ÿêîìó ïðîâіäíå 
ìіñöå ïîñіäàþòü ïіäïðèєìñòâà, ùî âèïóñêàþòü ïðîäóêöіþ âіéñüêîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ (ëіòàêè, ðàêåòè, øòó÷íі ñóïóòíèêè і êîñìі÷íå îáëàäíàííÿ). Íà-
ëàãîäæåíå âèðîáíèöòâî ìåòàëîðіçàëüíèõ âåðñòàòіâ, àâòîìîáіëіâ (І ìіñöå ó
ñâіòі – 28 ìëí), òðàêòîðіâ, ñіëüãîñïòåõíіêè. Çíà÷íі óñïіõè äîñÿãíóòі ó âè-
ãîòîâëåííі ïîáóòîâîї òåõíіêè, ïðèëàäіâ, ïåðñîíàëüíèõ êîì ï’þ òå ðіâ, íîâіò-
íіõ çàñîáіâ çâ’ÿçêó. Êèòàé àêòèâíî çàéìàєòüñÿ áóäіâíèöòâîì ìîðñüêèõ 
ñóäåí ÿê òðàíñïîðòíîãî, âіéñüêîâîãî, òàê і äîñëіäíèöüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü ïîâ’ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì äîáðèâ, ïðîäóêöії
îñíîâíîї õіìії, ñèíòåòè÷íèõ і øòó÷íèõ âîëîêîí, ïîëіìåðіâ. Ó ñâіòі øèðîêî
âіäîìà ïðîäóêöіÿ ôàðìàöåâòè÷íîї ïðîìè ñëîâîñòі Êèòàþ. Ëåãêà ïðîìèñëî-
âіñòü, ÿêà ìàє äàâíі òðàäèöії, çàëèøàєòüñÿ îäíієþ ç íàéðîçâèíóòіøèõ ó
êðàїíі. Áіëüøіñòü òêàíèí, ùî âèðîáëÿþòü, – áàâîâíÿíі; Êèòàé – áàòüêіâ-
ùèíà øîâêіâíèöòâà. Â óñüîìó ñâіòі âіäîìі êèòàéñüêèé îäÿã, ïîðöåëÿíî-
ôàÿíñîâі é êåðàìі÷íі âèðîáè, êèëèìè òîùî.

Òðåòèííèé ñåêòîð ó Êèòàї ñòðіìêî íàáèðàє îáåðòіâ і íà ñüîãîäíі âæå 
çàéìàє 52 % ÂÂÏ. Âèñîêîøâèäêіñíі çàëіçíèöі, îíëàéí-òîðãіâëÿ, åëåêòðîí íà
ïëàòіæíà ñèñòåìà Alipay і âåëîøåðèíã – íîâі ñèìâîëè ñó÷àñíîãî Êèòàþ,
ùî äóæå ñòðіìêî ðîçâèâàєòüñÿ. Êèòàé ñòàє âàæëèâèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì 
Àçії, ó Ñÿíãàíі і Øàíõàї äіþòü âåëèêі ôîíäîâі áіðæі.

Âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ іíäóñòðіÿ іíôîðìàöіéíèõ і
òåëåêîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé Êèòàþ. Íèíі â êðàїíі êіëüêіñòü êîðèñòó-
âà÷іâ ìîáіëüíîãî øèðîêîñìóãîâîãî Іíòåðíåòó äîñÿãëà 1,1 ìëðä îñіá. Êèòàé
âîëîäіє íàéáіëüøîþ ó ñâіòі ìåðåæåþ 4G (770 ìëí êîðèñòóâà÷іâ) і âæå çà-
éìàєòüñÿ âèïðîáóâàííÿìè òåõíîëîãіé 5G.
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Äëÿ Êèòàþ ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîї 
òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè ìàє âèíÿòêîâå 
çíà÷åííÿ. Çàëіçíèöі ïîñіäàþòü ïðîâіäíå 
ìіñöå â ïåðåâåçåííÿõ ó êðàїíі (80 % âàí-
òàæîîáіãó). Çà äîâæèíîþ çàëіçíèöü 
(124 òèñ. êì) Êèòàé ïîñіäàє ІІ ìіñöå ó 
ñâіòі. Ç 2006 ð. ôóíêöіîíóє Öіíõàé-Òè-
áåòñüêà çàëіçíè÷íà ìàãіñòðàëü (íàéâèñî-
êîãіðíіøà ó ñâіòі – äî 5072 ì íàä ðіâíåì 
ìîðÿ). Ïðîòÿæíіñòü àâòîøëÿõіâ – 
4,5 ìëí êì (ІІІ ìіñöå ïіñëÿ ÑØÀ é Іí-
äії). Íàéáіëüøîþ âíóòðіøíüîї âîäíîþ 
ìàãіñòðàëëþ є ßíöçè, ùî ñóäíîïëàâíà 
âïðîäîâæ 6 òèñ. êì. Êèòàé çà çàãàëüíèì 
òîííàæåì òîðãîâîãî ôëîòó âõîäèòü äî 
ïåðøîї äåñÿòêè êðàїí ñâіòó. Ó êðàїíі íàëі÷óєòüñÿ áëèçüêî 120 âåëèêèõ ïîð-
òіâ, çîêðåìà ïîðòîâèé êîìïëåêñ Íіíáî-×æîóøàíü (ëіäåð ó ñâіòі – 889 ìëí ò), 
Øàíõàé (646 ìëí ò), Öіíäàî, Ãóàí÷æîó, Òÿíüöçіíü òîùî. Ó êðàїíі äіþòü 
ïîíàä 500 àåðîïîðòіâ ç ïîñòіéíèìè ðåéñàìè. Äîñі çáåðіãàþòü ñâîє çíà÷åííÿ 
ãóæîâèé, â’þ÷íèé òðàíñïîðò і îñîáëèâî âåëîñèïåäíèé.

Çà îñòàííі 25 ðîêіâ ó ñôåðі òóðèçìó Êèòàé äîñÿã êîëîñàëüíèõ óñïіõіâ. 
Іç êðàїíè, ó ÿêó äî 1978 ð. â’їçä òóðèñòіâ áóâ ìàéæå âіäñóòíіé, Êèòàé ïåðå-
òâîðèâñÿ íà îäíîãî çі ñâіòîâèõ òóðèñòè÷íèõ ëіäåðіâ. Ó 2016 ð. éîãî âіäâі-
äàëî 59,3 ìëí òóðèñòіâ (V ìіñöå ó ñâіòі). Âåëèêèé òóðèñòè÷íèé ïîïèò ìàþòü 
іñòîðè÷íі òà êóëüòóðíі ðåêðåàöіéíі îá’єêòè, çîêðåìà Âåëèêèé êèòàéñüêèé 
ìóð (ìàë. 61), ìóçåé Ãóãóí (êîëèøíіé іìïåðàòîðñüêèé ïàëàö), ïàëàö-ìî-
íàñòèð Ïîòàëà, áóääіéñüêі ìîíàñòèðі òîùî.

•• Характерні риси просторової організації господарства. Äëÿ Êèòàþ õà-
ðàêòåðíі âåëèêі ðåãіîíàëüíі âіäìіííîñòі â ðіâíі ðîçâèòêó. Òðàäèöіéíî â 
Êèòàї âèäіëÿþòü 3 âåëèêі åêîíîìі÷íі çîíè.

Ñõіäíó çîíó óòâîðþþòü äåâ’ÿòü ïðèìîðñüêèõ ïðîâіíöіé òà àâòîíîìíèõ 
ðàéîíіâ Êèòàþ. Öå íàéáіëüø ðîçâèíóòà â ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó âіäíî-
øåííі ÷àñòèíà êðàїíè ç ïîòóæíîþ âàæêîþ ïðîìèñëîâіñòþ, ç ãóñòîþ òðàíñ-
ïîðòíîþ ìåðåæåþ і äîâîëі ðîçâèíóòîþ ñîöіàëüíîþ ñôåðîþ. Çàâäÿêè áåçëі÷і 
ìîðñüêèõ ïîðòіâ öå òàêîæ íàéáіëüø çàëó÷åíà ó ñâіòîãîñïîäàðñüêі çâ’ÿçêè 
÷àñòèíà Êèòàþ. Ñàìå â öіé çîíі âèíèêëè ñó÷àñíі íàóêîєìíі âèðîáíèöòâà, 
ñþäè íàäõîäÿòü îñíîâíі ïîòîêè іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé. Îñíîâíèìè åêîíî-
ìі÷íèìè öåíòðàìè çîíè є Ïåêіí, Øàíõàé (íàéáіëüøå ìіñòî Êèòàþ і ñâіòó, 
âàæëèâèé ôіíàíñîâèé і êîìåðöіéíèé öåíòð Êèòàþ, ðîçòàøîâàíà Øàíõàé-
ñüêà áіðæà çîëîòà, à òàêîæ àâòîìîáіëüíі çàâîäè SAIC Motor, çàâîäè 
êîìï’þòåðіâ і ïîáóòîâîї åëåêòðîíіêè Inventec і LG Electronics, ìåòàëóðãіé-
íèé, íàôòîõіìі÷íі òà õіìі÷íі çàâîäè, îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ìîðñüêèé 
ïîðò) і Òÿíüöçіíü (âàæëèâèé ïðîìèñëîâèé öåíòð).

Öåíòðàëüíà çîíà âêëþ÷àє äåâ’ÿòü ïðîâіíöіé òà àâòîíîìíèõ ðàéîíіâ 
Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîãî, Ïіâíі÷íîãî і Öåíòðàëüíîãî Êèòàþ. Çà ïëîùåþ âîíà ïå-
ðåâèùóє Ñõіäíó çîíó, àëå çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ і ðіâíåì ïðîìèñëîâîãî 
ðîçâèòêó çíà÷íî їé ïîñòóïàєòüñÿ. Òóò îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü âèðîáíè-
öòâî ïàëèâà, åëåêòðîåíåðãії, õіìі÷íèõ ïðîäóêòіâ, ñèðîâèíè і íàïіâôàáðè-
êàòіâ, âіäçíà÷àєòüñÿ âîíà і ñêîòàðñòâîì.

Çàõіäíà çîíà òàêîæ âêëþ÷àє â ñåáå äåâ’ÿòü ïðîâіíöіé òà àâòîíîìíèõ 
ðàéîíіâ Êèòàþ. Â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó ïåðåâàãà âіääàєòüñÿ ðîçâèòêó 

Мал. 61. Візитівка Китаю – Великий 
китайський мур (IV – початок V ст.

до н. е.; завдовжки 4000 км)
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ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, âèêîðèñòàííþ ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ,
ïåðâèííіé ïåðåðîáöі ìіñöåâîї ñèðîâèíè, òðàíñïîðòíîìó îñâîєííþ ìàëîçà-
ñåëåíèõ і ìàëîîñâîєíèõ òåðèòîðіé. Ó âèñîêîãіðíîìó ðàéîíі Òèáåòó, ÿêèé
ìàє ñóâîðі ïðèðîäíі óìîâè, ðîçòàøîâàíå ìіñòî Ëõàñà (âàæëèâèé ðåëіãіé-
íèé öåíòð ëàìàїçìó, îäíîãî ç íàïðÿìіâ áóääèçìó).

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Çà îáіãîì çîâíіø-
íüîї òîðãіâëі Êèòàé âèéøîâ íà ІІ ìіñöå ó ñâіòі (ïіñëÿ ÑØÀ). Êèòàé åêñ-
ïîðòóє íàôòó, âóãіëëÿ, çåðíî, ÷àé, ðèáó, òåêñòèëü, øîâê, âîëüôðàìîâó
ðóäó òîùî; â іìïîðòі äîìіíóþòü ìàøèíè é óñòàòêóâàííÿ, ñêëàäíà îá÷èñ-
ëþâàëüíà òåõíіêà, ãіäðîòåõíі÷íå îáëàäíàííÿ, õіìі÷íі äîáðèâà, íàóêîєìíі
òåõíîëîãії, çáðîÿ òîùî. Íàéáіëüøèé òîðãîâåëüíèé ïàðòíåð Êèòàþ – ßïî-
íіÿ, ïîòіì іäóòü ÑØÀ, Ðîñіÿ, Ïіâäåííà Êîðåÿ òîùî.

Îñîáëèâó çàöіêàâëåíіñòü ÊÍÐ âèÿâëÿє äî òðàäèöіéíî ðîçâèíåíèõ â
Óêðàїíі ñôåð äіÿëüíîñòі, ÿê-îò ïðèëàäîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî îïòèêè,
òî÷íîї ìåõàíіêè, ìåäè÷íîї àïàðàòóðè, õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Ìіæ Óêðàї-
íîþ òà Êèòàєì ðåàëіçóþòüñÿ òàêі ïåðñïåêòèâíі ôîðìè íàóêîâî-òåõíі÷íîї
ñïіâïðàöі, ÿê óêðàїíñüêî-êèòàéñüêі öåíòðè òà òåõíîïàðêè â ìіñòàõ Öçі-
íàíü, Õàðáіí і Øàíõàé.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Родинні стосунки в Китаї досі ґрунтуються на конфуціанських законах. Діти
зобов’язані беззаперечно слухатися батьків усе життя, а у випадку хвороби
матері чи батька – бути поряд і повністю сплатити за лікування. 
• У Китаї налічують близько 200 діалектів, що іноді відрізняються один від
одного як різні мови. Головними в країні є два діалекти – кантонський і манда-
ринський. Завдяки ж величезному населенню Китаю англійською говорить
більше людей, ніж безпосередньо в Америці чи Великій Британії.

1. Визначте переваги сучасного ЕГП Китаю. Яке місце кра-
їни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні?
2. Охарактеризуйте вплив демографічної політики КНР на
працересурсний потенціал країни.

Запитання
і завдання

Населення – 21 млн мешканців, густота населення – 1290 осіб/км2.
Місто розташоване на Великій Китайській рівнині, у басейні р. Юндінхе.
Пекін – одне з найдавніших китайських міст. У 1421 р. отримав назву
«Бейцзін», із XIII ст. до 1927 р. Пекін був столицею Китаю, в 1949 р. 
став столицею КНР.
Пекін – великий промисловий центр країни. У місті працюють підпри-
ємства машинобудування, нафтопереробки і хімічної промисловості, 
будівельної й легкої промисловості. Зберігають своє значення кустар-
ні виробництва (різьблення по дереву, слоновій кістці, нефриту, 
виробництво килимів). Пекін є найбільшим транспортним вузлом 
Китаю, у якому діють міжнародний аеропорт Шоуду і метрополітен.
Історична частина Пекіна (строго геометрична за плануванням) скла-
дається із Внутрішнього і Зовнішнього міста. Найдавніше Внутрішнє 
місто включає комплекс Імператорського міста (південна стіна з воро-
тами і площа Тяньаньмень), ядро якого – Заборонне місто з комплек-
сом Імператорського палацу (XV ст., нині музей Гугун). У Зовнішньому 
місті особливо відзначається ансамбль «Храм неба». Адміністративно-
політичний центр міста – площа Тяньаньмень.

Ïàðèæ
• 
• М
• 

• 

• 
д

Ïåê іí Ïåê іí 
(Beijing)(Beijing)
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3. Які проекти розвитку країни в різних сферах діяльності вам відомі?
4. Знайдіть і покажіть на карті найбільший промисловий район країни, світові міста, 

головні морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри.
5. Які сфери діяльності створюють сучасну спеціалізацію третинного, вторинного, 

первинного секторів економіки Китаю? 
6. Обґрунтуйте стрімкі темпи розвитку туристичної сфери Китаю.
7. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки Китаю. Які перспективи україн-

сько-китайських відносин?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Óíіêàëüíіñòü åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè Êèòàþ.

§ 19. ІНДІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Республіка Індія
• Ñòîëèöÿ – Нью-Делі
• Ïëîùà – 3,28 млн км2

• Íàñåëåííÿ – 1 281 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâè – хінді, англійська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – парламентська рес-
публіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 29 штатів, 6 союзних
територій

• Íàéáіëüøі ìіñòà – Мумбаї, Делі, Бангалор, Колката
• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 1723 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП країни.
Іíäіÿ – íàéáіëüøà êðàїíà Ïіâäåííîї 
Àçії, ðîçòàøîâàíà íà ïіâîñòðîâі Іíäî-
ñòàí, çà ïëîùåþ ïîñіäàє ñüîìå ìіñöå ó 
ñâіòі, çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ – 
äðóãå ïіñëÿ Êèòàþ (êîæíèé øîñòèé 
æèòåëü Çåìëі ìåøêàє â Іíäії). Іíäіÿ 
îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àðàâіéñüêîãî ìîðÿ 
íà çàõîäі, Іíäіéñüêîãî îêåàíó íà ïіâ-
äíі òà Áåíãàëüñüêîї çàòîêè íà ñõîäі.

Іíäіÿ – êðàїíà äàâíüîї êóëüòóðè,
áàòüêіâùèíà áàãàòüîõ âèíàõîäіâ і äî-
ñÿãíåíü öèâіëіçàöії. Òàê, Іíäії ëþäñòâî 
çîáîâ’ÿçàíå âèíàéäåííÿì äåñÿòêîâîї 
ñèñòåìè îá÷èñëåííÿ òà ãðè â øàõè. Іí-
äіéöі ïåðøèìè íàâ÷èëèñÿ ðîçâîäèòè äîìàøíþ ïòèöþ, âèðîùóâàòè ðèñ, 
áàâîâíèê, öóêðîâó òðîñòèíó. Іíäіÿ є áàòüêіâùèíîþ ñâіòîâîї ðåëіãії – áóä-
äèçìó і íàöіîíàëüíîї – іíäóїçìó. Äîñÿãíåííÿ Іíäії ó ñôåðі êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâà óâіéøëè äî ñêàðáíèöі ñâіòîâîї ñïàäùèíè.

Іíäіÿ – ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà, ó ÿêіé ãëàâîþ äåðæàâè є ïðåçèäåíò 
іç ñóòî ïðåäñòàâíèöüêèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Êîíñòèòóöіÿ âèçíà÷àє Іíäіþ 
ÿê «ñîþç øòàòіâ», ÿêі íå ìàþòü ïðàâà âіëüíîãî âèõîäó ç êðàїíè. Іíäіéñüêі 

1. Назвіть риси фізико-географічного 
положення Індії. Охарактеризуйте 
вплив ФГП на формування природних 
умов країни.
2. Індія – один з давніх осередків 
людських цивілізацій. Що вам відомо
про культуру, традиції, менталітет
індійців? 
3. Наведіть обґрунтування включення 
Індії до однієї з провідних категорій
країн світу – «Великої двадцятки», 
або G-20.

ПРИГАДАЙТЕ
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Розділ II
øòàòè – öå âåëèêі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі óòâîðåííÿ, â îñíîâó
ÿêèõ ïîêëàäåíî ìîâíó єäíіñòü íàñåëåííÿ.

•• Основні чинники розвитку. Íàäðà Іíäії óòðèìóþòü âåëèêі çàïàñè ìіíå-
ðàëüíèõ ðåñóðñіâ, çîêðåìà çàëіçíèõ і ìàðãàíöåâèõ ðóä, êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ,
áîêñèòіâ, õðîìó, ãðàôіòó, òîðіþ, àëìàçіâ, òèòàíó, çîëîòà é äîðîãîöіííèõ êà-
ìåíіâ. Ó Ãіìàëàÿõ ïî÷èíàþòüñÿ íàéáіëüøі ðі÷êè Іíäії – Іíä (3180 êì), Áðàõ-
ìàïóòðà (2900 êì) і Ãàíã (2700 êì), ÿêі є ñóäíîïëàâíèìè. Ðі÷êè ìàþòü
âåëè÷åçíèé ãіäðîåíåðãåòè÷íèé ïîòåíöіàë, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòü  ñÿ ëèøå íà
10 %. Îçåð â Іíäії ìàëî. Ëіñè âêðèâàþòü 23 % òåðèòîðії êðàїíè. É äîñі ëіñè
іíòåíñèâíî âèðóáóþòü íà ïàëèâî, äëÿ ðîçøèðåííÿ îðíèõ çåìåëü, ïіä ïðî-
ìèñëîâі îá’єêòè і çàáóäîâó.

Ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè Іíäії áàãàòі é ðіçíîìàíіòíі: ãіðñüêі ìàñèâè Ãіìàëàїâ
і Êàðàêîðóìó, òðîïі÷íі ïóñòåëі, ñàâàíè, âîëîãі ëіñè, ìîðñüêі óçáåðåææÿ.
Ó êðàїíі ñòâîðåíî ìåðåæó íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ (ïîíàä 75) і çàïîâіäíèêіâ
(äî 420), íàéâіäîìіøі ç ÿêèõ Êàíõà â Ìàäõüÿ-Ïðàäåø, Êàçіðàíãà â Àññàìі,
Êîðáåòò-ïàðê â Óòòàð-Ïðàäåø, Ïåðіÿð ó Êåðàëå.

Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë Іíäії äóæå çíà÷íèé (510 ìëí îñіá), àëå ïåðå-
âàæàє íåêâàëіôіêîâàíà ðîáî÷à ñèëà. ×àñòêà ïèñüìåííèõ ñåðåä äîðîñëîãî

íàñåëåííÿ ëåäâå ñÿãàє 60 %. Âè-
ùîþ îñâіòîþ îõîïëåíî âñüîãî 12 %
іíäіéñüêîї ìîëîäі. Іíäіÿ – îäíà ç
íàéáіëüø ñîöіàëüíî ïîëÿðèçîâàíèõ
êðàїí ñâіòó, òóò ïîíàä 1/3 íàñå-
ëåííÿ æèâå çà «ìåæåþ áіäíîñòі».

• Система розселення. Íàñåëåííÿ
Іíäії íàëі÷óє ïîíàä 1,28 ìëðä îñіá,
ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 1/6 íàñåëåííÿ
ïëàíåòè. Іç ïî÷àòêó XX ñò. êіëü-
êіñòü ìåøêàíöіâ Іíäії çáіëüøèëàñÿ
ìàéæå â 3 ðàçè, à ùîðі÷íèé ïðè-
ðîäíèé ïðèðіñò ïåðåâèùóє 1,17 %.

Äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíà âèñîêà
ãóñòîòà íàñåëåííÿ (364 îñîáè/êì2). 
Íàéçàñåëåíіøі ïðèìîðñüêі òåðèòî-
ðії (700–800 îñіá/êì2), íàéìåíø çà-
ñåëåíі – ãіðñüêі ïіâíі÷íі òåðèòîðії
(10–20 îñіá/êì2, ìàë. 62). Ðіâåíü
óðáàíіçàöії íèçüêèé (33 %), àëå ó ї
âîäíî÷àñ â Іíäії íàÿâíі 54 ìіñòà-
ìіëüéîíåðè (òàáë. 1), ùî óòâîðþþòü
âåëèêі àãëîìåðàöії. Íà áàçі øâèä-
êîðîñëèõ àãëîìåðàöіé ôîðìóєòüñÿ
ìåãàëîïîëіñ Êîëêàòà–Àñàíñîë–äî-
ëèíà ð. Äàìîäàð (àáî Âіçàãìàõàíà-
ãàð) íà êîðäîíі Іíäії ç Áàíãëàäåø.

• Сучасний стан господарства.
Åêîíîìіêà Іíäії áàãàòîóêëàäíà,
åêîíîìі÷íà âіäñòàëіñòü ìåæóє ç íî-
âіòíіìè äîñÿãíåííÿìè íàóêè é òåõ-
íіêè. 

Мал. 62. Густота населення Індії (осіб/км2)2

Таблиця 1. Найбільші міста Індії

№ Місто Площа,
км2

Населення, млн осіб
місто агломерація

1 Мумбаї 603 13,9 21,3

2 Делі 1483 12,5 18,9

3 Бангалор 741 5,4 6,5

4 Колката 185 5,0 15,4
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АЗІЯ

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ìàє âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè Іíäії (17 % 
ÂÂÏ). Éîãî îñíîâà –

ð
çåìëåðîáñòâî (3/4//  àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà). Ãîëîâíі 

ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè – ðèñ (157 ìëí ò – ІІ ìіñöå ó ñâіòі), ïøåíèöÿ, 
ïðîñÿíі êóëüòóðè, êóêóðóäçà, áîáîâі. Ïðèáåðåæíі íèçîâèíè, äîëèíè Ãàíãó 
òà Áðàõìàïóòðè – ïîÿñ ðèñîñіÿííÿ, Іíäî-Ãàíãñüêà íèçîâèíà – öàðèíà ïøå-
íèöі. Áàãàòî âèðîùóþòü і òåõíі÷íèõ êóëüòóð – áàâîâíèê (ІІ ìіñöå ó ñâіòі), 
öóêðîâó òðîñòèíó, òþòþí, ÷àé, êàâó òîùî. Îëіéíі êóëüòóðè (àðàõіñ, ðàïñ і 
êîêîñîâі ãîðіõè) êóëüòèâóþòü ìàéæå ïîâñþäíî. Òðàäèöіéíà ñòàòòÿ åêñ-
ïîðòó – ïðÿíîùі (÷îðíèé ïåðåöü, ãâîçäèêà, êàðäàìîí). Íåçâàæàþ÷è íà íàé-
áіëüøå ó ñâіòі ïîãîëіâ’ÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè (300 ìëí ãîëіâ êîðіâ і 85 ìëí 
áóéâîëіâ), òâàðèííèöòâî ìàє ñïåöèôі÷íèé õàðàêòåð – âèêîðèñòîâóєòüñÿ 
ÿê òÿãëîâà ñèëà. Ì’ÿñíå òâàðèííèöòâî çàãàëîì íå ðîçâèíåíå é îáìåæóєòüñÿ 
ðîçâåäåííÿì äðіáíîї ðîãàòîї õóäîáè òà ïòèöі.

Ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü ìàє æèòòєâî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ äåð-
æàâè. Ó êðàїíі âèäîáóâàþòü 156 ìëí ò çàëіçíîї ðóäè, 19 ìëí ò áîêñèòіâ, 
3 ìëí ò ìіäíîї ðóäè, à òàêîæ ìàðãàíåöü, çîëîòî, ñðіáëî, àëìàçè, öèíê і 
ñâèíåöü òîùî. Áіëüøó ÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü ÒÅÑ (79 %), íà ї
ÃÅÑ ïðèïàäàє 18 %. Ç 1960-õ ðîêіâ. Іíäіÿ îäíієþ ç ïåðøèõ ñåðåä êðàїí, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ, ðîçïî÷àëà áóäóâàòè ÀÅÑ (ïîáëèçó ×åííàÿ), íèíі â êðàїíі 
äіþòü 7 ÀÅÑ, àëå âèðîáëÿþòü âîíè ëèøå 3 % åëåêòðîåíåðãії.

Â Іíäії âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, êðàїíà ïî-
ñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì òà åêñïîðòîì áàâîâ-
íÿíèõ і äæóòîâèõ òêàíèí, êèëèìіâ, âçóòòÿ. Äóæå øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ 
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Іíäіéñüêі ïіäïðèєìñòâà âèðîáëÿþòü òêàöüêі âåðñòàòè, 
åëåêòðîìîòîðè, òðàíñôîðìàòîðè, òåïëîâîçè, âàãîíè, ñóäíà, òðàêòîðè, ëі-
òàêè, óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìåòàëóðãіéíèõ çàâîäіâ. Ïåðñïåêòèâíèì є àâòîìî-
áіëåáóäóâàííÿ, ÿêå âæå íèíі ñòàëî ï’ÿòèì ó ñâіòі. Íàöіîíàëüíі іíäіéñüêі 
êîìïàíії Tata Motors (ìàë. 63), Hindustan Motors, Force Motors, Mahindra 
Group òà іí. 2016 ð. âèðîáèëè 4,4 ìëí àâòî. Ó ìåòàëóðãії ïåðåâàæàє âè-
ãîòîâëåííÿ ñòàëі é àëþìіíіþ, 70 % íåîáõіäíèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ іìïîð-
òóєòüñÿ ç іíøèõ êðàїí. Ó äåðæàâі âèðîáëÿєòüñÿ 145 ìëí ò äîáðèâ (ІІІ ìіñöå 
ó ñâіòі), ùî çàáåçïå÷óє 70 % ïîòðåá êðàїíè. Ôàðìàöåâòè÷íà ïðîìèñëîâіñòü
є îäíієþ ç íàéðîçâèíóòіøèõ. Äàâíіì і òðàäèöіéíèì âèäîì âèðîáíèöòâà 
êðàїíè є àëìàçíà ïðîìèñëîâіñòü, Іíäіÿ ùîðîêó åêñïîðòóє àëìàçіâ íà ïî-
íàä 1 ìëðä äîë.

Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè. Ó 2016 ð. íà íüîãî ïðèïàäàëî 46 % ÂÂÏ. 
Íàéðîçâèíóòіøèìè є ôіíàíñîâі, áàíêіâñüêі, áóõãàëòåðñüêі ïîñëóãè, ôðàõò, 
òóðèçì, îñâіòà, îïåðàöії ç íåðóõîìіñòþ, íàöіîíàëüíà іíôðàñòðóêòóðà. Іíäіÿ 
øâèäêî ñòàє îäíієþ ç ãîëîâíèõ ôіãóð íà ñâіòî-
âîìó ðèíêó іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ó 
ÿêîìó âæå çàéíÿòî ïîíàä 1/4//  ïðàöіâíèêіâ êðà-
їíè. Òåõíîïàðêè, ÿêі âèðîáëÿþòü 90 % ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðîçìіùåíі ïî âñіé 
òåðèòîðії Іíäії. Ñâîєðіäíîþ «Êðåìíієâîþ äîëè-
íîþ» â Іíäії ââàæàєòüñÿ âèñîêîòåõíîëîãі÷íèé 
öåíòð íà îêîëèöÿõ ì. Áàíãàëîð, ùî ñïåöіàëі-
çóєòüñÿ íà ïðîâåäåííі íàóêîâî-äîñëіäíèõ ðî-
áіò, âèðîáíèöòâі åëåêòðîíіêè і ñòâîðåííі 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Іíäіÿ íàëåæèòü äî àçіéñüêèõ êðàїí іç âіä-
íîñíî ðîçâèíåíèì òðàíñïîðòîì. Çàëіçíè÷íà 
ìåðåæà – îäíà ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі, çàãàëüíà 

Мал. 63. Малогабаритне авто
компанії Tata Motors (Мумбаї)
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Розділ II
äîâæèíà çàëіçíèöü – 68 òèñ. êì (V ìіñöå ó ñâіòі). Çàëіçíèöÿìè ïåðåâîçÿòü
60 % âàíòàæіâ. Îñíîâíі ìіñòà êðàїíè ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ íàöіîíàëüíèìè
àâòîñòðàäàìè. Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü àâòîìîáіëüíèõ äîðіã – 4,7 ìëí êì
(ІІ ìіñöå ó ñâіòі). Áіëüøіñòü іíäіéñüêèõ äîðіã, îñîáëèâî â ãëèáèíöі, ґðóíòîâі
é ó ñåçîí äîùіâ ñòàþòü âàæêîïðîõіäíèìè. Іíäіÿ âîëîäіє íàéáіëüøèì ñåðåä
êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, òîðãîâåëüíèì ôëîòîì. Çíà÷íîãî ðîçâèòêó íàáóâ
ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò. Ìіæíàðîäíі ìåðåæі îáñëóãîâóє äåðæàâíà êîìïàíіÿ
Air India, à íà âíóòðіøíіõ – Indian Airlines і äåÿêі ïðèâàòíі. Äîñі â êðàїíі
âèêîðèñòîâóþòü ãóæîâèé і â’þ÷íèé âèäè òðàíñïîðòó, ðîëü ÿêèõ äóæå
âàæëèâà.

Â Іíäії òðàäèöіéíî ðîçâèíóòèé òóðèçì. Ó 2016 ð. êðàїíó âіäâіäàëî ïîíàä
14,5 ìëí òóðèñòіâ, ÿêèõ ïðèâàáëþþòü ÷óäîâі ïëÿæі, ïðèòÿãàëüíі äëÿ àëüïі-
íіçìó Ãіìàëàї; âåëèêèé ïîïèò ìàþòü ðåëіãіéíèé, ìåäè÷íèé і ÷àéíèé âèäè
òóðèçìó. Â êðàїíі ÷èìàëî âèäàòíèõ іñòîðèêî-êóëüòóðíèõ ïàì’ÿòîê (ìàë. 64).
Äî ñïèñêó ÞÍÅÑÊÎ çàíåñåíî 26 îá’єêòіâ.

•• Характерні риси просторової організації господарства. Â Іíäії âèäіëÿ-
þòüñÿ 5 åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ÿêі ìàþòü ÷іòêó ñïåöіàëіçàöіþ.

Ðàéîí Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîї Іíäії âêëþ÷àє øòàòè íèæíüîї òå÷ії Ãàíãó. Öåї
ðàéîí іç ðîçâèíóòîþ ÷îðíîþ ìåòàëóðãієþ, îñíîâíîþ õіìієþ, ìàøèíîáóäó-
âàííÿì. Ó ïåðåäãіð’ÿõ Ãіìàëàїâ âèðîùóþòü äâі íàéâàæëèâіøі åêñïîðòíі
êóëüòóðè Іíäії – ÷àé і äæóò. Êëþ÷îâèì öåíòðîì öüîãî ðàéîíó є ìіñòî Êîë-
êàòà (âåëèêèé öåíòð îñâіòè, íàóêè, êóëüòóðè, åêîíîìіêè і ôіíàíñіâ, ðîçâè-
íóòі ñåêòîð іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ìåòàëóðãіÿ, ìàøèíîáóäóâàííÿ).

Äðóãèì âàæëèâèì ðàéîíîì òðàäèöіéíî є Çàõіäíà Іíäіÿ, ùî ñóñіäèòü іç
Ïàêèñòàíîì. Çàõіäíà Іíäіÿ ïîñòóïîâî íàðîùóє íàôòîâèäîáóòîê і ðîçâèâàє
ñó÷àñíó íàôòîïåðåðîáêó. Îñíîâíèì öåíòðîì ðàéîíó є ìіñòî Ìóìáàї (êîë.
Áîìáåé) – ãîëîâíèé ïîðò êðàїíè, ùî ñòâîðþє 5 % ÂÂÏ Іíäії, öåíòð áàâîâ-
íÿíîї, ìàøèíîáóäіâíîї, ìåòàëîîáðîáíîї, õіìі÷íîї, äåðåâîîáðîáíîї, øêіðÿ-
íîї ïðîìèñëîâîñòі. Òóò âèðîáëÿєòüñÿ áëèçüêî 70 % êіíîôіëüìіâ êðàїíè.

Äâà åêîíîìі÷íі ðàéîíè – Öåíòðàëüíèé і Ïіâíі÷íèé – ÷àñòî îá’єäíóþòü 
â îäèí ðàéîí. Òóò ó äîëèíàõ Ãàíãó òà éîãî ïðèòîê âèðîùóþòü ðèñ, ïðîñî
і ïøåíèöþ, öóêðîâó òðîñòèíó, áàâîâíó, îëіéíі é áîáîâі êóëüòóðè. Öå îäèí
іç íàéáіëüøèõ ñâіòîâèõ öåíòðіâ çåìëåðîáñòâà. Ìіñöåâà ïðîìèñëîâіñòü
ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåðîáêîþ àãðîïðîäóêöії, ìåòàëóðãієþ. Òóò ðîçìіùåíà ñòî-
ëèöÿ êðàїíè – Íüþ-Äåëі.

Íàéâіäñòàëіøèì є ðàéîí Ïіâäåííà Іíäіÿ, ÿêèé òðàäèöіéíî ñïåöіàëіçó-
єòüñÿ íà òðîïі÷íîìó çåìëåðîáñòâі é çåðíîâîìó ãîñïîäàðñòâі. Ðîçâèâàєòüñÿ
ëåãêà, õàð÷îâà, ìåòàëóðãіéíà і íàôòîïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü. Åêîíîìі÷-
íèìè öåíòðàìè ðàéîíó є ìіñòà Õàéäàðàáàä – âåëèêèé ïðîìèñëîâèé і ðåìіñ-

íè÷èé öåíòð і ×åííàї (äî 1996 ð. ї
Ìàäðàñ) – àâòîìîáіëüíà ïðîìèñëîâіñòü,
ÂÏÊ, áіîòåõíîëîãії, âåëèêèé ïîðò.

• Зовнішні економічні зв’язки. Çîâíіøíÿ
òîðãіâëÿ ïðèíîñèòü çíà÷íі ïðèáóòêè. Îñíî-
âíèé åêñïîðò ïðèïàäàє íà òåêñòèëü, þâå-
ëіðíі âèðîáè, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ,
åëåêòðîíіêó, òðàíñïîðòíå îáëàäíàííÿ, ôàð-
ìàöåâòèêó, ñіëüãîñï ïðîäóêòè; іìïîðò — íà
íàôòó, ìàøèííå îáëàäíàííÿ, äîáðèâà é õі-
ìіêàòè. Ãîëîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíå-
ðàìè Іíäії є ÑØÀ, êðàїíè ЄÑ і Êèòàé.

Мал. 64. Перлина Індії – мавзолей 
Тадж-Махал (1632–1653 рр.)
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Ùå çà ÷àñіâ ÑÐÑÐ Іíäіÿ áóëà òðàäèöіéíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè. Çàâäÿêè 
óêðàїíñüêèì ïðîåêòíèì çàêëàäàì і ïðîìèñëîâèì ïіäïðèєìñòâàì ó êðàїíі 
ïîáóäîâàíі âåëèêі çàâîäè òà êîìáіíàòè ÷îðíîї ìåòàëóðãії, õіìі÷íîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі, âàæêîãî òà òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ òîùî. Îñíîâíі òîâàðíі 
ïîçèöії óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó äî Іíäії: æèðè é îëії ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, 
ìåòàëè, ÿäåðíі ðåàêòîðè, êîòëè òà ìàøèíè, äîáðèâà, ïðîäóêòè íåîðãàíі÷-
íîї õіìії; Іíäіÿ ïîñòà÷àє â Óêðàїíó: ôàðìàöåâòè÷íó ïðîäóêöіþ, îðãàíі÷íі 
õіìі÷íі ñïîëóêè, ïëàñòìàñè òà ïîëіìåðíі ìàòåðіàëè, òþòþí òîùî. Àêòèâíî 
ñïіâïðàöþþòü êðàїíè ó ñôåðàõ áіîòåõíîëîãіé і áіîìåäèöèíè, іíôîðìàöіé-
íèõ і êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé, íàíîòåõíîëîãіé і íîâèõ ìàòåðіàëіâ, åíåð-
ãåòèêè é åíåðãîðåñóðñіâ, ôіçèêè âèñîêèõ åíåðãіé òà àñòðîôіçèêè.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• В Індії мешкає найбільша кількість вегетаріанців світу. Близько 40 % індій-
ців – вегетаріанці. У країні найнижчий у світі показник споживання м’яса на 
душу населення. До того ж корова – священна тварина. Якщо під час подо-
рожі на дорозі опиниться корова, то водієві варто бути дуже обережним: у 
разі навіть незначного зіткнення з твариною йому загрожує штраф, а в деяких 
випадках навіть строк за ґратами.
• Поділ суспільства на 4 соціальні категорії (варни), що його було запроваджено 
Ведами, пізніше трансформувалося в кастову систему і нормативно закріплено 
одним із найдавніших кодексів – Законами Ману, які датовані, за різними оцін-
ками, VI або II ст. до н. е., зберігається і дотепер. Однак первісна система 4 варн-
каст (браміни, кшатрії, вайшиї, шудри) і сучасна система каст не подібні. Остання 
налічує сотні каст – джат. У сучасній конституції Індії існує додаток «Таблиця 
каст», у якій зазначено всі офіційно визнані державою касти – джати.

1. Охарактеризуйте місце Індії в сучасному економічному
житті Азії й світу.
2. Розкрийте вплив основних чинників на спеціалізацію
індійської економіки та її участь у МПП.

3. Поясніть причини нерівномірності розселення населення та економічного
розвит ку економічних районів Індії.

4. Які склалися передумови для розвитку високотехнологічних сфер економіки Ін-
дії? На прикладах доведіть, що Індія – країна, яка стрімко розвивається.

Запитання
і завдання

• Населення – 257 тис. мешканців, густота населення – 3820 осіб/км2

• Місто розташоване на Індо-Гангській рівнині, на березі р. Джамна.
• Нью-Делі фактично є районом Делі, і первісно його територія була
забудована в 1911–1923 рр. для англійської колоніальної адміністра
ції, що перенесла сюди центральну резиденцію з Калькутти. Після
здобуття Індією незалежності 1947 р. Нью-Делі став автономним
районом.

• Нью-Делі – лише політичний центр країни, тут розміщені урядов
служби, промислових підприємств немає. Основною є сфера послуг
що включає інформаційні технології, телекомунікації, готелі, банки,
туристичну інфраструктуру.

• Більшу частину Нью-Делі спроектував провідний британський архі-
тектором Едвіном Лаченсом у XX ст. Адміністративний центр міста
включає будівлю Сансад-Бхаван (парламент, 1912–1913 рр.), прези-
дентський палац Раштрапаті-Бхаван, меморіальну пам’ятку Ворота
Індії, храм Лакшмі-Нараяні (1939 р.).

Ïàðèæ
2.

а 
а-
я 
м 

ві 
г, 
и, 

Íüþ-ÄåëіÍüþ-Äåëі
(New Delhi)(New Delhi)
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5. Складіть міні-твір «Незабутня туристична подорож Індією».
6. Охарактеризуйте міжнародні зв’язки України з Індією.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
«Êîðèäîðè çðîñòàííÿ» â Іíäії.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Тема: Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінюван-

ня працересурсного потенціалу країн
Мета: поглибити знання про структуру населення країн Азії на прикладі Японії,

Китаю та Індії; закріпити вміння читати статево-вікові піраміди, аналізувати співвідно-
шення статевих (чоловіче та жіноче) та вікових (діти, працездатне населення, люди
похилого віку) показників населення Японії, Китаю та Індії; спираючись на аналіз стате-
во-вікових пірамід країн Азії, оцінити сучасний стан та перспективи працересурсного
потенціалу цих країн.

Завдання:
1. Порівняйте статево-вікові піраміди населення Японії, Китаю та Індії.

Китай, 2016 р.Японія, 2016 р.

2. Зробіть висновки про демографічну 
ситуацію та структуру населення Японії, 
Китаю та Індії:

а) тип відтворення населення;
б) співвідношення чоловіків і жінок у 

різних вікових групах;
в) демографічне явище, що є харак-

терним для країни (демографічний вибух, 
демографічна криза, депопуляція, старін-
ня населення тощо) і які його причини;

г) прогноз забезпеченості трудовими 
ресурсами на найближчі 15–20 років.

Використовуйте матеріали підручника, 
карти атласу, інтернет-джерела.

 ÏÅÐÅÂІÐÒÅ ÑÅÁÅ

Òåñòè ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ

 1. Ñóáðåãіîíîì Àçії, ó ÿêîìó íåìàє æîäíîї ìîíàðõі÷íîї äåðæàâè, є:
А Öåíòðàëüíèé Б Çàõіäíèé В Ñõіäíèé Г Ïіâäåííèé

Індія, 2016 р.
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 2. Äî ÷èñëà àçіéñüêèõ êðàїí-ãіãàíòіâ çà íàñåëåííÿì (ïîíàä 100 ìëí îñіá) 
íå íàëåæèòü:
А Êèòàé Б Òóðå÷÷èíà В Іíäîíåçіÿ Г Áàíãëàäåø

 3. Çà ïîêàçíèêàìè ІËÐ, íàéðîçâèíåíіøîþ êðàїíîþ Àçії є:
А ÎÀÅ Б Іíäіÿ В Êèòàé Г Ñіíãàïóð

 4. Âèáåðіòü ìіñòî – ñòîëèöþ àçіéñüêîї äåðæàâè:
А Êàðàêàñ Б Äàêêà В Ñêîï’є Г Òðèïîëі

 5. Ìàëàéçіÿ, Ñіíãàïóð, Ïіâäåííà Êîðåÿ, Òàéâàíü – öå:
А êðàїíè «ïåðåñåëåíñüêîãî êàïіòàëіçìó»
Б êëþ÷îâі êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ
В íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè
Г ïîñòñîöіàëіñòè÷íі êðàїíè

 6. Íà ÿêîìó îñòðîâі ðîçòàøîâàíі òðè äåðæàâè Àçії (Ìàëàéçіÿ, Іíäîíåçіÿ 
òà Áðóíåé)?
А Ñóìàòðà Б ßâà В Õîêêàéäî Г Êàëіìàíòàí

 7. Êðàїíà Àçії, ùî ïîñіäàє ІІ ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ îá’єêòіâ Ñâіòîâîї 
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ òà є îäíèì іç ëіäåðіâ ñâîãî ðåãіîíó:
А ßïîíіÿ Б Òàїëàíä В Іíäіÿ Г Êèòàé

 8. Êðàїíè ÿêîãî ðåãіîíó Àçії âõîäÿòü äî ðåãіîíàëüíîї îðãàíіçàöії ÀÑÅÀÍ, 
ùî çàáåçïå÷óє їõ ðèíêîâèé ðîçâèòîê?
А Çàõіäíà Б Ïіâäåííî-Ñõіäíà В Ñõіäíà Г Ïіâäåííà

 9. Çíàéäіòü ïîìèëêó â ïàðі «êðàїíà – ñòîëèöÿ»:
А Éîðäàíіÿ – Àììàí В Îìàí – Ñàíà
Б Áàõðåéí – Ìàíàìà Г Êàòàð – Äîõà

Òåñòè íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ÒÍÊ òà êðàїíàìè Àçії, ÿêèì âîíè íàëåæàòü:
А ßïîíіÿ 1 Tata Motors, Hindustan Motors, Mahindra Group
Б Êèòàé 2 Haier, TCL, Gree, SAIC Motor
В Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ 3 Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi Group
Г Òóðå÷÷èíà 4 Hyundai, Kia, Samsung, LG
Д Іíäіÿ

11. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñóáðåãіîíàìè Àçії òà êðàїíàìè, ùî âõî-
äÿòü äî їõíüîãî ñêëàäó:
А Ñõіäíà Àçіÿ 1 Îìàí
Б Çàõіäíà Àçіÿ 2 Óçáåêèñòàí
В Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ 3 Â’єòíàì
Г Ïіâäåííà Àçіÿ 4 Ìîíãîëіÿ
Д Öåíòðàëüíà Àçіÿ

12. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà ïîєäíàííÿì їõíіõ ôîðì äåð-
æàâíîãî ïðàâëіííÿ é óñòðîþ:
А Êàçàõñòàí 1 ôåäåðàòèâíà ðåñïóáëіêà
Б Òàїëàíä 2 óíіòàðíà ðåñïóáëіêà
В Ãîíêîíã/Ñÿíãàí 3 ôåäåðàòèâíà ìîíàðõіÿ
Г ÎÀÅ 4 óíіòàðíà ìîíàðõіÿ
Д Ïàêèñòàí
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13. Âèçíà÷òå ñòîëèöі òèõ êðàїí, ÿêі ìåæóþòü ç Іíäієþ íà ñóõîäîëі:
А Іñëàìàáàä В Äàêêà Д Êàòìàíäó
Б Òåãåðàí Г Ìàëі Е Áàíãêîê

14. Ç ïåðåëіêó ñâіòîâèõ ìіñò âèáåðіòü òі, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ñóáðåãіîí Ñõіäíà
Àçіÿ:
А Ñіíãàïóð В Ñåóë Д Øàíõàé
Б Äóáàї Г Ìóìáàї Е Ãîíêîíã/Ñÿíãàí

15. Âèáåðіòü êðàїíè Àçії, ó ÿêèõ àêòèâíî çàïðîâàäæóþòü çàõîäè äåìîãðàôі÷-
íîї ïîëіòèêè і äîñÿãíóòі ïåâíі ðåçóëüòàòè çàâäÿêè ïëàíóâàííþ ðîäèí:
А ÎÀÅ В Ñіíãàïóð Д Îìàí
Б Ïіâäåííà Êîðåÿ Г Êèòàé Е Іðàí

16. Êðàїíè Çàõіäíîї Àçії ìàþòü øèðîêèé ñïåêòð іíòåãðàöіéíèõ іíòåðåñіâ.
Âîíè є ÷ëåíàìè òàêèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé:
А ÍÀÒÎ В ÍÀÔÒÀ Д ÌÅÐÊÎÑÓÐ
Б ÀÑÅÀÍ Г ÎÏÅÊ Е Іñëàìñüêà êîíôåðåíöіÿ

Òåñòè ç ïðîïóùåíèìè âіäïîâіäÿìè

17. Óêàæіòü êðàїíè Àçії âіäïîâіäíî äî їõíüîї ôîðìè ïðàâëіííÿ:
Êîíñòèòóöіéíі ìîíàðõії: Àáñîëþòíі ìîíàðõії: Ðåñïóáëіêè:
А _______________; А _______________; А _______________;
Б _______________; Б _______________; Б _______________;
В _______________; В _______________; В _______________;
Г _______________; Г _______________; Г _______________;
Д _______________. Д _______________. Д _______________.

18. Íàéáіëüøèé ìåãàëîïîëіñ ñâіòó, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ßïîíії, íàçèâàєòüñÿ
_____________________ .

19. Óíіòàðíà àçіéñüêà ìîíàðõіÿ, ìàéæå 99 % íàñåëåííÿ ÿêîї íàëåæèòü äî
îäíîãî åòíîñó; ïðèáëèçíî ïîëîâèíà íàñåëåííÿ ìåøêàє â íàéáіëüøîìó
ìåãàëîïîëіñі ñâіòó; ãîëîâíà ñêëàäîâà åêîíîìіêè – ìàøèíîáóäóâàííÿ,
ïðîäóêöіÿ ÿêîãî ïåðåâàæàє â åêñïîðòі; іìïîðòóє ìàéæå âñå ïàëèâî,
ðóäè ìåòàëіâ, çíà÷íó ÷àñòèíó ïðîäîâîëüñòâà: êðàїíà _________________ ; 
ñòîëèöÿ ________________ ; ðåãіîí ________________ .

20. Íàïіâîñòðіâíà êðàїíà, ùî ðîçâèâàєòüñÿ, ôåäåðàöіÿ, íà òåðèòîðії ÿêîї
ðîçòàøîâàíå íàéâîëîãіøå ìіñöå íà Çåìëі; ñòîëèöÿ äåðæàâè íå íàé-
áіëüøå ìіñòî â êðàїíі. Є áàòüêіâùèíîþ ÷àþ, ðèñó, öèòðóñîâèõ. Îäèí çі
ñâіòîâèõ ëіäåðіâ ç âèðîùóâàííÿ áàâîâíè, äæóòó і ðîçâåäåííÿ âåëèêîї
ðîãàòîї õóäîáè: êðàїíà __________________ ; ñòîëèöÿ __________________ ; 
ðåãіîí __________________ .

21. Íîâîіíäóñòðіàëüíà ïіâîñòðіâíà êðàїíà. Îäèí ç ïðîâіäíèõ âèðîáíèêіâ
åëåêòðîòåõíіêè, ñóäåí; àêòèâíî ðîçâèâàє àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, àòîìíó
åíåðãåòèêó. Çà âèñîêі òåìïè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó îòðèìàëà äðóãó
íàçâó «àçіéñüêèé òèãð»: êðàїíà __________________________ ; ñòîëèöÿ
__________________ ; ðåãіîí __________________ .
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 РОЗДІЛ III. ОКЕАНІЯ

Òåìà 1. Австралія
Ви дізнаєтеся про:

– місце країни у світі та регіоні, основні чинники, що визначають міжнародну
спеціалізацію країни;

– систему розселення населення в регіоні, українську діаспору в Австралії;
– особливості сучасного розвитку країн регіону, характерні риси просторової

організації виробництва товарів та послуг;
– райони видобутку корисних копалин на території Австралії, найбільші промис-

лові осередки, найбільші морські, світові міста в країні.

Ви навчитеся:
– аналізувати динаміку природного та механічного руху населення регіону,

вплив демографічних та міграційних процесів на працересурсний потенціал
країни;

– складати комплексну економіко-географічну характеристику Австралії на
основі тематичних карт і знаходити та систематизувати необхідну інформацію
для характеристики країни;

– пояснювати особливості зональної спеціалізації сільського господарства та
розміщення основних осередків добувної та обробної промисловості;

– робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих
районів Австралії.

АЗАЗАЗАЗАЗЗАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗАЗАЗАЗАЗАЗЗЗАЗАЗАЗЗАЗЗЗЗЗАЗЗЗЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗЗЗЗЗЗАЗЗЗЗАЗЗЗЗЗЗАЗЗЗАЗАЗЗЗЗАЗЗЗЗЗЗАЗАЗЗАЗЗЗЗЗЗЗААЗЗЗАЗЗЗЗЗААЗЗЗЗААААААЗЗЗЗЗЗАААААЗЗЗЗЗЗААААААЗЗЗЗЗЗІЯІЯІІЯЯЯЯЯІЯЯЯЯЯЯІІЯІЯІЯЯЯЯЯЯЯЯІЯІІІІЯЯІЯЯЯЯЯІЯІІІІЯІЯЯЯЯІІЯІЯЯЯЯЯЯЯІЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯІЯЯЯЯЯІЯІЯЯЯЯЯІЯЯЯІЯЯЯЯЯІЯІЯІЯІІІІЯЯІЯІЯЯІЯІІІІІІЯІІІІЯЯІІЯЯІЯ
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§ 20. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВСТРАЛІЇ

• Îôіöіéíà íàçâà – Австралійський Союз
• Ñòîëèöÿ – Канберра
• Ïëîùà – 7,69 млн км2

• Íàñåëåííÿ – 23,2 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – англійська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – держава Співдружності
• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 6 штатів і 2 території
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт
• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 51 850 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП країни.
Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç ðîçòàøîâàíèé ó
Ïіâäåííіé ïіâêóëі і çàéìàє òåðèòîðіþ
Àâñòðàëіéñüêîãî êîíòèíåíòó òà ïðèëåã-
ëèõ äî íüîãî îñòðîâіâ (Òàñìàíіÿ, Êіíã,
Êåíãóðó òîùî). Àâñòðàëіÿ є øîñòîþ çà
ïëîùåþ äåðæàâîþ ó ñâіòі, íà ÿêó ïðè-
ïàäàє áëèçüêî 5 % ñóõîäîëó Çåìëі.
Îñêіëüêè öå єäèíà äåðæàâà â ñâіòі, ùî
çàéìàє òåðèòîðіþ öіëîãî êîíòèíåíòó,
âîíà ìàє ëèøå ìîðñüêі ìåæі. Êðàї-
íàìè-ñóñіäàìè Àâñòðàëії є Íîâà Çåëàí-
äіÿ, Іíäîíåçіÿ, Ïàïóà-Íîâà Ãâіíåÿ òà
іíøі îñòðіâíі äåðæàâè Îêåàíії.

Ïåðøèìè ëþäüìè, ÿêі çàñåëÿëè Àâñòðàëіþ, áóëè ïëåìåíà àáîðèãåíіâ, ùî 
ïðèáóëè ñþäè ç Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії áëèçüêî 40 òèñ. ðîêіâ òîìó. Ó 1770 ð.
àíãëієöü Äæåéìñ Êóê ïðîãîëîñèâ öі çåìëі áðèòàíñüêèì âîëîäіííÿì. Íà ïî-
÷àòêó XIX ñò. 6 êîëîíіé îá’єäíàëèñÿ â Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç і îòðèìàëè ñòàòóñ
äîìіíіîíó, à 1931 ð. êðàїíà îäåðæàëà ïîâíó íåçàëåæíіñòü âіä Âåëèêîї Áðèòàíії.

Àâñòðàëіÿ – êðàїíà ó ñêëàäі Áðèòàíñüêîї Ñïіâäðóæíîñòі. Ãëàâîþ äåðæàâè
íîìіíàëüíî є áðèòàíñüêèé ìîíàðõ, ÷èї ïîâíîâàæåííÿ ôîðìàëüíî äåëåãîâàíі
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó. Îñòàííіì ÷àñîì íàáèðàє îáåðòіâ ðóõ çà ïåðåòâîðåííÿ
Àâñòðàëії íà ôåäåðàòèâíó ðåñïóáëіêó.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – îñíîâíå ïðèðîäíå áàãàòñòâî êðàїíè. Íàäðà 
Àâñòðàëії ìіñòÿòü âåëè÷åçíі çàïàñè áîêñèòіâ (1/3 ñâіòîâèõ), óðàíó (30 %
ñâіòîâèõ), çàëіçíîї ðóäè, ïîëіìåòàëіâ, ìіäі, çîëîòà, ìàðãàíöþ, àëìàçіâ
òîùî. Îñíîâíі çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ ðîçòàøîâàíі â ñõіäíіé ÷àñòèíі
êðàїíè, à íà øåëüôі – âåëèêі ðîäîâèùà íàôòè é ïðèðîäíîãî ãàçó.

Âîäíà ïðîáëåìà – îäíà ç íàéãîëîâíіøèõ â Àâñòðàëії, êðàїíà íàéãіðøå 
çàáåçïå÷åíà âîäíèìè ðåñóðñàìè. Íàéïîâíîâîäíіøà ðі÷êà – Ìóððåé (Ìàððі) іç 
ãîëîâíîþ ïðèòîêîþ Äàðëіíãîì – íàéäîâøîþ ðі÷êîþ êîíòèíåíòó (2740 êì).
Áіëüøіñòü àâñòðàëіéñüêèõ ðі÷îê ïåðåñèõàþòü ó ñóõèé ñåçîí і çâóòüñÿ «êðі-
êàìè» (ìàë. 65). Íåñòà÷à ïîâåðõíåâèõ âîä ÷àñòêîâî êîìïåíñóєòüñÿ çíà÷-

1. Які метрополії володіли колоніями
в регіоні Австралія та Океанія?
З якого часу країни регіону набули 
незалежності і стали рівноправними
членами світової економіки? 
2. За якими критеріями Австралію 
включено до G-20?
3. Поясніть причини унікальності 
природи та самобутності населення 
Австралії.

ПРИГАДАЙТЕ
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íèìè çàïàñàìè ïіäçåìíèõ âîä, ÿêі 
íàêîïè÷óþòüñÿ â àðòåçіàíñüêèõ áàñåé-
íàõ. Íà òåðèòîðії Àâñòðàëії ÷èìàëî äàâ-
íіõ îçåðíèõ óëîãîâèí, ùî çàïîâíþþòüñÿ 
âîäîþ ëèøå ïіñëÿ åïіçîäè÷íèõ äîùіâ. 
Íàéáіëüøå ç íèõ – Åéð (9500 êì2), ÿêå 
ðîçòàøîâàíå íà 15 ì íèæ÷å ðіâíÿ ìîðÿ.

Ëіñè Àâñòðàëії ñêëàäàþòüñÿ ïåðå-
âàæíî ç ïîíàä 600 âèäіâ åâêàëіïòіâ (âè-
ñîòà îêðåìèõ äåðåâ ñÿãàє 90 ì), 
÷àãàðíèêіâ òà àêàöіé. Ïîíàä 100 âèäіâ 
äåðåâíèõ ïîðіä ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà-
÷åííÿ. Ëіñèñòіñòü êðàїíè – 19 %.

Ïðèâàáëèâèìè є ìіñöåâі ðåêðåàöіéíі 
ðåñóðñè, îñîáëèâî ÷óäîâі ìîðñüêі ïëÿæі. 
Òóò îðãàíіçóєòüñÿ êàòàííÿ íà ÿõòàõ і 
âîäíèõ ëèæàõ, ïіäâîäíå ïîëþâàííÿ òîùî. 
Â Àâñòðàëіéñüêèõ Àëüïàõ ðîçìіùåíі ãіð-
ñüêî-êëіìàòè÷íі êóðîðòè і äîáðå îñíàùåíі 
öåíòðè çèìîâèõ âèäіâ ñïîðòó. Ôëîðà é 
ôàóíà îõîðîíÿþòüñÿ ó 75 íàöіîíàëüíèõ 
ïàðêàõ і çàïîâіäíèêàõ, ñåðåä ÿêèõ íàé-
âіäîìіøèìè є: Ìàóíò-Áàôôàëî, Ìàóíò-
Êîñöþøêî, Ñàóò-Óåñò òîùî.

Àâñòðàëіÿ ìàє îáìåæåíèé ïðàöåðåñóðñ-
íèé ïîòåíöіàë, äî òðóäîâèõ ðåñóðñіâ íà-
ëåæàòü 12,7 ìëí îñіá (54 % âіä óñüîãî 
íàñåëåííÿ). Òîìó âèñîêà ÷àñòêà іíîçåìíèõ 
ïðàöіâíèêіâ ó êðàїíі, çîêðåìà ç Êèòàþ, Â’єòíàìó, ðåñïóáëіê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. 
Íàéáіëüø çàòðåáóâàíі ôàõіâöі ç ãіðíè÷îї òà àãðàðíîї ñôåð. Ìàéæå 80 % äîðîñ-
ëîãî íàñåëåííÿ êðàїíè âіêîì âіä 25 äî 64 ðîêіâ îòðèìàëè ïîâíó ñåðåäíþ îñâіòó, 
à âèùó îñâіòó ìàþòü 42 % íàñåëåííÿ âіäïîâіäíîãî âіêó.

•• Система розселення. Â Àâñòðàëії ìåøêàє 23,2 ìëí îñіá, çáіëüøåííÿ 
÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ çàëåæèòü і âіä ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, і âіä ìіãðàöії.

Àâñòðàëіÿ äóæå ðіäêî çàñåëåíà, ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 
2,8 îñîáè/êì2. Áëèçüêî 80 % àâñòðàëіéöіâ ìåøêàþòü íà ñõіäíîìó é ïіâäåííî-
ñõіäíîìó óçáåðåææÿõ êîíòèíåíòó, äå ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøі ìіñòà, íå äàëі 
80 êì âіä ìîðÿ (ìàë. 66). Àâñòðàëіÿ є îäíієþ ç íàéáіëüø óðáàíіçîâàíèõ êðàїí 
ñâіòó: ÿêùî íà ïî÷àòêó XX ñò. ó ìіñòàõ ìåøêàëî 50 % íàñåëåííÿ, òî íèíі – âæå 
90 %. Áіëüøіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ìåøêàє â ï’ÿòüîõ íàéáіëüøèõ ìіñòàõ êðà-
їíè (òàáë. 1). Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі ïåðåâàæàє ôåðìåðñüêå ðîçñåëåííÿ, ó âíó-
òðіøíіõ ðàéîíàõ ôåðìè âіääàëåíі îäíà âіä îäíîї íà äåñÿòêè é ñîòíі êіëîìåòðіâ. 

Таблиця 1. Найбільші міста Австралії
№ Місто Заснування Площа, км2 Населення, млн осіб
1 Сідней 1147 р. 1788 5,0
2 Мельбурн 1835 р. 8806 4,7
3 Брісбен 1824 р. 5904 2,3
4 Перт 1829 р. 5386 2,0
5 Аделаїда 1836 р. 1826 1,3

Мал. 65. Крік на півночі Австралії

Мал. 66. Розподіл населення 
по території Австралії (осіб/км2)2
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1. За допомогою карт атласу знайдіть і поясніть законо-
мірності розміщення: а) паливних мінеральних ресурсів,
зокрема кам’яного вугілля, на сході і півдні Австралії;

б) рудних (залізних, алюмінієвих, мідних, золота) – на заході і півночі; в) найбільших
промислових осередків Австралії (Південно-Східний, Західний райони). 2. Як впливає
природно-ресурсний потенціал на розміщення та спеціалізацію господарства Австралії?

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

•• Сучасний стан господарства. Àâñòðàëіÿ ïðîéøëà ñêëàäíèé øëÿõ åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ç àãðàðíîãî ïðèäàòêà ìåòðîïîëії âîíà ïåðåòâîðèëàñÿ
íà åêîíîìі÷íî âèñîêîðîçâèíåíó äåðæàâó. Òіñíі çâ’ÿçêè ç Âåëèêîþ Áðèòà-
íієþ ìàëè âïëèâ íà ðîçâèòîê êðàїíè. Åêîíîìіêà Àâñòðàëії ðîçâèâàєòüñÿ
çà çàõіäíèìè çðàçêàìè, é íèíі öå âèñîêîðîçâèíåíà іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíà
êðàїíà, ùî âõîäèòü äî G-20. Óñі ëàíêè ãîñïîäàðñòâà êîíòðîëþþòü ãіãàíò-
ñüêі ÒÍÊ, ùî çîñåðåäèëè ó ñâîїõ ðóêàõ ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî, áàíêіâñüêó ñïðàâó, ñòðàõóâàííÿ òà іíøі ôіíàíñîâі îïåðàöії,
îïòîâó òà ðîçäðіáíó òîðãіâëþ, à òàêîæ çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії. 

Ñôåðà ïîñëóã ñòàíîâèòü 70 % ÂÂÏ. Íàéðîçâèíóòіøі ïîñëóãè òîðãіâëі,
ëîãіñòè÷íî-іíôðàñòðóêòóðíі, îñâіòíі, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äіëîâі ïîñëóãè é îïå-
ðàöії ç íåðóõîìіñòþ, ôіíàíñîâі òà ñòðàõîâі, òóðèçìó і ãîòåëüíîãî áіçíåñó. Òðå-
òèííà ñôåðà åêîíîìіêè є îñíîâíèì äæåðåëîì çðîñòàííÿ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ.

Âåëèêі ïðîñòîðè Àâñòðàëії çóìîâèëè ðîçâèòîê óñіõ âèäіâ òðàíñïîðòó.
Àâòîøëÿõè æèòòєâî íåîáõіäíі äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ і ïàñàæèðіâ. Çà-
ãàëüíà äîâæèíà àâòîäîðіã – 823 òèñ. êì. Ôóíêöіîíóє òðàíñêîíòèíåíòàëüíå
øîñå «Ñõіä–Çàõіä». Íà çàëіçíèöþ ïðèïàäàþòü îñíîâíі îáñÿãè ïåðåâåçåíü
âèäîáóòèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, îñîáëèâî âóãіëëÿ, à òàêîæ çåðíà òà ðіçíèõ
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêòіâ. Äóæå ðîçâèíóòèé àâіàòðàíñïîðò. Çà ðîç-
ìіðàìè ïàñàæèðî- é âàíòàæîîáіãó íà äóøó íàñåëåííÿ àâіàöіéíèé òðàíñïîðò
Àâñòðàëії ïåðåáóâàє íà îäíîìó ç ïåðøèõ ìіñöü ó ñâіòі. Íà òåðèòîðії êðàїíè 
íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 500 àåðîïîðòіâ, ç ÿêèõ íàéáіëüøі – Ñіäíåé і Ìåëüáóðí.
Ìîðñüêі ïåðåâåçåííÿ çàâæäè áóëè íåîáõіäíі äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ìàñîâèõ
âàíòàæіâ (70 % ïðèïàäàє íà ÷àñòêó çàëіçíîї ðóäè é âóãіëëÿ). Âåëèêèìè
ïîðòàìè є: Ñіäíåé, Ìåëüáóðí, Àäåëàїäà, Áðіñáåí, Ïîðò-Îãàñòà é іí.

Òóðèçì â Àâñòðàëії ñòàє îäíèì іç ïðîâіäíèõ ñåêòîðіâ åêîíîìіêè. Ó 2016 ð.
Àâñòðàëіþ âіäâіäàëè 8,2 ìëí іíîçåìíèõ òóðèñòіâ. Óñåñâіòíüîї ïîïóëÿðíîñòі
íàáóâ Âåëèêèé Áàð’єðíèé ðèô, à ñó÷àñíà êóëüòóðà áіëüø çà âñå ïðåäñòàâëåíà
ó âåëèêèõ ìіñòàõ êðàїíè – Ñіäíåї (ìàë. 67), Ìåëüáóðíі, ñòîëèöі Êàíáåððі,
Àäåëàїäі, Ïåðòі. Ïðèâàáëþþòü òóðèñòіâ і àâñòðàëіéöі-àáîðèãåíè. Åêçîòè÷-
íèì çàíÿòòÿì â Àâñòðàëії є ìåòàííÿ áóìåðàíãà. Ñåðåä òóðèñòіâ âåëèêèé ïî-
ïèò ìàþòü ìîðñüêі êðóїçè â ïðèáåðåæíіé çîíі. Äî ñïèñêó ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ

çàíåñåíі 19 îá’єêòіâ, ç íèõ 12 – ïðèðîäíі.
Â àâñòðàëіéñüêіé ïðîìèñëîâîñòі òðà-

äèöіéíî ïіäâèùåíó ïèòîìó âàãó ìàþòü
ñèðîâèííі âèðîáíèöòâà. Öå âèäîáóòîê çà-
ëіçíîї ðóäè (I ìіñöå ó ñâіòі – 817 ìëí ò),
áîêñèòè (I ìіñöå – 81 ìëí ò), çîëîòî
(II ìіñöå – 270 ò), ìàðãàíåöü (II ìіñöå –
3 ìëí ò), óðàí (III ìіñöå – 5,6 òèñ. ò),
êàì’ÿíå âóãіëëÿ (IV ìіñöå – 492 ìëí ò),
ñðіáëî (V ìіñöå – 1400 ò), à òàêîæ öèíê,
ñâèíåöü, àëìàçè, êîáàëüò òîùî. Àâñòðà-Мал. 67. Місто Сідней
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ëіÿ âіäíîñíî äîáðå çàáåçïå÷åíà ïàëèâíèìè ðåñóðñàìè, òîìó ÒÅÑ âèðîáëÿþòü
äî 90 % åëåêòðîåíåðãії â êðàїíі. Êàñêàäè ÃÅÑ ïîáóäîâàíі íà Òàñìàíії òà â
Àâñòðàëіéñüêèõ Àëüïàõ. Áàãàòî ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ìàþòü ãåëіîóñòà-
íîâêè íà äàõàõ áóäіâåëü і âèêîðèñòîâóþòü ñîíÿ÷íó åíåðãіþ â ïîáóòі.

Îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü – íàéáіëüøà ñôåðà ãîñïîäàðñòâà. ×îðíà ìåòà-
ëóðãіÿ ïðàöþє íà ìіñöåâіé ñèðîâèíі, íàéâàæëèâіøі її öåíòðè – Ïîðò-Êåìáëà
é Íüþêàñë. Ó êîëüîðîâіé ìåòàëóðãії âèäіëÿєòüñÿ âèðîáíèöòâî öèíêó éї
ñâèíöþ, ïðàöþþòü ìіäåïëàâèëüíèé òà àëþìіíієâèé êîìáіíàòè. Çíà÷íîãî
ðîçâèòêó íàáóëè òàêі íàïðÿìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÿê àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ,
ñóäíîáóäóâàííÿ (Ñіäíåé, Ìåëüáóðí, Áðіñáåí), ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ìàøè-
íîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ïîáóòîâîї òåõíіêè, åëåêòðîíіêè, îáëàäíàííÿ
äëÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, îçáðîєííÿ. Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü âèðî-
áëÿє ñèíòåòè÷íå ïàëüíå, ñіð÷àíó êèñëîòó, äîáðèâà, âèáóõîâі ðå÷îâèíè.

Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷åíà ìіñöåâîþ ñèðîâèíîþ (âîâíà, øêіðÿíà
ñèðîâèíà, áàâîâíà) і ïðåäñòàâëåíà òåêñòèëüíèìè, âçóòòєâèìè é òðèêîòàæ-
íèìè ïіäïðèєìñòâàìè. Íàéñòàðіøèìè є õàð÷îâі ïіäïðèєìñòâà (ìàñëîðîáíå,
ìîëî÷íîêîíñåðâíå é ì’ÿñîêîíñåðâíå âèðîáíèöòâà, ñèðîâàðіííÿ, âèãîòîâ-
ëåííÿ áåêîíó, ñîêіâ і ôðóêòîâèõ êîíöåíòðàòіâ).

Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïåðåâàæàþòü âåëèêі é ñåðåäíі ãîñïîäàð-
ñòâà, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ëèøå 10 % ïëîùі êðàїíè (ïіä ðіëëþ – íå áіëüøå
íіæ 1/3, ðåøòà – ïàñîâèùà). Ïðîâіäíà ëàíêà – òâàðèííèöòâî, à ñàìå – âі-
â÷àðñòâî. Íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 89 ìëí ãîëіâ îâåöü (II ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ
Êèòàþ). Àâñòðàëіÿ є íàéáіëüøèì ó ñâіòі âèðîáíèêîì і ïîñòà÷àëüíèêîì
âèñîêîÿêіñíîї âîâíè. Âàæëèâå ìіñöå â çåìëåðîáñòâі çàéìàþòü çåðíîâі
êóëüòóðè, çîêðåìà ïøåíèöÿ (äî 70 % çáîðіâ åêñïîðòóєòüñÿ). Öóêðîâó òðîñ-
òèíó âèðîùóþòü ó ïіâíі÷íî-ñõіäíіé ÷àñòèíі êðàїíè, öèòðóñîâі, ðèñ і áà-
âîâíó – íà çðîøóâàíèõ çåìëÿõ íàâêîëî Ìóððåþ. ×èìàëі ïëîùі âіäâåäåíî
ïіä âèíîãðàäíèêè. Øâèäêî çðîñòàє ðîëü àêâàêóëüòóðè.

•• Характерні риси просторової організації виробництва. Â Àâñòðàëії
ñôîðìóâàëèñÿ ï’ÿòü åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ïðèðîäíî-ðå-
ñóðñíèì ïîòåíöіàëîì і ñïåöіàëіçàöієþ ãîñïîäàðñòâà.

Ãîëîâíèì åêîíîìі÷íèì ðàéîíîì êðàїíè є Ïіâäåííî-Ñõіäíèé, íà ÿêèé
ïðèïàäàє 20 % òåðèòîðії і 70 % íàñåëåííÿ Àâñòðàëії. Ïіäïðèєìñòâà ðà-
éîíó âèðîáëÿþòü 80 % ïðîìèñëîâîї і 40 % àãðàðíîї ïðîäóêöії. Ãîëîâíі
ïðîìèñëîâі âèðîáíèöòâà – âèäîáóòîê âóãіëëÿ, ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ, ìàøèíîáó-
äóâàííÿ, õіìі÷íà, õàð÷îâà і ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâі îñîáëèâà ðîëü ó âèðîùóâàííі ïøåíèöі é ðîçâåäåííі îâåöü. Íàéáіëüøі
ïðîìèñëîâі öåíòðè – Ñіäíåé, Ìåëüáóðí і ñòîëèöÿ êðàїíè Êàíáåððà.

Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ðàéîí çàéìàє 20 % òåðèòîðії і áëèçüêî 17 % íàñåëåííÿ
êðàїíè. Òóò âèäîáóâàþòü êàì’ÿíå âóãіëëÿ, áîêñèòè, ìіäíó ðóäó, êîáàëüò,
îëîâî, íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, óðàí. Ðîçâèíóòі õàð÷îâà, ëåãêà і äåðåâîîáðîáíà
ïðîìèñëîâіñòü, ì’ÿñíå ñêîòàðñòâî, âèðîùóþòü öóêðîâó òðîñòèíó, çåðíîâі é
òåõíі÷íі êóëüòóðè. Íàéáіëüøèé öåíòð ðàéîíó – ìіñòî Áðіñáåí.

Çàõіäíèé ðàéîí є íàéáіëüøèì çà ïëîùåþ (40 % òåðèòîðії êðàїíè), íàé-
áіëüø ïîñóøëèâèé і ìàëîçàñåëåíèé àâñòðàëіéñüêèé ðàéîí. Âåäåòüñÿ òðà-
äèöіéíèé âèäîáóòîê çîëîòà, íіêåëåâèõ і çàëіçíèõ ðóä, àëìàçіâ. Íàéáіëüøèé
öåíòð – ïîðò Ïåðò.

Ïіâíі÷íèé ðàéîí є íàéìåíø îñâîєíèì, çàéìàє 17 % ïëîùі êðàїíè, íà
ÿêіé ìåøêàє âñüîãî 1 % íàñåëåííÿ. Âåäåòüñÿ âèäîáóòîê áîêñèòіâ, óðàíó,
ìàðãàíöþ, ïîëіìåòàëіâ, ôîñôîðèòіâ. Îñíîâíі âèäè âèðîáíèöòâà – ãіðíè÷î-
äîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Íàéáіëüøå ìіñòî – Äàðâіí.
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Ïіâäåííèé ðàéîí іç öåíòðîì â Àäåëàїäі âіäçíà÷àєòüñÿ ðîçâèíóòîþ ãіð-
íè÷îðóäíîþ ïðîìèñëîâіñòþ, ÷îðíîþ ìåòàëóðãієþ, âèðîáíèöòâîì ñâèíöþ і
öèíêó, ðîçâåäåííÿì îâåöü.

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Àâñòðàëіÿ çàâæäè
çàëåæàëà âіä çàìîðñüêèõ ðèíêіâ і çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Àâñòðà-
ëіéñüêèé åêñïîðò ïðåäñòàâëåíèé êàì’ÿíèì âóãіëëÿì, ìåòàëàìè, çîëîòîì,
àëìàçàìè, ì’ÿñîì, âîâíîþ, çåðíîâèìè êóëüòóðàìè, ìîëî÷íèìè ïðîäóêòàìè,
öóêðîì òîùî; іìïîðò – àâòîìîáіëÿìè, íàôòîþ, êîìï’þòåðàìè, ëіòàêàìè, ìå-
äèêàìåíòàìè òîùî. Àêòèâíі òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè Àâñòðàëії – ßïîíіÿ, Êè-
òàé, ÑØÀ, êðàїíè ЄÑ òà ASEAN, Íîâà Çåëàíäіÿ.

Çâ’ÿçêè ìіæ Óêðàїíîþ òà Àâñòðàëієþ áóëè çàïî÷àòêîâàíі ùå ïіñëÿ Äðóãîї
ñâіòîâîї âіéíè. Â Àâñòðàëії ïðîæèâàє áëèçüêî 38 òèñ. äіàñïîðíèõ óêðàїíöіâ. 

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• На гербі Австралії зображені рудий кенгуру та страус ему. Їх обрали тому,
що вони найбільші ендеміки материка, а ще ні кенгуру, ні Ему не можуть ру-
хатися назад, і це символізує курс, яким крокує країна, – лише вперед!
• Найдовша у світі огорожа – так звана Собача огорожа (5614 км). Її спору-
дили задля захисту пасовищ Південного Квінсленду від голодних динго.

1. Розкрийте особливість економіко-географічного поло-
ження Австралії. Завдяки чому країна досягла високого
рівня економіки та якості життя населення?
2. У чому полягає специфіка державного правління Австра-

лії? Яку роль відіграє британський монарх у житті країни і регіону в цілому?
3. Поясніть особливості системи розселення населення Австралії. Яка причина не-

рівномірності його розміщення по території країни?
4. Назвіть сфери міжнародної спеціалізації економіки Австралії.
5. Поясніть відмінності виробництва товарів і послуг у різних районах Австралії.
6. Зазначте пріоритетні напрямки зовнішньоекономічних зв’язків Австралії.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
 (çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі)

1. Íàöіîíàëüíі ïàðêè Àâñòðàëії ÿê îá’єêòè ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó.
2. Ðîçâèòîê Çàõіäíîї Àâñòðàëії â êîíòåêñòі çðîñòàííÿ ãëîáàëüíîãî ïî-

ïèòó íà ïðèðîäíі ðåñóðñè.
3. Êàíáåððà – ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíèé öåíòð êðàїíè.

Запитання
і завдання

Населення – 403 тис. мешканців, густота населення – 428 осіб/км2.
Місто розташоване в південно-східній частині країни, на пагорбкува-
тій рівнині, на висоті 600 м над рівнем моря.
Канберра була заснована 1913 р. як компроміс між суперечками
Сіднея і Мельбурна, двох найбільших міст Австралії, що претендува-
ли на статус столиці. У 1927 р. отримала статус офіційної столиці
Австралійського Союзу.
Промисловість не розвинута, є невеличкі підприємства харчової 
і легкої промисловості. Залізницями і шосейними дорогами місто
зв’язане із Сіднеєм і Мельбурном, є аеропорт.
Архітектурний вигляд Канберри формують невисокі споруди у стро-
гому неокласичному стилі, це будівля парламенту і Австралійського
національного університету. Місто добре сплановане в XX ст. і чудо-
во озеленене.

Ïàðèæ
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• М
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г

ÊàíáåððàÊàíáåððà
(Canberra)(Canberra)
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Òåìà 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія
Ви дізнаєтеся про:

– особливості положення та склад країн, що включені до Мікронезії, Меланезії, 
Полінезії;

– основні чинники, що визначають місце країн субрегіону в МПП;
– види економічної діяльності в країнах Мікронезії, Меланезії, Полінезії;
– використання ресурсів Світового океану, туризм та кустарні промисли і ре-

месла в країнах субрегіону.

Ви навчитеся:
– показувати на карті Меланезію, Мікронезію, Полінезію та держави і залежні 

території, що до них входять;
– знаходити та систематизувати необхідну інформацію для характеристики 

країн Меланезії, Мікронезії, Полінезії;
– обґрунтовувати низький рівень і нестабільні темпи економічного розвитку 

більшості країн Океанії;
– висловлювати власні судження щодо перспектив економічного розвитку країн.

§ 21. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРАЇН ОКЕАНІЇ

•• Економіко-географічне положення Океанії. Îêåàíіÿ – íàéáіëüøå ó ñâіòі 
ñêóï÷åííÿ îñòðîâіâ і àðõіïåëàãіâ (ïîíàä 10 òèñ.) ó öåíòðàëüíіé і ïіâäåííî-çà-
õіäíіé ÷àñòèíàõ Òèõîãî îêåàíó. Çàãàëüíà ïëîùà îñòðîâіâ – 1,26 ìëí êì2, 
ùî ñòàíîâèòü 0,7 % ïëîùі îêåàíó. Òðàäèöіéíî Îêåàíіþ ïîäіëÿþòü íà 
òðè іñòîðèêî-åòíîãðàôі÷íі îáëàñòі (ìàë. 68):

– Ìåëàíåçіÿ (âêëþ÷àє 4 ñóâåðåííі äåðæàâè Îêåàíії: Âàíóàòó, Ïàïóà- 
Íîâó Ãâіíåþ, Ñîëîìîíîâі Îñòðîâè òà Ôіäæі, à òàêîæ ðÿä çàëåæíèõ òåðèòî-
ðіé, íàéáіëüøà ç ÿêèõ Íîâà Êàëåäîíіÿ. Їõíÿ ïëîùà – 969 òèñ. êì2, ç ÿêîї 
6/7 ïðèïàäàє íà Íîâó Ãâіíåþ);

– Ïîëіíåçіÿ (ïðîñòÿãíóëàñÿ âіä êðàéíüîãî ïіâäåííîãî çàõîäó äî ñõіäíèõ 
îêîëèöü Îêåàíії. Ñêëàäàєòüñÿ ç 4 ñóâåðåííèõ äåðæàâ (Íîâîї Çåëàíäії, Ñàìîà, 
Òîíãè, Òóâàëó) òà çàëåæíèõ òåðèòîðіé, ñåðåä ÿêèõ îñòðîâè Êóêà, Ôðàíöóçüêà 
Ïîëіíåçіÿ. Ïëîùà (áåç Íîâîї Çåëàíäії,
òåðèòîðіÿ ÿêîї – 265 òèñ. êì2) ñòàíî-
âèòü 26 òèñ. êì2);

– Ìіêðîíåçіÿ (çàéìàє ïіâíі÷íî-
çàõіäíó ÷àñòèíó Îêåàíії. Ó ñêëàäі
5 íåçàëåæíèõ äåðæàâ: Êіðèáàòі,
Ìàðøàëëîâі Îñòðîâè, Ôåäåðàöіÿ
Ìіêðîíåçії, Íàóðó, Ïàëàó, à òàêîæ
çàëåæíèõ òåðèòîðіé, ñåðåä ÿêèõ
Ïіâíі÷íі Ìàðіàíñüêі îñòðîâè, Ãóàì
òîùî. Ïëîùà – 2,6 òèñ. êì2).

• Основні чинники, що визнача-
ють місце країни в міжнародному 
поділі праці. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé Мал. 68. Склад Океанії
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ïîòåíöіàë êðàїí Îêåàíії âèêîðèñòîâóєòüñÿ ùå íå ïîâíіñòþ. ×èñëåííі ìіíå-
ðàëüíі ðåñóðñè ùå íåäîñòàòíüî ðîçâіäàíі. Ó Íîâіé Ãâіíåї íà øåëüôі âèÿâ-
ëåíі ðîäîâèùà íàôòè, íà ñàìîìó îñòðîâі – ìіäü, çàëіçíà ðóäà, ìàðãàíåöü,
ïëàòèíà, ñðіáëî. Íîâà Êàëåäîíіÿ áàãàòà íà íіêåëü, Ôіäæі – íà ñðіáëî, Íîâà
Çåëàíäіÿ – íà êàì’ÿíå âóãіëëÿ, ñðіáëî, çîëîòî.

Ðі÷êè é îçåðà є ïåðåâàæíî íà âåëèêèõ ãîðèñòèõ îñòðîâàõ ó çàõіäíіé 
÷àñòèíі Îêåàíії, і ìàéæå çîâñіì їõ íåìàє àáî âîíè íåçíà÷íі íà âóëêàíі÷íèõ
і êîðàëîâèõ îñòðîâàõ. Ìàéæå âñі âåëèêі ðі÷êè ïî÷èíàþòüñÿ âèñîêî â ãî-
ðàõ, òîìó ìàþòü âåëèêі çàïàñè ãіäðîåíåðãії.

Áàãàòñòâî Îêåàíії – òðîïі÷íèé ëіñ (ìàë. 69). Ñåðåäíÿ ëіñèñòіñòü îñòðî-
âіâ – 49 %. Íà êîðàëîâèõ îñòðîâàõ ðîñëèííіñòü çáіäíåíà, à ïîäåêóäè ïðè-
ðîäíà ðîñëèííіñòü ìàéæå íå çáåðåãëàñÿ. Âíóòðіøíі ëàãóíè îòî÷óþòü ìàíãðè.
Çíà÷íі òàêîæ ðåñóðñè îêåàíó, ïåðø çà âñå áіîëîãі÷íі. Øåëüôîâà çîíà âåëè-
êèõ îñòðîâіâ ìіñòèòü íåâåëè÷êі ðîäîâèùà íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó.

Áіëüøіñòü êðàїí Îêåàíії ìàþòü çíà÷íі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè. Òóò ÷óäîâі 
ïëÿæі, íà ÿêèõ ìîæíà íå ëèøå âіäïî÷èâàòè і çàñìàãàòè, à é çàéìàòèñÿ
ñåðôіíãîì. Íà òåðèòîðії Îêåàíії ñòâîðåíî 14 íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ ïëîùåþ
áіëüøå íіæ 25 òèñ. êì2 і ïîíàä 1 òèñ. çàïîâіäíèêіâ і ïðèðîäíèõ ðåçåðâàòіâ.

Áàãàòñòâîì Îêåàíії є її íàñåëåííÿ, ÿêå ðіçíèòüñÿ çà ðàñîâèìè, ìîâíèìè 
îçíàêàìè, çà іñòîðèêî-êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ. Íà àòîëàõ ïåðåâàæíî íà-
ñåëåíèé ëèøå îäèí ãîëîâíèé îñòðіâ, â îêðåìèõ âèïàäêàõ – äâà, і âèêëþ÷íî
ðіäêî – âåëèêà êіëüêіñòü îñòðîâіâ. Äî òîãî æ â Îêåàíії є ÷èìàëî íåçàëþä-
íåíèõ îñòðîâіâ. Ó áіëüøîñòі êðàїí Îêåàíії ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ íå-
âåëèêà. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ëèøå Íîâà Çåëàíäіÿ (86 %) òà Ìàðøàëëîâі
Îñòðîâè (73 %). Ó ðåøòі êðàїí ó ìіñòàõ ìåøêàє ìåíøå âіä 1/2 íàñåëåííÿ. 
Â Îêåàíії íåìàє æîäíîãî ìіñòà, íàñåëåííÿ ÿêîãî ñòàíîâèëî á ïîíàä 1 ìëí
îñіá, âåëèêі ìіñòà є ëèøå ó Íîâіé Çåëàíäії.

•• Сучасний стан господарства. Çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó îñòðіâíі
êðàїíè Îêåàíії íàëåæàòü äî ãðóïè êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ùå íà ïî÷àòêó
1970-õ ðîêіâ. Îêåàíіÿ áóëà ìàéæå ïîâíіñòþ êîëîíіàëüíèì ðåãіîíîì. Åêîíî-
ìі÷íèé ðîçâèòîê ñòðèìóâàâñÿ çíà÷íîþ ãåîãðàôі÷íîþ âіääàëåíіñòþ îñòðîâіâ
âіä ïðîâіäíèõ åêîíîìі÷íèõ ðåãіîíіâ ñâіòó é îäíå âіä îäíîãî. Âàæëèâèì ÷èí-
íèêîì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí Îêåàíії є іíîçåìíі іíâåñòèöії. Îñîáëè-
âèé ôіíàíñîâèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ðåãіîíó ìàþòü ÒÍÊ Àâñòðàëії, ßïîíії,
ÑØÀ, Ôðàíöії. Ñôåðàìè åêîíîìіêè, ðîçâèòêó ÿêèõ ó êðàїíàõ Îêåàíії ïðè-
äіëÿєòüñÿ ïåðøî÷åðãîâà óâàãà, є ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëüñòâî, ëіñîçà-
ãîòіâëÿ òà ëіñîâèé ïðîìèñåë, ìіñöåâà ïðîìèñëîâіñòü, òóðèçì, òðàíñïîðò.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî, çäåáіëüøîãî òðîïі÷íå çåìëåðîá-
ñòâî, є îñíîâîþ åêîíîìіêè ïåðåâàæíîї êіëüêîñòі êðàїí. Ñóòòєâі ðèñè ñіëü-

ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – íàòóðàëüíèé
õàðàêòåð òà îáìåæåíå ïîøèðåííÿ òî-
âàðíîãî çåìëåðîáñòâà. Òóò ñïðèÿòëèâі 
óìîâè äëÿ âèðîùóâàííÿ êîêîñîâîї 
ïàëüìè íà óçáåðåææі (ìàë. 70). Âóë-
êàíі÷íі ґðóíòè îñîáëèâî ïðèäàòíі äëÿ 
âèðîùóâàííÿ áàíàíіâ, áàòàòó, ìàíі-
îêó, êàâè, êàêàî, âàíіëі, áàâîâíèêó, 
õëіáíîãî äåðåâà. Ó äåëüòàõ ðі÷îê âè-
ðîùóþòü ðèñ.

Ïðîìèñëîâіñòü ó áіëüøîñòі êðàїí 
ðîçâèíåíà ñëàáî é íå çàäîâîëüíÿє ïîòðåáМал. 69. Укриті лісом острови Палау
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âíóòðіøíüîãî ðèíêó. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïіäïðèєìñòâ çàéíÿòà ïåðåðîáêîþ ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè. Íà íåâåëèêèõ ôàáðèêàõ âèðîáëÿþòü êîêîñîâó
îëіþ, òþòþíîâі âèðîáè, ÷àé, êîíñåðâîâàíі ôðóêòè і ñîêè. Є ïіäïðèєìñòâà, ùî 
âèðîáëÿþòü îäÿã, âçóòòÿ òà іíøі ñïîæèâ÷і òîâàðè. Ðîçâèíåíі òðàäèöіéíі ðå-
ìåñëà: ïëåòіííÿ êîøèêіâ, öèíîâîê, âèãîòîâëåííÿ õóäîæíіõ âèðîáіâ іç äåðå-
âèíè é іíøèõ ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ, þâåëіðíèõ âèðîáіâ, ñóâåíіðіâ.

Òðàíñïîðò âіäіãðàє іñòîòíó ðîëü â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó îñòðîâіâ. Ìіæ-
íàðîäíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ âåëèêèìè àâіàêîìïàíіÿìè ÑØÀ, Àâñòðà-
ëії, ßïîíії òîùî. Çàëіçíèöі є òіëüêè ó Íîâіé Çåëàíäії, Ôіäæі і Íàóðó. Íà 
áіëüøîñòі îñòðîâіâ àâòîìîáіëüíі øëÿõè ïðîêëàäåíі âçäîâæ áåðåãîâîї ñìóãè.
Íà áàãàòüîõ îñòðîâàõ äîðîãè âêðèòі âіäìåðëèìè êîðàëàìè, êàìіííÿì òîùî.
Ñóäíîïëàâíå ñïîëó÷åííÿ ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ ÿê ó ìіæîñòðіâíèõ çâ’ÿçêàõ, 
òàê і ó çâ’ÿçêàõ іç ìàòåðèêàìè. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє і ïðèáåðåæíå ñóäíî-
ïëàâñòâî. Äâі äåðæàâè Îêåàíії íàëåæàòü äî êðàїí іç «çðó÷íèìè ïðàïîðàìè»: 
Ìàðøàëëîâі Îñòðîâè і Âàíóàòó. Äëÿ ìåøêàíöіâ äðіáíèõ îñòðîâіâ îñíîâíèì 
çàñîáîì ïåðåñóâàííÿ çàëèøàþòüñÿ êîíі, ìîòîöèêë, ìîòîðîëåð àáî âåëîñèïåä.

Òóðèçì ó ðåãіîíі ñòàâ íå òіëüêè îäíèì іç äæåðåë íàäõîäæåííÿ іíîçåìíîї 
âàëþòè, à é âàæëèâîþ ñôåðîþ åêîíîìіêè. ×èñëåííі îêåàíñüêі êðàїíè (Ôіäæі, 
Òîíãà, Íîâà Êàëåäîíіÿ, Âàíóàòó, Ñàìîà) îòðèìóþòü âіä òóðèçìó çàãàëîì
20–30 % óñієї іíîçåìíîї âàëþòè. Îñíîâíîþ ìåòîþ âіäâіäóâàííÿ òóðèñòàìè 
êðàїí Îêåàíії є âіäïî÷èíîê. Ñþäè ùîðі÷íî ïðèїæäæàþòü äî 8 ìëí òóðèñòіâ, 
çîêðåìà ó Íîâó Çåëàíäіþ (3 ìëí), Ãóàì (1,5 ìëí), Ôіäæі (800 òèñ.). Ïðèâàáëþ-
þòü òóðèñòіâ ñïðèÿòëèâі ïðèðîäíі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè äëÿ âіäïî÷èíêó áіëÿ 
ìîðÿ é ó ãîðàõ, óíіêàëüíіñòü òà åêçîòè÷íіñòü ïðèðîäè, à òàêîæ äîáðå ðîçâè-
íåíà òóðèñòè÷íà іíôðàñòðóêòóðà і âіäìіííèé ñåðâіñ (ìàë. 71).

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè êðàїíè
Îêåàíії çäіéñíþþòü â îñíîâíîìó ç Àâñòðàëієþ, ÑØÀ, ßïîíієþ, Âåëèêîþ
Áðèòàíієþ, Ôðàíöієþ òîùî. Ó їõíüîìó åêñïîðòі ïåðåâàæàє ìіíåðàëüíà ñè-
ðîâèíà, ëіñ, ðіçíîìàíіòíà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêöіÿ òîùî. Іìïîðòó-
þòü çäåáіëüøîãî ïðîìèñëîâі òà ïðîäîâîëü÷і òîâàðè.

Îêðåìі êðàїíè ìàþòü ñòðàòåãі÷íå çíà÷åííÿ: ó íèõ ïîáóäîâàíі âіéñüêîâі
áàçè ÑØÀ (Ãóàì, Ãàâàї), Ôðàíöії (Íîâà Êàëåäîíіÿ, Ôðàíöóçüêà Ïîëіíå-
çіÿ). Íà Ãàâàéÿõ ðîçòàøîâàíà âіäîìà âñüîìó ñâіòó âіéñüêîâî-ìîðñüêà áàçà
Ïåðë-Õàðáîð (öåíòðàëüíà áàçà Òèõîîêåàíñüêîãî ôëîòó Âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ
ñèë ÑØÀ). Ó ñåðåäèíі XX ñò. íà îñòðîâàõ Îêåàíії ïðîâîäèëèñÿ âèïðîáó-
âàííÿ àòîìíèõ і âîäíåâèõ áîìá (ïîíàä 100 âèáóõіâ). Öå íåãàòèâíî ïîçíà-
÷èëîñÿ íà ïðèðîäі é íàñåëåííі îñòðîâіâ.

Мал. 70. Кокосовий 
гай у Вануату

Мал. 71. Популярний курорт 
о. Гуам
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Розділ III
ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• 1 липня 1946 р. американці здійснили перше випробування атомної бомби
на атолі Бікіні в Тихому океані. Через чотири доби французький інженер Луї
Реар представив публіці свій винахід – роздільний жіночий купальник, який
назвав на ім’я атолу. Л. Реар пояснив вибір назви тим, що бікіні має викликати
вибухову культурну реакцію. 
• На нашій планеті є тільки одна держава, що лежить одразу в Північній,
Південній, Західній і Східній півкулях. Це Республіка Кірибаті, до її складу
належить безліч розкиданих по Тихому океану островів.

1. У чому полягають особливості географічного положення 
Океанії? Які чинники завдають впливу на участь країн регі-
ону в міжнародному поділі праці?
2. Охарактеризуйте сучасний склад Океанії: поділ на суб-

регіони, співвідношення держав та залежних територій, специфіку форм прав-
ління та державного устрою.

3. Які види господарської діяльності визначають міжнародну спеціалізацію країн 
Океанії? До якого сектору економіки варто відносити кустарні промисли і ре-
месла Океанії?

4. Яка причина великої кількості військових баз іноземних держав в Океанії? Що 
вам відомо про протидію їхній діяльності з боку держав Океанії та світової спіль-
ноти?

5. Спираючись на доступні вам джерела інформації, спрогнозуйте перспективи 
економічного розвитку країн Океанії.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
(çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі)
1. Íîâà Çåëàíäіÿ – âèñîêîðîçâèíåíà êðàїíà çі ñïðèÿòëèâèìè óìîâàìè 

äëÿ âåäåííÿ áіçíåñó.
2. Êðàїíè Îêåàíії – ðåãіîí åêçîòè÷íîãî òóðèçìó.

 ÏÅÐÅÂІÐÒÅ ÑÅÁÅ

Òåñòè ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ

1. Äî ÿêîãî òèïó êðàїí ùîäî Ñâіòîâîãî îêåàíó íàëåæèòü Àâñòðàëіÿ?
А îñòðіâíà В êîíòèíåíòàëüíà
Б àðõіïåëàã Г ïðèìîðñüêà

2. Çà ïîêàçíèêàìè ІËÐ, íàéðîçâèíåíіøîþ êðàїíîþ ðåãіîíó Àâñòðàëіÿ òà 
Îêåàíіÿ òà äðóãîþ ó ñâіòі є:
А Íîâà Çåëàíäіÿ В Àâñòðàëіÿ
Б Ôåäåðàòèâíі Øòàòè Ìіêðîíåçії Г Êîðîëіâñòâî Òîíãà

3. Äî äåðæàâ «ïåðåñåëåíñüêîãî êàïіòàëіçìó» íàëåæèòü:
А Ïàïóà-Íîâà Ãâіíåÿ В Òóâàëó
Б Íîâà Çåëàíäіÿ Г Âàíóàòó

4. Ó ÿêіé êðàїíі Îêåàíії є ìіñòà-ìіëüéîíåðè?
А Íîâà Çåëàíäіÿ В Ïàïóà-Íîâà Ãâіíåÿ
Б Ìàðøàëëîâі Îñòðîâè Г ó æîäíіé ç êðàїí ðåãіîíó

5. Îñíîâíå ïðèðîäíå áàãàòñòâî Àâñòðàëії – êîðèñíі êîïàëèíè. Çíàéäіòü 
ïîìèëêîâå òâåðäæåííÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ:
А 1/3 ñâіòîâèõ çàïàñіâ áîêñèòіâ В І ìіñöå çà çàïàñàìè öèðêîíіþ
Б ó äåñÿòöі ñâіòó çà çàïàñàìè âóãіëëÿ Г ëіäåð ñâіòó çà çàïàñàìè ãàçó

Запитання
і завдання
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Òåñòè íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі

6. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà іñòîðèêî-åòíîãðàôі÷íèìè îá-
ëàñòÿìè Îêåàíії:
А Êіðèáàòі, Ìàðøàëëîâі Îñòðîâè, Íàóðó 1 Ìåëàíåçіÿ
Б Òóâàëó, Ôåäåðàöіÿ Ìіêðîíåçії 2 Ïîëіíåçіÿ
В Ïàïóà-Íîâà Ãâіíåÿ, Ñîëîìîíîâі Îñòðîâè, Ôіäæі 3 Ìіêðîíåçіÿ
Г Íîâà Çåëàíäіÿ, Ñàìîà, Òîíãà

7. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà ñòîëèöÿìè Îêåàíії:
А Ñàìîà 1 Ñóâà
Б Ôіäæі 2 Ïîðò-Âіëà
В Òóâàëó 3 Õîíіàðà
Г Âàíóàòó 4 Ôóíàôóòі
Д Ñîëîìîíîâі Îñòðîâè

8. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çàëåæíèìè òåðèòîðіÿìè Îêåàíії òà êðàї-
íàìè-ìåòðîïîëіÿìè, ÿêі їõ êîíòðîëþþòü:
А ÑØÀ 1 Íîâà Êàëåäîíіÿ, Òàїòі
Б Âåëèêà Áðèòàíіÿ 2 Îñòðîâè Êóêà, Òîêåëàó
В Ôðàíöіÿ 3 Ãóàì, Ïіâíі÷íі Ìàðіàíñüêі îñòðîâè, àòîëè
Г Àâñòðàëіÿ  Ìіäâåé, Äæîíñòîí
Д Íîâà Çåëàíäіÿ 4 îñòðіâ Íîðôîëê, îñòðîâè Êîðàëîâîãî ìîðÿ

Òåñòè ç êіëüêîìà ïðàâèëüíèìè âіäïîâіäÿìè

9. Âèçíà÷òå ñòîëèöі êðàїí ðåãіîíó Àâñòðàëії é Îêåàíії:
А Íóêóàëîôà В Äæàêàðòà Д Âåëëіíãòîí
Б Ìàíіëà Г Âàøèíãòîí Е Ïîðò-Ìîðñáі

10. Âèçíà÷òå òåðèòîðії â Îêåàíії, ùî íå ìàþòü ñóâåðåíіòåòó:
А Ôіäæі В Îñòðîâè Êóêà Д Ãóàì
Б Ñîëîìîíîâі Îñòðîâè Г Òîíãà Е Íîâà Êàëåäîíіÿ

11. Ôîðìàëüíèì ãëàâîþ ÿêèõ äåðæàâ ðåãіîíó Àâñòðàëіÿ òà Îêåàíіÿ є ìî-
íàðõ Âåëèêîї Áðèòàíії?
А Àâñòðàëіÿ В Ôåäåðàòèâíі Øòàòè Ìіêðîíåçії Д Íîâà Çåëàíäіÿ
Б Êіðèáàòі Г Ïàïóà-Íîâà Ãâіíåÿ Е Òîíãà

Òåñòè ç ïðîïóùåíèìè âіäïîâіäÿìè

12. Êîðіííèìè ìåøêàíöÿìè Àâñòðàëії є ________________, ÿêі íàëåæàòü 
äî ________________ ðàñè і ñïîâіäàþòü ________________ ðåëіãії.

13. Êîðîëіâñòâî Ñïіâäðóæíîñòі, ôåäåðàöіÿ, ñâіòîâèé ëіäåð çà ïîãîëіâ’ÿì 
îâåöü òà çàïàñàìè áîêñèòіâ, є «ãåîëîãі÷íîþ êîìîðîþ», ùî ðîçòàøîâàíà 
ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі: êðàїíà ______________; ñòîëèöÿ ______________; 
ðåãіîí ________________.

14. Êðàїíà-àðõіïåëàã, ùî ðîçòàøîâàíà ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі; íàëåæèòü äî 
ãðóïè êðàїí «ïåðåñåëåíñüêîãî êàïіòàëіçìó», îäèí іç ïðîâіäíèõ åêñïîð-
òåðіâ ÿëîâè÷èíè, áàðàíèíè, âîâíè, ïðîäóêöії ìîëîêîïåðåðîáíîї ïðî-
ìèñëîâîñòі: êðàїíà ________________; ñòîëèöÿ ________________; 
ðåãіîí ________________.
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Розділ IV. Америка

Òåìà 1. Загальна характеристика Америки
Ви дізнаєтеся про:

– відмінні риси географічного положення, склад і сучасну політичну карту Аме-
рики;

– інтеграційні вподобання країн Америки на прикладі міжнародних організацій
НАФТА, МЕРКОСУР, НATO;

– природні умови і ресурси Америки, особливості складу і розселення амери-
канського населення;

– особливості економіки країн Америки та роль американських ТНК в економіці
регіону і світу;

– основні осередки промисловості в Америці, найважливіші міжнародні транс-
портні магістралі, вузли;

– причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Америки.

Ви навчитеся:
– характеризувати особливості формування населення Америки, порівнювати

рівні і темпи урбанізаційних процесів, форми розселення в окремих країнах
регіону;

– визначати забезпеченість окремих країн певними видами природних ресурсів;
– пояснювати розміщення основних промислових районів і центрів, світових

міст, спеціалізованих сільськогосподарських районів, осередків туризму в
Америці;

– обґрунтовувати напрямки розвитку транспортної інфраструктури в регіоні.
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§ 22. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА АМЕРИКИ

•• Економіко-географічне положення 
та склад регіону. Àìåðèêà – ÷àñòèíà 
ñâіòó, ùî ïîâíіñòþ ëåæèòü ó Çàõіäíіé 
ïіâêóëі, âêëþ÷àє â ñåáå ìàòåðèêè îáîõ 
Àìåðèê (Ïіâíі÷íîї і Ïіâäåííîї) òà îñò-
ðîâè é àðõіïåëàãè, íàéáіëüøèìè ç 
ÿêèõ є Êàíàäñüêèé Àðêòè÷íèé àðõі-
ïåëàã, Âåëèêі òà Ìàëі Àíòèëüñüêі îñò-
ðîâè, Ãðåíëàíäіÿ (íàéáіëüøèé îñòðіâ 
Çåìëі, 2,2 ìëí êì2) òà іí. Ïëîùà Àìå-
ðèêè – áëèçüêî 42,5 ìëí êì2.

Â ÅÃÏ Àìåðèêè є ñóòòєâі âіäìіí-
íîñòі, ùî íå ïðîñòåæóâàëèñÿ â ðåãіî-
íàõ Ñòàðîãî Ñâіòó (Єâðîïè é Àçії):

1) ïðàêòè÷íî âñі àìåðèêàíñüêі 
êðàїíè (çà âèíÿòêîì Áîëіâії òà Ïàðàã-
âàþ) ìàþòü âèõіä äî îäíîãî àáî íàâіòü äâîõ îêåàíіâ (Òèõîãî é Àòëàíòè÷-
íîãî), Êàíàäà і ÑØÀ – äî òðüîõ îêåàíіâ (ùå é Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî);

2) íà òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâàє íàÿâíіñòü âàæëè-
âîãî ãіäðîòåõíі÷íîãî îá’єêòà – Ïàíàìñüêîãî êàíàëó, âåëèêîї êіëüêîñòі ìîð-
ñüêèõ ïîðòіâ òà àåðîïîðòіâ ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Ó ìàéáóòíüîìó ÒÃÏ
ðåãіîíó ìîæå çíà÷íî ïîëіïøèòèñÿ çàâäÿêè ñïîðóäæåííþ «Âåëèêîãî òðàíñ-
îêåàíñüêîãî êàíàëó Íіêàðàãóà», ùî ðîçïî÷àëîñÿ 2014 ð.;

3) çâàæàþ÷è íà êîíôіãóðàöіþ і ñòðóê-
òóðó ðåãіîíó â áіëüøîñòі êðàїí çíà÷íà
÷àñòêà äåðæàâíèõ êîðäîíіâ ïðîõîäèòü âîä-
íèìè îá’єêòàìè (ðі÷êàìè, îçåðàìè, ìîðÿìè),
çðіäêà іíøèìè ïðèðîäíèìè ìåæàìè (ãîðè
Àíäè);

4) іñòîðè÷íå ìèíóëå âïëèíóëî íà õàðàê-
òåð âіäíîñèí ìіæ ñóñіäíіìè êðàїíàìè (òåðè-
òîðіàëüíі ñïîðè, ùî ïðèçâîäèëè äî çáðîéíèõ
ïðîòèñòîÿíü).

Çãіäíî ç ãåîñõåìîþ ÎÎÍ, Àìåðèêà ïîäі-
ëÿєòüñÿ íà ÷îòèðè ñóáðåãіîíè (ìàë. 72). Íàé-
áіëüøèì çà ïëîùåþ òåðèòîðії (19,8 ìëí êì2),
÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ é åêîíîìі÷íèì ïî-
òåíöіàëîì є Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, äðóãå ìіñöå
çà àíàëîãі÷íèìè ïîêàçíèêàìè ïîñіäàє Ïіâ-
äåííà Àìåðèêà, ìіæ íèìè ðîçòàøîâàíі êðà-
їíè Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè òà Êàðèáñüêîãî
áàñåéíó (îñòàííі òðè ñóáðåãіîíè ÷àñòî íàçè-
âàþòü Ëàòèíñüêîþ Àìåðèêîþ).

• Політична карта Америки íàáóëà ñó÷àñ-
íèõ ðèñ óïðîäîâæ XVIII–ÕÕ ñò., êîëè êî-
ëèøíі êîëîíії Àíãëії, Ôðàíöії, Іñïàíії,
Ïîðòóãàëії, Íіäåðëàíäіâ ïî÷àëè çäîáóâàòè

1. Які цивілізації набули розквіту в 
Америці в доколумбову епоху? Яка 
їхня спадщина збереглася до наших
днів? 
2. Як вплинула європейська 
колонізація на подальшу розбудову 
політичної карти Америки? Які
субрегіони за класифікацією ООН
виділяють в Америці? 
3. Яка особлива форма правління 
набула поширення в регіоні? 
4. Про діяльність яких міжнародних
організацій в Америці ви знаєте?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 72. Субрегіони Америки
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íåçàëåæíіñòü і ðîçáóäîâóâàòè ñâîþ äåðæàâíіñòü. Âіäìіííîþ ðèñîþ ñòàíîâ-
ëåííÿ ñó÷àñíèõ ñóâåðåííèõ äåðæàâ Àìåðèêè є òå, ùî ç ìîìåíòó íàáóòòÿ
íåçàëåæíîñòі äî íàøèõ äíіâ âîíè íåîäíîðàçîâî çàçíàâàëè êіëüêіñíèõ òà
ÿêіñíèõ çìіí. Íàïðèêëàä, Âåëèêà Êîëóìáіÿ (óòâîðèëàñÿ 1819 ð.) ðîçïàëàñÿ
íà ñó÷àñíі äåðæàâè Êîëóìáіÿ, Ïàíàìà, Âåíåñóåëà é Åêâàäîð; Ñïîëó÷åíі
ïðîâіíöії Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè (1821 ð. óòâîðåííÿ) – íèíі öå 5 ñóâåðåííèõ
äåðæàâ: Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Íіêàðàãóà, Êîñòà-Ðèêà, Ñàëüâàäîð; òåðèòîðіÿ
Êàíàäè ðîçáóäîâóâàëàñÿ ç 1867 ð. (ñòâîðåííÿ ôåäåðàöії 4-õ ïðîâіíöіé) äî
1949 ð. (ïðèєäíàííÿ îñòàííüîї 10-ї ïðîâіíöії Íüþôàóíäëåíä); äî òîãî æ âіä-
áóâàëèñÿ ïåðåéìåíóâàííÿ äåðæàâ, çìіíè їõíіõ ñòîëèöü òîùî.

Ðèñîþ ïîëіòè÷íîї êàðòè Àìåðèêè є íå ëèøå «íåäîáðîñóñіäñüêі âіäíî-
ñèíè», à é âíóòðіøíÿ ïîëіòè÷íà íåñòàáіëüíіñòü іíñòèòóòіâ âëàäè. Óïðîäîâæ
ÕÕ ñò. ïîíàä ïіâòîðà äåñÿòêà êðàїí ïåðåæèëè äåðæàâíі ïåðåâîðîòè і òðè-
âàëі âіéñüêîâі äèêòàòóðè. Íèíі íà òåðèòîðії Àìåðèêè іñíóє áëèçüêî 55 êðàїí,
ç ÿêèõ 35 є íåçàëåæíèìè äåðæàâàìè. Áіëüøіñòü ç íèõ – óíіòàðíі ðåñïóáëіêè,
äî ôåäåðàöіé íàëåæàòü Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ, Âåíåñóåëà, Êàíàäà, Ìåêñèêà,
ÑØÀ, Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ (òàáë. 1). Òóò і äîñі є âåëèêà êіëüêіñòü çàëåæíèõ òå-
ðèòîðіé Íіäåðëàíäіâ (Àíòèëüñüêі îñòðîâè, Àðóáà), Âåëèêîї Áðèòàíії (Áåðìóä-
ñüêі, Âіðãіíñüêі (Áðèòàíñüêі), Ôîëêëåíäñüêі (Ìàëüâіíñüêі) îñòðîâè – ñïіðíà
òåðèòîðіÿ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Àðãåíòèíè), ÑØÀ (Âіðãіíñüêі îñòðîâè, Ïóåðòî-
Ðèêî), Ôðàíöії (Ãâàäåëóïà, Ôðàíöóçüêà Ãâіàíà, Ìàðòèíіêà òîùî).

Таблиця 1. Особливості складу регіону Америка

Ознаки Розподіл країн за групами
Кількісні характеристики складу

Розміри 
території 
(площа)

3 – гіганти (Канада, США, Бразилія);и
5 – великі (Аргентина, Болівія, Колумбія, Мексика, Перу);і
2 – значні (Венесуела, Чилі):і
9 – середні (Парагвай, Еквадор, Гаяна, Уругвай, Суринам, Нікарагуа, і
Гондурас, Гватемала, Куба);
8 – малі (Панама, Коста-Рика, Домініканська Республіка, Гаїті, Беліз, і
Сальвадор, Багами, Ямайка);
1 – невелика (Тринідад і Тобаго);
7 – карлики (Домініка, Антигуа і Барбуда, Барбадос, Сент-Вінсент и
і Гренадіни, Сент-Люсія, Гренада, Сент-Кітс і Невіс).

Чисельність
населення
(на 2017 р.)

3 – гіганти (США, Бразилія, Мексика);и
2 – великі (Колумбія, Аргентина);і
3 – середні (Канада, Венесуела, Перу);і
15 – малі (Чилі, Еквадор, Гватемала, Куба, Болівія, Домініканська і
Республіка, Гаїті, Гондурас, Парагвай, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Рика, 
Панама, Уругвай, Ямайка);
12 – карлики (Тринідад і Тобаго, Гайана, Суринам, Домініка, Антигуаи
і Барбуда, Багами, Барбадос, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, 
Гренада, Беліз, Сент-Кітс і Невіс)с . 

Якісні характеристики складу
ФДП 10 – держави у складі Співдружності (Антигуа і Барбуда, Багами, і

Барбадос, Беліз, Канада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни, 
Сент-Люсія, Ямайка, Гренада);
25 – республіки різного типу (парламентська – Домініка, решта – президентські).и

ФДУ 7 – федерацій, 28 – унітарні.
Рівень 

економічного
розвитку

2 – економічно розвинуті (США, Канада);і
33 – країни, що розвиваються (решта країн регіону, серед них Куба – со-я
ціалістична держава планової економіки).
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Ознаки Розподіл країн за групами
ІЛР 

(на 2017 р.)
4 – дуже високий (США, Канада, Чилі, Аргентина);й
23 – високий (Барбадос, Уругвай, Багами, Панама, Антигуа і Барбуда, й
Тринідад і Тобаго, Коста-Рика, Куба, Венесуела, Сент-Кітс і Невіс, Мексика, 
Бразилія, Гренада, Перу, Еквадор, Сент-Люсія, Ямайка, Колумбія, Домініка, 
Суринам, Домініканська Республіка, Сент-Вінсент і Гренадіни, Беліз);
7 – середній (Парагвай, Сальвадор, Болівія, Гайана, Нікарагуа, Гватемала, й
Гондурас);
1 – низький (Гаїті).й

•• Міжнародні організації в Америці. Іíòåãðàöіéíі ïðîöåñè â Àìåðèöі çäіé-
ñíþþòüñÿ óñïіøíіøå, íіæ â Àçії òà Àôðèöі. Öå ïîÿñíþєòüñÿ ñïðèÿòëèâі-
øîþ ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîþ ñèòóàöієþ (áіëüøіñòü àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ 
òðèâàëèé ÷àñ áóëà âіëüíà âіä êîëîíіàëüíîї çàëåæíîñòі), áðàêîì ñåðéîçíèõ 
ìîâíèõ, êóëüòóðíèõ і êîíôåñіéíèõ ïåðåøêîä (áіëüøіñòü ëàòèíîàìåðèêàí-
ñüêèõ êðàїí іñïàíîìîâíі, à ìàéæå âñі їõíі ìåøêàíöі – êàòîëèêè). І áåçó-
ìîâíî, ïåâíîþ öåìåíòóþ÷îþ ñèëîþ є ïîëіòè÷íèé і åêîíîìі÷íèé âïëèâ 
ÑØÀ, ÿêі õî÷ і íå є ÷ëåíîì óñіõ îá’єäíàíü, àëå є ãîëîâíèì òîðãîâåëüíèì 
ïàðòíåðîì ïðàêòè÷íî äëÿ êîæíîї àìåðèêàíñüêîї êðàїíè.

Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà ïðî âіëüíó òîðãіâëþ (ÍÀÔÒÀ) áóëà 
óòâîðåíà â 1994 ð. ÑØÀ, Êàíàäîþ і Ìåêñèêîþ. Ââàæàєòüñÿ îäíієþ ç íàé-
áіëüøèõ ó ñâіòі ðåãіîíàëüíèõ çîí âіëüíîї òîðãіâëі, ùî îá’єäíóє áëèçüêî 
486 ìëí îñіá, ñóêóïíèé âàëîâèé ïðîäóêò – 22,5 òðëí äîë. (2016 ð.). Ñòâî-
ðåííÿ öієї çîíè âіëüíîї òîðãіâëі áóëî çóìîâëåíî òàêèìè ÷èííèêàìè:

– ãåîãðàôі÷íèì ðîçòàøóâàííÿì êðàїí-ó÷àñíèöü і âçàєìîäîïîâíåííÿì 
ñòðóêòóð íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê;

– ìіöíèìè òîðãîâåëüíèìè çâ’ÿçêàìè ìіæ êðàїíàìè;
– çðîñòàííÿì ó Êàíàäі òà Ìåêñèöі êіëüêîñòі ïіäïðèєìñòâ, ïіäêîíòðîëü-

íèõ ÒÍÊ ÑØÀ, âïëèâó êàíàäñüêèõ ÒÍÊ ó ÑØÀ;
– ïîñèëåííÿì ïîçèöіé ЄÑ, ßïîíії òà 

íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ êðàїí íà ñâіòîâîìó 
ðèíêó.

Ìàñøòàáè åêîíîìі÷íèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ 
ÑØÀ, Êàíàäè òà Ìåêñèêè íà îñíîâі âçàєì-
íîї òîðãіâëі õàðàêòåðèçóþòüñÿ òàêèìè ïî-
êàçíèêàìè: ó ÑØÀ ðåàëіçóєòüñÿ áëèçüêî 
80 % êàíàäñüêîãî åêñïîðòó, ÷àñòêà ÑØÀ 
ó çàãàëüíîìó îáñÿçі ïðÿìèõ çàðóáіæíèõ 
іíâåñòèöіé ó Êàíàäі ñòàíîâèòü ïîíàä 75 %, 
ó Ìåêñèöі – 60 %, òîâàðè çі ÑØÀ ñòàíîâ-
ëÿòü 65 % îáñÿãó ìåêñèêàíñüêîãî іìïîðòó, 
à â ÑØÀ ñïðÿìîâóєòüñÿ áëèçüêî 70 % îá-
ñÿãó åêñïîðòó Ìåêñèêè. Ç óòâîðåííÿì âіëü-
íîї òîðãіâëі äëÿ òîâàðіâ і êàïіòàëіâ ÑØÀ 
âіäêðèâàþòüñÿ ðèíêè Ìåêñèêè é Êàíàäè.

Ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі âïëèâîâîþ ìіæ-
äåðæàâíîþ îðãàíіçàöієþ є Ïіâäåííèé 
ñïіëüíèé ðèíîê (ÌÅÐÊÎÑÓÐ), ùî óòâî-
ðèâñÿ â 1995 ð. ï’ÿòüìà äåðæàâàìè 
(ìàë. 73). ÌÅÐÊÎÑÓÐ є ïîòåíöіéíî ïîòóæ-
íèì ðèíêîì ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 1

Мал. 73. Країни-учасниці 
і спостерігачі МЕРКОСУР
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îñêіëüêè çîñåðåäæóє 45 % її íàñåëåííÿ і ìàéæå 50 % ÂÂÏ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ
îðãàíіçàöії є ñòâîðåííÿ ñïіëüíîãî ðèíêó êðàїí Ïіâäåííîї Àìåðèêè, і äîñÿã-
íåííÿ öієї ìåòè ìàє çäіéñíþâàòèñÿ ïîåòàïíî ÷åðåç ñòàäії çîíè âіëüíîї òîð-
ãіâëі é ìèòíîãî ñîþçó. 

Òàêîæ äî ðåãіîíàëüíèõ åêîíîìі÷íèõ îðãàíіçàöіé Àìåðèêè íàëåæàòü:
Îðãàíіçàöіÿ àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ (ÎÀÄ), Ìіæàìåðèêàíñüêèé áàíê ðîçâè-
òêó, Êàðèáñüêå ñïіâòîâàðèñòâî і Êàðèáñüêèé ñïіëüíèé ðèíîê, Àíäñüêà
ãðóïà, і ÿêîþñü ìіðîþ ÍÀÒÎ (ÑØÀ і Êàíàäà є ÷ëåíàìè), ùî ñòàâèòü çà 
ìåòó çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè і áåçïåêè êðàїí-÷ëåíіâ ç âèêîðèñòàííÿì ïîëі-
òè÷íèõ і âіéñüêîâèõ çàñîáіâ. 

1. Назвіть відмінні риси економіко-географічного положення 
Америки. Визначте вплив ЕГП на участь країн регіону в між-
народному поділі праці.
2. Охарактеризуйте особливості розбудови політичної

карти Америки в минулі історичні часи. Чим зумовлена суспільно-політична не-
стабільність Америки впродовж ХХ ст.?

3. У чому полягають особливості сучасного складу регіону Америки?
4. Покажіть на карті субрегіони Америки та наведіть приклади країн різних типів.
5. Які тенденції властиві інтеграційним процесам в Америці? Оцініть вплив інтегра-

ційних процесів у регіоні на економічний розвиток країн Америки.

§ 23. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АМЕРИКИ. 
НАСЕЛЕННЯ

•• Природні умови і ресурси Аме-
рики. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäíèõ 
óìîâ çóìîâëåíà çíà÷íèìè ðîçìіðàìè
òåðèòîðії ðåãіîíó, éîãî âåëèêîþ ïðî-
òÿæíіñòþ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ó ðå-
ëüєôі Àìåðèêè ïåðåâàæàþòü ðіâíèííі 
òåðèòîðії íà ñõîäі é ãîðè – íà çàõîäі,
ùî ïðåäñòàâëåíі ãіðñüêîþ ñèñòåìîþ
Êîðäèëüєð (ìàë. 74), ÿêà ó Ïіâäåííіé
Àìåðèöі çâåòüñÿ Àíäàìè. Ôîðìó-
âàííÿ öèõ ãіð ùå íå çàêіí÷èëîñÿ, ïðî
ùî ñâіä÷àòü ÷àñòі çåìëåòðóñè é іíòåí-
ñèâíèé âóëêàíіçì. Íà ñõîäі Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè ïðîñòÿãëèñÿ Àïïàëà÷і çі
ñòðіìêèìè ñõèëàìè çàââèøêè äî 

2000 ì. Ñõіäíó ÷àñòèíó Ïіâäåííîї Àìåðèêè çàéìàþòü âåëè÷åçíі ïëîñêîãіð’ÿ 
(Áðàçèëüñüêå, Ãâіàíñüêå, Ïàòàãîíñüêå ïëàòî) і íèçîâèíè, âêëþ÷àþ÷è íàé-
áіëüøó íà çåìíіé êóëі – Àìàçîíñüêó (ïëîùåþ ïîíàä 5 ìëí êì2). 

1. За допомогою тематичних карт атласу знайдіть і по-
кажіть місцеположення: а) Техаського, Аляскинського, 
Каліфорнійського, Мексиканського, Західноканадсько-

го, Центральноамериканського басейнів нафти й природного газу; б) вугільних ба-
сейнів США (Аппалацького) та Канади; в) рудного поясу Анд-Кордильєр. 2. Визначте, 
який зі субрегіонів Америки (Північний, Центральний, Південний або Карибський)
має найбільшу ресурсозабезпеченість основними видами мінеральних ресурсів.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Запитання
і завдання

1. Які особливості фізико-географічного 
положення і природи Америки?
2. Як саме значна протяжність 
Америки з півночі на південь вплинула
на різноманітність і контрастність
природних умов? 
3. Чим пояснити велику кількість
і потужність запасів мінеральних
ресурсів у країнах регіону? 
4. Яка причина значної лісистості
країн Північної та Південної Америки?

ПРИГАДАЙТЕ
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Ìіíåðàëüíі ðåñóðñèóó â Àìåðèöі äóæå áà-
ãàòі é ðіçíîìàíіòíі, òîìó її íàçèâàþòü «ãåî-
ëîãі÷íîþ êîìîðîþ» ñâіòó. Âåëè÷åçíі çàïàñè 
íàôòè é ãàçó ñêîíöåíòðîâàíі íà ïіâíі÷íîìó 
óçáåðåææі Àëÿñêè (ãіãàíòñüêå ðîäîâèùå 
Ïðàäõî-Áåé) і â ðàéîíі Ìåêñèêàíñüêîї çà-
òîêè. Àïïàëà÷і âіäîìі çíà÷íèìè ïîêëàäàìè 
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, òàêîæ éîãî âèäîáóâàþòü 
íà ïіâäíі Áðàçèëії, ó ×èëі, Êîëóìáії, íà ïіâ-
íî÷і Ìåêñèêè. Îñíîâíі çàïàñè çàëіçíîї ðóäè 
ñêîíöåíòðîâàíі â ðàéîíі «Çàëіçíîãî òðèêóò-
íèêà», ùî íà òåðèòîðії Áðàçèëії (18 % ñâіòî-
âèõ çàïàñіâ), à òàêîæ ó Êàíàäі. Ïîêëàäè 
ìàðãàíöåâîї ðóäè çîñåðåäæåíі íà çàõîäі Áðà-
çèëії, ó Ìåêñèöі, ×èëі, Àðãåíòèíі; íіêåëþ – 
â Êàíàäі і íà Êóáі. Îäíі ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі 
ðîäîâèù áîêñèòіâ ñêîíöåíòðîâàíі íà ßìàéöі 
(III ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ Àâñòðàëії і Ãâіíåї) і 
Áðàçèëії. Âåëè÷åçíèìè çàïàñàìè ìіäі âіäçíà-
÷àþòüñÿ íàäðà ×èëі (20 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ, 
ìàë. 75). Êàíàäè і ÑØÀ; íà îëîâî áàãàòі Áî-
ëіâіÿ é Áðàçèëіÿ. Ïëàòèíà çàëÿãàє â íàäðàõ 
Êîëóìáії; çîëîòî – ó Êàíàäі, ÑØÀ, Êîëóìáії, 
Áðàçèëії; ñðіáëî – ó Ìåêñèöі é Êàíàäі; ñìà-
ðàãäè – ó Êîëóìáії.

Ãîëîâíі îñîáëèâîñòі ðåëüєôó і êëіìàòó âè-
çíà÷àþòü õàðàêòåð ðі÷êîâîї ìåðåæі òà çàáåç-
ïå÷åíіñòü âîäíèìè ðåñóðñàìè. Íàéáіëüøі ðі÷êè Àìåðèêè íàëåæàòü äî 
áàñåéíó Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó: Àìàçîíêà, Ïàðàíà, Ìàãäàëåíà, Óðóãâàé, 
Îðіíîêî, Ñàí-Ôðàíñèñêó, Ìіññіñіïі ç Ìіññóðі òîùî. Àìàçîíêà є íàéáіëüøîþ 
ó ñâіòі ðі÷êîþ çà ðîçìіðàìè áàñåéíó і çà äîâæèíîþ (äîâæèíà âіä âèòîêó 
Óêàÿëі – ïîíàä 7000 êì, ïëîùà áàñåéíó – 7180 òèñ. êì2). Áàãàòî ðі÷îê, îñî-
áëèâî ãіðñüêèõ, óñêëàäíåíі ïîðîãàìè é âîäîñïàäàìè. Òàê, ó âåðõіâ’ÿõ ð. 
×óðóí (ïðèòîêà ð. Îðіíîêî) óòâîðèâñÿ íàéâèùèé âîäîñïàä íà Çåìëі – Àí-
õåëü (âèñîòà 1054 ì), íà ð. Іãóàñó ðîçòàøîâàíèé óíіêàëüíèé êàñêàä âîäîñïà-
äіâ Іãóàñó, íà ðі÷öі Íіàãàðà – Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä (çàââèøêè 51 ì). Áåçëі÷ 
ïîðîãіâ і âîäîñïàäіâ íà ðі÷êàõ óòâîðþþòü âåëè÷åçíі çàïàñè ãіäðîåíåðãії.

Ïіâíі÷íà Àìåðèêà áàãàòà íà îçåðà, ÿêèõ íàëі÷óєòüñÿ òóò áëèçüêî 4 ìëí.
Íàéáіëüøі ç íèõ – Âåëèêі îçåðà (Âåðõíє, Ìі÷èãàí, Ãóðîí, Åðі, Îíòàðіî), Âі-
ííіïåã, Âåëèêå Íåâіëüíè÷å, Âåëèêå Âåäìåæå, Âåëèêå Ñîëîíå òîùî. Ó Öåí-
òðàëüíèõ Àíäàõ íà âèñîòі 3812 ì ìіñòèòüñÿ íàéáіëüøå ç âèñîêîãіðíèõ îçåð 
ñâіòó – òåêòîíі÷íå îçåðî Òіòіêàêà (ãëèáèíà – äî 304 ì).

Ëіñè є íàéâàæëèâіøèì ïðèðîäíèì ðåñóðñîì Àìåðèêè, òóò çîñåðå äæåíî 
ïîíàä 30 % ëіñîâèõ ðåñóðñіâ ñâіòó. Íàéáіëüøà ëіñèñòіñòü õàðàêòåðíà äëÿ 
Àìàçîíñüêîї íèçîâèíè і Êàíàäè. Íà áіëüøіé òåðèòîðії Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè 
â äåðåâîñòîї äîìіíóþòü õâîéíі ïîðîäè (ÿëèíè, áàëüçàìі÷íà ÿëèöÿ, àìåðè-
êàíñüêà ìîäðèíà, ñåêâîÿ), ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі – âі÷íîçåëåíі øèðîêîëèñ-
òÿíі ïîðîäè ç íåâåëèêîþ äîìіøêîþ ëèñòîïàäíèõ (ãåëії). Öіííі ïîðîäè 
äåðåâ – êàó÷óêîíîñ ãåâåÿ, õіííі, êàêàî, äèííі, ñåéáà, ïàëüìè.

ÑØÀ і Êàíàäà ïåðøèìè ó ñâіòі óòâîðèëè ñèñòåìó íàöіîíàëüíèõ ïàð-
êіâ, ÿêèõ â Àìåðèöі íàëі÷óþòü êіëüêà ñîòåíü. ×èìàëî ç íèõ íàáóëè âñå-

Мал. 74. Канадські Кордильєри

Мал. 75. Родовище міді 
Чукікамата в Чилі
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ñâіòíüîї ïîïóëÿðíîñòі: Єëëîóñòîíñüêèé, Éîñåìіòñüêèé, Âåëèêèé Êàíüéîí,
Ñåêâîÿ, Іãóàñó, Ãàëàïàãîñüêі îñòðîâè òîùî.

•• Демографічна ситуація в Америці. Äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ â êðàїíàõ Ïіâ-
íі÷íîї Àìåðèêè є òèïîâîþ äëÿ âèñîêîðîçâèíåíèõ êðàїí. Ñåðåäíіé ïðèðîäíèé
ïðèðіñò íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 0,77 %. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ øâèäêå çíèæåííÿ íà-
ðîäæóâàíîñòі, çðîñòàє ÷àñòêà ñіìåé ç îäíієþ äèòèíîþ òà áåçäіòíèõ, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç âèñîêèì ðіâíåì æèòòÿ, çàéíÿòіñòþ æіíîê і âåëèêîþ êіëüêіñòþ
ðîçëó÷åíü (îñîáëèâî ó ÑØÀ). Ó ñòàòåâіé ñòðóêòóðі íàñåëåííÿ æіíêè ïåðåâà-
æàþòü íàä ÷îëîâіêàìè; ó âіêîâіé – øâèäêî çðîñòàє ÷àñòêà ëþäåé ëіòíüîãî âіêó.

Öåíòðàëüíà, Ïіâäåííà і Êàðèáñüêà Àìåðèêà íàëåæèòü äî ðåãіîíіâ, ÷è-
ñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ÿêèõ ñòðіìêî çðîñòàє. Îñòàííіì ÷àñîì òåìïè ïðèðîñòó
äåùî óïîâіëüíèëèñÿ і ñòàíîâëÿòü ó ñåðåäíüîìó 1,3 % íà ðіê (íàéáіëüøі – ó
Ãâàòåìàëі (1,8 %), Ãîíäóðàñі (1,6 %), Áîëіâії (1,5 %); íàéíèæ÷і – ó Ïóåðòî-
Ðèêî (–1,7 %), íà Êóáі (–0,3 %), ó Òðèíіäàäі і Òîáàãî (–0,2 %)). Äëÿ äåìîãðà-
ôі÷íîї ñèòóàöії â öèõ ñóáðåãіîíàõ âàãîìîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє çíèæåííÿ
ñìåðòíîñòі òà çðîñòàííÿ òðèâàëîñòі æèòòÿ, àëå â íàéìåíø ðîçâèíåíèõ êðà-
їíàõ Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè òà Àíä öåé ïîêàçíèê âñå ùå çàëèøàєòüñÿ âèñî-
êèì, çîêðåìà é ïîêàçíèê äèòÿ÷îї ñìåðòíîñòі. Öå «ìîëîäі» ñóáðåãіîíè ñâіòó:
ïîíàä 33 % їõíüîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü îñîáè ìîëîäøі 15 ðîêіâ.

• Расовий, етнічний і релігійний склад населення. Äëÿ íàñåëåííÿ Àìå-
ðèêè õàðàêòåðíà íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà ðàñîâà ñòðóêòóðà. Êîðіííі
ìåøêàíöі Àìåðèêè – åñêіìîñè (ìàë. 76) íà ïіâíî÷і é іíäіàíöі, ÿêèõ çíà÷-
íîþ ìіðîþ áóëî àáî çíèùåíî ïðèáóëèì áіëèì íàñåëåííÿì, àáî çìіøàëèñÿ
ç íèì, óòâîðèâøè ìіøàíèé ðàñîâèé òèï – ìåòèñè. Íàùàäêіâ «÷èñòèõ»
іíäіàíñüêèõ ïëåìåí ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі çàëèøèëîñÿ äóæå ìàëî, і ìåø-
êàþòü âîíè çàçâè÷àé ó âàæêîäîñòóïíèõ ðåãіîíàõ Áîëіâії (ìàë. 77), Ãâàòå-
ìàëè, Ïåðó, Ìåêñèêè é іí. Òèïîâî «áіëèìè» (íàñåëåíі ïðåäñòàâíèêàìè
єâðîïåîїäíîї ðàñè) є êðàїíè, ó ÿêèõ îñåëèëèñÿ àíãëіéñüêі òà ôðàíöóçüêі

іììіãðàíòè (ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі) é іñïàíñüêі,
ïîðòóãàëüñüêі é іòàëіéñüêі іììіãðàíòè (ó Ëà-
òèíñüêіé Àìåðèöі). Іç XVI ñò. äî Àìåðèêè ïî-
÷àëè çàâîçèòè íåãðіâ (ðàáіâ), íàñàìïåðåä äî
ÑØÀ, Âåñò-Іíäії òà Áðàçèëії, äëÿ ðîáîòè íà
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïëàíòàöіÿõ. Òîìó ñàìå
òóò їõ êîíöåíòðóєòüñÿ óêðàé áàãàòî.

Ââàæàєòüñÿ, ùî åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ñôîðìóâàâñÿ íà îñíîâі âå-
ëè÷åçíîãî ïîòîêó ïåðåñåëåíöіâ, ïåðåâàæíî ç
Єâðîïè, òîìó ìіñöåâå íàñåëåííÿ ùå íàçèâàþòü
«ïðîäóêòîì» іììіãðàöії. 

Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ Öåíòðàëüíîї,
Ïіâäåííîї, Êàðèáñüêîї Àìåðèêè äóæå ñòðîêà-
òèé, òóò ìåøêàþòü ïðåäñòàâíèêè ìàéæå 250 âå-
ëèêèõ і ìàëèõ íàðîäіâ: ïî-ïåðøå, іíäіàíñüêі 
ïëåìåíà, ÿêі є êîðіííèìè ìåøêàíöÿìè ðåãіî-
íіâ; ïî-äðóãå, єâðîïåéñüêі ïåðåñåëåíöі êðåîëè;
òðåòþ åòíі÷íó ãðóïó ôîðìóþòü åòíі÷íі êîìïî-
íåíòè ç êðàїí Àçії òà Àôðèêè. Íàéáіëüøà åò-
íі÷íà ðіçíîìàíіòíіñòü õàðàêòåðíà äëÿ Áðàçèëії
(ïîíàä 80 åòíîñіâ), Ìåêñèêè (ïîíàä 50), Áîëіâії,
Âåíåñóåëè, Ïåðó, Êîëóìáії.

Мал. 76. Ескімоси Аляски

Мал. 77. Нащадки 
індіанців Болівії
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Íåçâàæàþ÷è íà ñòðîêàòèé íàöіîíàëüíî-åòíі÷íèé ñêëàä, ðåëіãіéíèé 
ñêëàä íàñåëåííÿ Àìåðèêè âіäíîñíî îäíîðіäíèé. Ó ÑØÀ і Êàíàäі çàðåєñòðî-
âàíî ïîíàä 250 ðіçíèõ êîíôåñіé, îäíàê ïàíіâíîþ ðåëіãієþ є ïðîòåñòàíòèçì, 
ïåâíà ÷àñòèíà êàíàäöіâ (Êâåáåê) òà àìåðèêàíöіâ íàëåæàòü äî ðèìñüêî-êàòî-
ëèöüêîї öåðêâè. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ëàòèíîàìåðèêàíöіâ ñïîâіäóє êàòîëè-
öèçì. Êîðіííå íàñåëåííÿ çäåáіëüøîãî çáåðіãàє ñâîї òðàäèöіéíі âіðóâàííÿ.

•• Розселення населення. Ïðèðîäíі
óìîâè Àìåðèêè çóìîâèëè íåðіâíî-
ìіðíå ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ. Íàéãóñ-
òіøå çàñåëåíі: óçáåðåææÿ, ìіæãіð’ÿ ç
äîñòàòíіì çâîëîæåííÿì і ðîäþ÷èìè
ґðóíòàìè, î-âè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ,
Ïðèîçåðíèé ðàéîí Êàíàäè і ÑØÀ,
Ïіâäåííî-Ñõіäíà Áðàçèëіÿ, Ñõіäíà
Àðãåíòèíà, Öåíòðàëüíà Ìåêñèêà é
Ïіâíі÷íà Âåíåñóåëà, ñòîëè÷íі îêðóãè.
Êðàéíÿ Ïіâíі÷, àìàçîíñüêі ëіñè òà ïî-
ñóøëèâі ñàâàíè, íàïіâïóñòåëі é
âèñîêîãіð’ÿ çàñåëåíі âêðàé ðіäêî. Àìå-
ðèêà âіäçíà÷àєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì
óðáàíіçàöії, ùî íèíі çáіëüøèâñÿ äî
70–80 %, îñîáëèâî â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, äå ìіñüêі àãëîìåðàöії (ìіñöåâà íàçâà 
ìåòðîïîëіòåíè) óòâîðþþòü ìåãàëîïîëіñè (òàáë. 1).

Áіëüøіñòü ìіñò Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè çáóäîâàíі â XIX–XX ñò. Çàáóäîâà 
ñó÷àñíèõ âåëèêèõ ìіñò – íàäâèñîòíà. Ùî áіëüøèì є ìіñòî, òî áіëüøå 
âèñîò íèõ áóäèíêіâ (õìàðîñÿãіâ) і âîíè âèùі (ìàë. 78). Ó Ëàòèíñüêіé Àìå-
ðèöі, íàâïàêè, ìіñòà ñòàðîâèííі, çі çáåðåæåíèìè áóäіâëÿìè êîëîíіàëüíîї 
åïîõè. Çàãàëîì â Àìåðèöі íàëі÷óєòüñÿ áëèçüêî 60 ìіñò-ìіëüéîíåðіâ, ñåðåä 
ÿêèõ íàéáіëüøèìè є: Ñàí-Ïàóëó (12,0 ìëí îñіá), Ëіìà (9,7 ìëí), Ìåõіêî 
(9,1 ìëí), Íüþ-Éîðê (8,4 ìëí), Áîãîòà, Ñàíòüÿãî, Ðіî-äå-Æàíåéðî, Ëîñ-
Àíäæåëåñ.

Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі äóæå àêòèâíî ïðîÿâëÿєòüñÿ ñóáóðáàíіçàöіÿ (îñî-
áëèâî â ÑØÀ), ñóòü ÿêîї ïîëÿãàє â ïåðåñåëåííі íàñåëåííÿ ç ìіñò äî ïåðåä-
ìіñòü. Öå âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî çíà÷íà ÷àñòêà çàìîæíèõ ëþäåé і 
ñåðåäíіé êëàñ âіääàþòü ïåðåâàãó ðîçñåëåííþ ñàìå â íèõ. Íèíі â ïåðåäìіñ-
òÿõ ìåøêàє ïîíàä 40 % àìåðèêàíöіâ. Òîìó âèíèêëî ïîíÿòòÿ òàê çâàíîї 
«îäíîïîâåðõîâîї» áëàãîïîëó÷íîї Àìåðèêè. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, íà-
âïàêè, ïåðåäìіñòÿ є íåòðÿìè (ó Áðàçèëії âîíè çâóòüñÿ ôàâåëàìè, ìàë. 79), 
äå íåìàє íàëåæíîї іí ôðàñòðóêòóðè é ïàíóє çëî÷èííіñòü.

Таблиця 1.
Найбільші мегалополіси Америки

Назва Країна Населення
(млн осіб)

Великі озера 
(або Чипіттс)

США 56

БосВаш США 52
Мехіко Мексика 32
Південно-Східна 
Бразилія
(Сан-Ріо)

Бразилія 32

Сан-Сан США 25

Мал. 79. Фавели Ріо-де-ЖанейроМал. 78. Нью-Йоркські хмаросяги
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1. Назвіть риси природних умов Америки. Як вплинули 
особ ливості рельєфу, клімату та розподілу природних дже-
рел прісної води на життєдіяльність населення різних су-
брегіонів Америки?

2. Охарактеризуйте основні види природних ресурсів Америки (мінерально-сиро-
винні, водні, лісові, природно-заповідний фонд як складову ресурсів). Чому до 
жодного з видів ресурсів не підходить епітет «бідні», або «незначні» чи «висна-
жені»?

3. Як формувалося населення субрегіонів Америки? Порівняйте рівні й темпи су-
часних урбанізаційних процесів і форм розселення населення в американських 
країнах.

4. Назвіть і покажіть на карті мегалополіси, світові міста в Америці. 
5. Які причини обумовили розвиток субурбанізації як процесу, властивого розсе-

ленню населення розвинених країн? Які процеси розростання міст стали типо-
вими для країн, що розвиваються, в Америці?

§ 24. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ 
КРАЇН АМЕРИКИ

•• Загальний господарський розви-
ток. ÑØÀ і Êàíàäà íàëåæàòü äî íàé-
ðîçâèíåíіøèõ êðàїí ñâіòó і є ÷ëåíàìè
«Âåëèêîї ñіìêè», ïðè öüîìó ÑØÀ – 
íàéìîãóòíіøà çà åêîíîìі÷íèì, ïîëі-
òè÷íèì і âіéñüêîâèì ïîòåíöіàëîì
êðàїíà, íà ÿêó ïðèïàäàє äî 20 % ñâі-
òîâîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, ïîíàä
15 % ñâіòîâîãî ïðîäîâîëüñòâà òà ïî-
íàä 15 % ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Óñі
êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè íàëåæàòü
äî ãðóïè êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Îä-
íàê äóæå ïîìіòíà âåëèêà êîíòðàñò-
íіñòü ó ðіâíÿõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó êðàїí. Íà Àðãåíòèíó, Áðà-

çèëіþ é Ìåêñèêó ïðèïàäàє 75 % ïðîäóêöії îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі Ëàòèí-
ñüêîї Àìåðèêè.

Âèðіøàëüíó ðîëü â åêîíîìіöі áіëüøîñòі êðàїí Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè âіäі-
ãðàþòü âåëèêі òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії, ñåðåä ÿêèõ íàéìîãóòíіøèìè є
àìåðèêàíñüêі General Motors, Ford, Exxon Mobil, General Electric, Coca-Cola, 
IBM, Microsoft Corporation, Philip Morris International, Intel òà іí.; êàíàäñüêі 
Magna International, George Weston, Royal Bank of Canada òîùî. Ó êðàїíàõ 
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè â îñòàííі ðîêè ïîìіòíі òåíäåíöії äî âіäêðèòîñòі їõíіõ 
åêîíîìіê. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðèâàòèçàöії áàãàòüîõ äåðæàâíèõ ïіä-
ïðèєìñòâ, ðåôîðìàì ïîäàòêîâîї òà ôіíàíñîâîї ñèñòåì, ëіáåðàëіçàöії çîâíіø-
íüîї òîðãіâëі. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ãîñïîäàðñòâà ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ 
êðàїí òàêîæ ìàþòü ÒÍÊ, ÿêі ïîñіäàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії â áàãàòüîõ íîâèõ 
ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâàõ, îñîáëèâî ó Áðàçèëії (Petrobras, Banco do Brasil, 
JBS òà іí.), Ìåêñèöі (Petrîleos Mexicanos (Pemex)), Àðãåíòèíі é Êîëóìáії.

• Первинний сектор економіки. Ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü âіäðіç-
íÿєòüñÿ âèíÿòêîâèì ðîçìàїòòÿì. Ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè âèäîáóâà-

1. Які сучасні тенденції властиві 
розвитку світового господарства? 
Поясніть, якими шляхами відбувається
зближення національних економік 
країн Америки.
2. За рахунок яких переваг 
Північноамериканський центр (або 
ядро) світового господарства 
лідирував у світі впродовж ХХ – на
початку ХХІ ст.? 
3. Які країни Америки входять до G-7 
та G-20 світу?

ПРИГАДАЙТЕ

Запитання
і завдання
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þòü ïðàêòè÷íî âñі îñíîâíі âèäè êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî íåîáõіäíі ñó÷àñíіé
іíäóñòðії. Çîêðåìà, ó Êàíàäі – íіêåëü, öèíê, ñðіáëî, óðàí, ìîëіáäåí, íå-
ìåòàëåâó ñèðîâèíó, ó ÑØÀ – êàì’ÿíå âóãіëëÿ, íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, çà-
ëіçíó ðóäó, ìіäü, ñâèíåöü, öèíê, ñіðêó òîùî. Ó âèäîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі
êðàїí Öåíòðàëüíîї òà Ïіâäåííîї Àìåðèêè âåëèêó ðîëü âіäіãðàє íàôòà, çî-
êðåìà, â Ìåêñèöі, Âåíåñóåëі, Àðãåíòèíі, Åêâàäîðі, Êîëóìáії, Ïåðó. Âèäî-
áóòîê âóãіëëÿ çîñåðåäæåíèé ìàéæå öіëêîì ó Êîëóìáії, Áðàçèëії, Àðãåíòèíі,
×èëі é Ìåêñèöі. Âèñîêà ÷àñòêà öèõ êðàїí ó âèäîáóâàííі ðóä ÷îðíèõ і êî-
ëüîðîâèõ ìåòàëіâ, çîêðåìà, çàëіçíîї ðóäè ó Áðàçèëії, Ìåêñèöі, Êîëóìáії;
ìіäíîї – ó ×èëі; áîêñèòіâ – íà ßìàéöі òîùî.

Ó ÑØÀ òà Êàíàäі ñêëàâñÿ іíòåíñèâíèé àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ,
ÿêèé âêëþ÷àє ïðàêòè÷íî âñі âèäè ðîñëèííèöòâà, çîêðåìà òðîïі÷íå çåìëå-
ðîáñòâî і ïëàíòàöіéíå ãîñïîäàðñòâî áàãàòîðі÷íèõ êóëüòóð. Îñíîâîþ ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà є ïîòóæíі ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè є áàãàòîóêëàäíèì. Òóò ïà-
íóþòü âåëèêі ïðèâàòíі ãîñïîäàðñòâà, ÿêі çâóòüñÿ ëàòèôóíäіÿìè (ó Áðàçèëії
їõ íàçèâàþòü ôàçåíäàìè, â Àðãåíòèíі – åñòàíñіÿìè, ó Ìåêñèöі – ãàñієíäàìè).
Öå ñó÷àñíі àãðîâèðîáíèöòâà іç âèñîêîþ ÷àñòêîþ ìåõàíіçàöії òà õіìіçàöії, ç
åêñïîðòíîþ ïðîäóêöієþ (öóêðîâà òðîñòèíà, êàâà, êàêàî-áîáè, áàíàíè, áà-
âîâíà). Äðіáíі ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà (ìіíіôóíäії), çåìëі ÿêèõ îáðîáëþþòü
ïåðåâàæíî ðîäèíè ñàìèõ ñåëÿí, âèðîáëÿþòü àãðîïðîäóêöіþ âëàñíîãî ñïî-
æèâàííÿ (êóêóðóäçó, ìàíіîê, êîðìîâі áàíàíè, êâàñîëþ, êàðòîïëþ òîùî).
Ìàéæå â óñіõ êðàїíàõ ïðîâіäíîþ ñôåðîþ є ðîñëèííèöòâî, à ì’ÿñíå òâàðèííè-
öòâî íàáóëî ïîøèðåííÿ â Àðãåíòèíі é Óðóãâàї.

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ äîòåïåð ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ ìîíîêóëüòóðíіñòü
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Â àãðîñåêòîðі Áðàçèëії, Êîëóìáії, Ãâàòåìàëè,
Ñàëüâàäîðó, Êîñòà-Ðèêè і Ãàїòі ïðîôіëþþ÷îþ êóëüòóðîþ є êàâà, â Åêâà-
äîðі, Ãîíäóðàñі і Ïàíàìі – áàíàíè, ó Äîìіíіêàíñüêіé Ðåñïóáëіöі – öóêðîâà
òðîñòèíà, ó Ïåðó é Íіêàðàãóà – áàâîâíèê. Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ Ïіâäåííîї
Àìåðèêè îäíієþ ç ãîëîâíèõ êóëüòóð є êóêóðóäçà, çà âèðîáíèöòâîì ÿêîї
Áðàçèëіÿ é Àðãåíòèíà ïîñòóïàþòüñÿ òіëüêè ÑØÀ.

Ðèáàëüñòâî ïî÷àëî іíòåíñèâíî ðîçâèâàòèñÿ îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè.
Ãîëîâíèìè îá’єêòàìè ìîðñüêîãî ïðîìèñëó є îñåëåäöåâі, îêóíåâі, òóíåöü,
ñêóìáðіÿ, àêóëè, ðàêîïîäіáíі (êðåâåòêè, ëàíãóñòè), à òàêîæ ìîëþñêè. 

Òðàäèöіéíî â åêîíîìіöі äåÿêèõ àìåðèêàíñüêèõ êðàїí (çîêðåìà, Êà-
íàäè, ÑØÀ, Áðàçèëії, ×èëі) âіäçíà÷àєòüñÿ ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî. Ñåðåä
ëіñîâèõ ïðîìèñëіâ âèäіëÿþòüñÿ âèêîðèñòàííÿ äåðåâèíè äëÿ âèðîáíèöòâà
ïàïåðó і áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çàãîòіâëÿ äåðåâèíè öіííèõ ïîðіä (÷åðâîíå
äåðåâî, êåäð, ðîæåâå äåðåâî, áàëüñà), ëèñòÿ ÷àãàðíèêà êîêè, ÷àþ ìàòå, ÷і-
êëå (äëÿ æóâàëüíîї ãóìêè), âèêîðèñòàííÿ êàó÷óêîíîñіâ òîùî. 

•• Вторинний сектор економіки. Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè â ÌÏÏ ïðåä-
ñòàâëåíі ðіçíîìàíіòíèìè íàïðÿìàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèñîêîðîçâèíó-
òèì ÏÅÊ, õіìі÷íîþ, ëåãêîþ òà õàð÷îâîþ ïðîìèñëîâіñòþ. Åíåðãåòè÷íå
ãîñïîäàðñòâî çíà÷íîþ ìіðîþ çàáåçïå÷åíî âëàñíèìè ïàëèâíèìè і ãіäðîåíåð-
ãåòè÷íèìè ðåñóðñàìè. Ó ÑØÀ âåëèêà ÷àñòèíà åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿ-
єòüñÿ íà âåëèêèõ ÒÅÑ, à â Êàíàäі – íà ÃÅÑ. Ìà øèíî áóäóâàííÿ – íàéâàãîìіøà
ëàíêà ìіñöåâîї îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ âèñîêîþ íàóêîєì-
íіñòþ (ìàë. 80). 

Äëÿ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè õàðàêòåðíèé âèñîêèé ñòóïіíü êîíöåíòðàöії
ïðîìèñëîâîñòі ó ïðîìèñëîâî íàéðîçâèíåíіøèõ êðàїíàõ, çîêðåìà â Àðãåíòèíі,
Áðàçèëії, Ìåêñèöі, ×èëі, à òàêîæ Âåíåñóåëі, Êîëóìáії і Ïåðó, íà ÿêі ïðè-
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ïàäàє 85 % îáñÿãіâ ìіñöåâîї ïðîìèñ-
ëîâîї ïðîäóêöії.

×îðíà ìåòàëóðãіÿ, ïіäïðèєìñò âà
ÿêîї є â Áðàçèëії, Ìåêñèöі, Àðãåí-
òèíі, Êîëóìáії, ×èëі, Ïåðó, Óðóãâàї
і Âåíåñóåëі, ïðàöþє çäåáіëüøîãî íà
âíóòðіøíіé ðèíîê. Íàéðîçâèíåíі  øà
â ðåãіîíі êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, ÿêà
є îäíієþ ç ïðîâіäíèõ âèðîáíèöòâ ó
×èëі, Ïåðó é Áîëіâії. Àëþìіíієâà
ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ â Áðà-
çèëії òà Âåíåñóåëі. Ç êіíöÿ XX ñò.
ïðèñêîðèâñÿ ðîçâèòîê ìіñöåâîãî ìà-
øèíîáóäóâàííÿ, îñîáëèâî âèðîá-
íèöòâî àâòîìîáіëіâ. Ïіäïðèєìñòâà

öüîãî âèäó âèðîáíèöòâà áóëè ñòâîðåíі çà àêòèâíîї ó÷àñòі іíîçåìíîãî êàïі-
òàëó і âèïóñêàþòü ó Áðàçèëії, Ìåêñèöі é Àðãåíòèíі àâòîìîáіëі єâðîïåé-
ñüêèõ, ÿïîíñüêèõ і àìåðèêàíñüêèõ ìàðîê. Ñóäíîáóäóâàííÿ ðîçâèíóòå â
Áðàçèëії, Àðãåíòèíі, Ïåðó, ×èëі, àâіàáóäóâàííÿ – ó Áðàçèëії é Àðãåíòèíі.
Îñòàííіìè ðîêàìè ïîìіòíî çðîñëà åëåêòðîòåõíі÷íà é ðàäіîåëåêòðîííà ïðî-
ìèñëîâіñòü, ïіäïðèєìñòâà ÿêîї ïðåäñòàâëåíі ñêëàäàëüíèìè çàâîäàìè, ïîáó-
äîâàíèìè àìåðèêàíñüêèìè òà ÿïîíñüêèìè êîìïàíіÿìè â Ìåêñèöі, Áðàçèëії,
Àðãåíòèíі òîùî. Áóðõëèâîãî ðîçâèòêó çàçíàëà õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü (ïî-
áóòîâà õіìіÿ, äîáðèâà, ïëàñòìàñè). Äî íàéñòàðіøèõ âèðîáíèöòâ õàð÷îâîї
ïðîìèñëîâîñòі íàëåæàòü áîðîøíîìåëüíà і ì’ÿñíà, ïîìіòíó ðîëü âіäіãðàþòü
âèðîáíèöòâî íàïîїâ (ðîìó), ïèâîâàðíà ïðîìèñëîâіñòü, âèíîðîáñòâî, òþòþ-
íîâå âèðîáíèöòâî (ãàâàíñüêі ñèãàðè), à òàêîæ ìîëî÷íà і ðèáîêîíñåðâíà ïðî-
ìèñëîâіñòü. Ó ðàéîíàõ, çàñåëåíèõ іíäіàíöÿìè, äîòåïåð çáåðіãàþòüñÿ
òðàäèöіéíі ðåìåñëà, âèðîáè ÿêèõ ìàþòü âåëèêèé ïîïèò ó òóðèñòіâ.

•• Третинний сектор економіки. ÑØÀ òà Êàíàäà є íàéáіëüøèìè ó ñâіòі 
ïîñòà÷àëüíèêàìè ðіçíîìàíіòíèõ ïîñëóã (ôіíàíñîâèõ, іíôîðìàöіéíèõ,
 ëîãіñòè÷íèõ òîùî) і ìàþòü íàéðîçâèíåíіøó íåâèðîáíè÷ó ñôåðó òà òóðèñ-
òè÷íî-ðåêðåàöіéíèé êîìïëåêñ. Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà òðàíñïîðòíà ñè-
ñòåìà âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó âñіõ âèäіâ òðàíñïîðòó, îäíàê
êëþ÷îâèìè â ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåííÿõ є àâіàöіéíèé òà àâòîìîáіëüíèé,
ó âàíòàæíèõ – ñïіëüíà ðîáîòà àâòîìîáіëüíîãî і çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó.
ÑØÀ ïîñіäàþòü ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà ïðèáóòêàìè âіä іíîçåìíîãî òóðèçìó
(ïîíàä 205 ìëðä äîë.). Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè òóðèçìó є ìіñòà Íüþ-Éîðê,
Âàøèíãòîí, Ôіëàäåëüôіÿ, Ëîñ-Àíäæåëåñ, Ñàí-Ôðàíöèñêî, øòàòè Êàëіôîð-
íіÿ, Òåõàñ, Ôëîðèäà, Ãàâàéñüêі îñòðîâè.

Ñôåðà ïîñëóã äèíàìі÷íî ðîçâèâàєòüñÿ â áàãàòüîõ êðàїíàõ Ëàòèíñüêîї
Àìåðèêè, à îñîáëèâî â êðàїíàõ Âåñò-Іíäії (çàâäÿêè îôøîðíіé òà òóðèñòè÷-
íіé äіÿëüíîñòі) òà íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїíàõ ðåãіîíó – Áðàçèëії, Ìåêñèöі é
Àðãåíòèíі (òðàíñïîðòíі, ôіíàíñîâі, òåëåêîìóíіêàöіéíі, òîðãîâåëüíі é òó-
ðèñòè÷íі ïîñëóãè). Òðàíñêîíòèíåíòàëüíі çàëіçíèöі ïåðåòèíàþòü, Öåí-
òðàëüíó Àìåðèêó, Áðàçèëіþ, Áîëіâіþ, ×èëі é Àðãåíòèíó. Ó áіëüøîñòі
êðàїí Êàðèáñüêîãî áàñåéíó çàëіçíè÷íîї ìåðåæі âçàãàëі íåìàє. Âàæëèâå
çíà÷åííÿ ó òðàíñïîðòíіé ñèñòåìі ðåãіîíіâ íàëåæèòü âåëèêèì òðàíñêîíòè-
íåíòàëüíèì øîñå, çîêðåìà Ïàíàìåðèêàíñüêîìó øîñå, ïðîòÿæíіñòþ
áëèçüêî 34 òèñ. êì, ÿêå çâ’ÿçóє êðàїíè Ïіâäåííîї і Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè
іç ÑØÀ. Ìîðñüêèé òðàíñïîðò äîìіíóє â çîâíіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ,

Мал. 80. Збирання літаків на заводі 
концерну Boeing у Сіетлі
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à â Êàðèáñüêèõ êðàїíàõ – і ïàñàæèðіâ.
Òóò íàÿâíà íèçêà êðàїí òàê çâàíîãî
çðó÷íîãî ïðàïîðà (Ïàíàìà, Àíòèãóà і
Áàðáóäà, Áàãàìñüêі Îñòðîâè, Áåëіç, Áåð-
ìóäñüêі îñòðîâè, Áàðáàäîñ òà іí.).

Îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ òðàíñïîðò-
íèõ âîäíèõ øëÿõіâ ìіæíàðîäíîãî çíà-
÷åííÿ є Ïàíàìñüêèé êàíàë íà òåðèòîðії
Ïàíàìè (ìàë. 81), çàâäîâæêè 81,6 êì,
çàâøèðøêè 91,5 ì, ìàє 2 øëþçè. Ñåðåä-
íіé ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ÷åðåç êàíàë –
7–8 ãîä. Ùîðîêó êàíàëîì ïðîõîäèòü äî
18 òèñ. ñóäåí.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ îñâîєííÿ і
ðîçâèòêó âіääàëåíèõ, ìàéæå íåäîñòóïíèõ ðàíіøå ðàéîíіâ íàáóâ ïîâіòðÿ-
íèé òðàíñïîðò. Íàéáіëüøі àåðîïîðòè ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ ïðàöþþòü ó 
Áóåíîñ-Àéðåñі, Ñàíòüÿãî, Ðіî-äå-Æàíåéðî, Êàðàêàñі, Ãàâàíі é іí. Ó ìіñöå-
âèõ ïåðåâåçåííÿõ, îñîáëèâî â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Àíä, ÿê і ðàíіøå, âàæëè-
âèì є ãóæîâèé і â’þ÷íèé òðàíñïîðò (êîíі, ìóëè, ëàìè).

Äåÿêі ëàòèíîàìåðèêàíñüêі êðàїíè îòðèìóþòü âåëèêі ïðèáóòêè âіä òó-
ðèñòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Íàéáіëüøèé öåíòð òóðèçìó – ðàéîí Êàðèáñüêîãî 
ìîðÿ –íàëі÷óє äî 20 ìëí âіäâіäóâà÷іâ ùîðîêó, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ðåêðåàöіé-
íèìè óìîâàìè îñòðîâіâ (ñïðèÿòëèâèì êëіìàòîì, çàâæäè òåïëèì ìîðåì, 
÷óäîâèìè ïëÿæàìè, ìàëüîâíè÷èìè ïåéçàæàìè), öіêàâèìè ïàì’ÿòêàìè іñ-
òîðії і êóëüòóðè. Ãîëîâíі öåíòðè òóðèçìó: ßìàéêà, Ïóåðòî-Ðèêî, Áàðáàäîñ, 
Áàãàìñüêі Îñòðîâè, Òðèíіäàä і Òîáàãî òîùî.

•• Участь субрегіонів Америки в міжнародному поділі праці. Êðàїíè Àìå-
ðèêè ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó і ó÷àñòþ â 
ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі.

Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ó ÌÏÏ ïðåäñòàâëåíі íàñàìïåðåä ðіçíî-
ìàíіòíèìè íàïðÿìàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, çíà÷íèì âèäîáóâíèì êîìï-
ëåêñîì, âèñîêîðîçâèíóòèì ÏÅÊ, ëіñîâèðîáíè÷èì êîìïëåêñîì, õіìі÷íîþ, 
ëåãêîþ òà õàð÷îâîþ ïðîìèñëîâіñòþ. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі íàéâàæ-
ëèâіøó ðîëü âіäіãðàє çåðíîâèé íàïðÿì, âèðîùóâàííÿ òåõíі÷íèõ êóëü-
òóð (áàâîâíèêó, öóêðîâîãî áóðÿêó і òðîñòèíè, ñîї, òþòþíó òîùî). 
Ó òâàðèííèöòâі òðàäèöіéíî ïåðåâàæàє ì’ÿñíèé íàïðÿì, çíà÷íèé ðîçâèòîê 
îòðèìàëî ðèáàëüñòâî. Äî òîãî æ êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè, îñîáëèâî 
ÑØÀ, ìàþòü íàéðîçâèíåíіøó â ñâіòі ñôåðó ïîñëóã, çîêðåìà òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàöіéíèé êîìïëåêñ.

1. За тематичними картами атласу знайдіть: а) осеред-
ки переробної промисловості Америки (Приатлантич-
ний, Приозерний, Примексиканський); б) трансконти-

нентальні магістралі (Трансамазонська, Панамериканське шосе); в) найбільші
морські порти (Лос-Анджелес, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна, Колон,

р ( р р ) )

Сантус); г) аеропорти-хаби (Атланта, Чикаго, Лос-Анджелес, Даллас); д) фінансові
центри Америки (Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Бостон, Торонто, Чикаго).

у ) ) р р ( ) ) ф

2.  Обґрунтуйте розподіл перелічених вище об’єктів регіонального та світового зна-
чення по території Америки.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

Мал. 81. Панамський канал
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Öåíòðàëüíà Àìåðèêà – îäèí

іç íàéáіëüøèõ ðàéîíіâ ïëàíòàöіé-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òðîïі÷íèõ êóëü-
òóð, íàñàìïåðåä êàâè і áàíàíіâ
(ìàë. 82). Іíîäі öі êðàїíè çâóòü «áà-
íàíîâèìè ðåñïóáëіêàìè», ïîçàÿê
åêîíîìіêà âіäçíà÷àєòüñÿ ìîíîòî-
âàðíіñòþ ãîñïîäàðþâàííÿ òà éîãî
ñïåöіàëіçàöієþ íà âèðîáíèöòâі òà
åêñïîðòі êіëüêîõ ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êóëüòóð, âåëèêèì âіäñòàâàí-
íÿì ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó. 

Óñі äåðæàâè Êàðèáñüêîãî áà-
ñåéíó âіäçíà÷àþòüñÿ ðîçâèòêîì
ìîíîòîâàðíîãî çåìëåðîáñòâà. Ïî-
âñþäíî êóëüòèâóþòü öóêðîâó òðîñ-
òèíó òà ôðóêòè (êîêîñè, áàíàíè,

êàêàî, öèòðóñîâі, ìóñêàòíèé ãîðіõ). Ó ïðîìèñëîâîìó ñåêòîðі íàÿâíà ëèøå
íàôòîïåðåðîáêà íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі. Іç âèðîáíèöòâ îáðîáíîї ïðîìèñëî-
âîñòі òðàäèöіéíèìè є õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî òåêñòèëþ é
âçóòòÿ. Äåðæàâè Êàðèáñüêîãî áàñåéíó є âàæëèâèì öåíòðîì ðîçâèòêó ìіæ-
íàðîäíîãî òóðèçìó.

Ó ÌÏÏ êðàїíè Ïіâäåííîї Àìåðèêè ïðåäñòàâëåíі íàñàìïåðåä ðіçíîìà-
íіòíèìè âèäîáóâíèìè âèðîáíèöòâàìè (íàôòîâà, ãіðíè÷îðóäíà, ãіðíè÷î-õі-
ìі÷íà), ëàíêàìè ëіñîâèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó òà ðіçíîìàíіòíèìè íàïðÿìàìè
ïëàíòàöіéíîãî ãîñïîäàðñòâà â çåìëåðîáñòâі òà îêðåìèìè âèäàìè òâàðèííè-
öòâà (âіâ÷àðñòâî òà ñêîòàðñòâî ì’ÿñíîãî íàïðÿìó â êðàїíàõ çîíè ïàìïè).
Â îêðåìèõ êðàїíàõ çíà÷íîãî ðîçâèòêó íàáóëà ìåòàëóðãіÿ, îñîáëèâî êîëüî-
ðîâà – íà ìіñöåâіé ñèðîâèíі. 

•• Зв’язки України з країнами Америки. Âіäíîñèíè ìіæ Óêðàїíîþ òà ÑØÀ
âèçíà÷åíі ÿê ñòðàòåãі÷íå ïàðòíåðñòâî. Ñïîëó÷åíі Øòàòè ñèñòåìàòè÷íî íà-
äàþòü Óêðàїíі ôіíàíñîâó òà åêñïåðòíó äîïîìîãó äëÿ çìіöíåííÿ îáîðîíî-
çäàòíîñòі êðàїíè, âіäíîâëåííÿ åêîíîìі÷íîї ñòàáіëüíîñòі, çäіéñíåííÿ
íåîáõіäíèõ ðåôîðì òà íàäàííÿ ãóìàíіòàðíîї äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì âíà-
ñëіäîê êîíôëіêòó íà Ñõîäі Óêðàїíè.

Óêðàїíó òà Êàíàäó ïîєäíóþòü äàâíі äðóæíі âіäíîñèíè. Êàíàäñüêèé ïî-
ëіòèêóì àêòèâíî ïіäòðèìóє ñó÷àñíі äåìîêðàòè÷íі çìіíè â Óêðàїíі, ñïðèÿ-
þ÷è ïîëіòè÷íî, ôіíàíñîâî і òåõíі÷íî ïðîâåäåííþ âàæëèâèõ ðåôîðì ó íàøіé
äåðæàâі. Ïіñëÿ àíåêñії Êðèìó Ðîñієþ і ïî÷àòêó àãðåñії íà Äîíáàñі Êàíàäà
ïîñëіäîâíî ïіäòðèìóє Óêðàїíó ÿê ó ðàìêàõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé (ÎÎÍ,
ÎÁÑЄ, ÍÀÒÎ, G-7), òàê і íà äâîñòîðîííüîìó ðіâíі.

Àðãåíòèíà і Áðàçèëіÿ ïåðøèìè ñåðåä ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ 
âèçíàëè íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè і íèíі ïіäòðèìóþòü ç íàìè êóëüòóðíі òà
åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè. Ïåðó і Ìåêñèêà ïіäòðèìóþòü ñóâåðåíіòåò і òåðèòîðі-
àëüíó öіëіñíіñòü Óêðàїíè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі. Ìåêñèêà є îäíèì іç íàé-
áіëüøèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Óêðàїíè â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі. 

1. Визначте місце Америки в сучасному світовому госпо-
дарстві та її участь в МПП.
2. Порівняйте субрегіони Америки на основі виробничої
структури основних секторів економіки.

Запитання
і завдання

Мал. 82. Тропічні фрукти 
в Центральній Америці
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3. Яким із субрегіонів Америки властиве переважання сфер діяльності первинного 
(вторинного або третинного) сектору економіки? Які країни і за що отримали пріз-
висько «бананові республіки», «світові перевізники» (або «країни зі зручним пра-
пором»), «країни-офшори», «країни-готелі»?

4. У чому відмінність моделей розвитку нових індустріальних країн Америки та 
Азії? Визначте пріоритетні напрямки спеціалізації країн НІК Америки.

5. Що таке «постіндустріалізм»? Які з країн Америки набули рис постіндустріальної 
спеціалізації?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Тема: Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економіч-

ного розвитку
Мета: закріпити знання про соціально-економічну типізацію країн світу та безпо-

середньо Америки; визначити основні типи країн Америки за рівнем їх економічного 
розвитку; спираючись на картографічні компетенції (знання картографічних способів 
зображення), позначити на контурній карті розподіл різних типів країн Америки за рів-
нем розвитку (країни «Великої сімки», нафтодобувні, нові індустріальні країни (НІК), 
країни-«дрібні острови» у Карибському морі, середніх можливостей, найменш розви-
нуті країни, країна з плановою економікою); проаналізувати вплив фактору ЕГП, істо-
ричного, науково-технічного прогресу, споживацького та сировинного на типізацію 
країн Америки за рівнем розвитку.

Завдання:
1. За допомогою тексту параграфів підручника та відповідних тематичних карт ат-

ласу розподіліть країни Америки на основні групи за рівнем економічного розвитку:

Тип країн за рівнем розвитку Підтипи країн за рівнем розвитку Країни Америки

Високорозвинуті країни Країни G-7

Країни, що розвиваються Нафтодобувні країни

Країни середніх можливостей

НІК Латинської Америки

Країни-«дрібні острови»
в Карибському морі

Найменш розвинута країна

Країна з плановою економікою

2. Використовуючи спосіб якісного фону, покажіть на карті просторовий розподіл 
країн Америки за рівнем їх розвитку.

3. Зробіть висновки про причини економічної відсталості більшої частини країн 
Америки.

Який американський субрегіон можна назвати лідируючим за рівнем економічного 
розвитку країн, що до нього входять?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
(çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі)
1. «Áàíàíîâі ðåñïóáëіêè»: òèïîâі îçíàêè, ñó÷àñíèé ðîçâèòîê.
2. Ïàíàìåðèêàíñüêå øîñå – äîðîãà ÷åðåç òðè Àìåðèêè.
3. Òóðèçì ÿê ÷èííèê ðîçâèòêó êðàїí Êàðèáñüêîãî áàñåéíó.
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Òåìà 2. Субрегіони та країни Америки
Ви дізнаєтеся про:

– місце США, Канади та Бразилії у світі та регіоні, основні чинники, що визна-
чають їх участь у МПП;

– головні складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки
високорозвинених країн і країн, що розвиваються, в Америці;

– найбільші міста, світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші мор-
ські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн Америки;

– зовнішні економічні зв’язки, зокрема міжнародні зв’язки з Україною.

Ви навчитеся:
– визначати вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал кра-

їни США, Канади та Бразилії;
– порівнювати та ранжувати чинники міжнародної спеціалізації США, Канади,

Бразилії;
– робити висновки про доцільність використання досвіду США й Канади, потен-

ціалу української діаспори в цих країнах у реформуванні економіки в Україні.

§ 25. США

•Îôіöіéíà íàçâà – США
•Ñòîëèöÿ – Вашингтон
•Ïëîùà – 9,8 млн км2

•Íàñåëåííÿ – 326,6 млн осіб (на 2017 р.)
•Ìîâà – англійська
•Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентська
республіка

•Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
•Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 50 штатів та округ Колумбія
•Íàéáіëüøі ìіñòà – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, 
Х’юстон, Фінікс

•ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 57 436 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП США. Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè (ÑØÀ) –
âåëè÷íà äåðæàâà ñâіòó, ÿêà çà ïëîùåþ òåðèòîðії ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå ó
ñâіòі (ïіñëÿ Ðîñії, Êàíàäè і Êèòàþ), çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ – òðåòє (ïіñëÿ
Êèòàþ òà Іíäії), à çà âèðîáíèöòâîì ÂÂÏ (19,4 òðëí äîë. ó 2017 ð.) і ðîëëþ
ó ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèíàõ – ÑØÀ ïîçà êîíêó-
ðåíöієþ ó ñâіòі. Çàâäÿêè öüîìó ÑØÀ âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü ó ñâіòîâіé
ïîëіòèöі òà âіéñüêîâіé ñôåðі.

Ñïîëó÷åíі Øòàòè çàéìàþòü ïîíàä ⅓ êîíòèíåíòó Ïіâíі÷íà Àìåðèêà. Äî
òåðèòîðії êðàїíè âõîäÿòü òðè íåñóìіæíі ÷àñòèíè: îñíîâíà («ñóìіæíі
48 øòàòіâ»), ùî ðîçìіùåíà â öåíòðі êîíòèíåíòó é íà íåї ïðèïàäàє 83 %
ïëîùі і 99 % íàñåëåííÿ êðàїíè; òåðèòîðіÿ Àëÿñêè é Àëåóòñüêèõ îñòðîâіâ
íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі ìàòåðèêà; Ãàâàéñüêі îñòðîâè â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі
Òèõîãî îêåàíó. ÑØÀ òàêîæ íàëåæàòü ðÿä îñòðîâіâ ó Êàðèáñüêîìó ìîðі
(Ïóåðòî-Ðèêî) і â Òèõîìó îêåàíі (Àìåðèêàíñü êå Ñàìîà, Ãóàì òîùî).
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Êîëîíіçàöіÿ êðàїíè ðîçïî÷àëàñÿ
â XVI–XVII ñò. âіäðàçó ç òðüîõ ñòîðіí: 
іç ïіâäíÿ – іñïàíöÿìè òà ôðàíöóçàìè, 
çі ñõîäó – àíãëіéöÿìè òà ãîëëàíäöÿ-
ìè, à іç çàõîäó – ðîñіÿíàìè. Ïîñè-
ëåííÿ êîëîíіàëüíîãî ïðèãíîáëåííÿ 
ç áîêó ìåòðîïîëії ïðèçâåëî äî ïî÷àòêó 
âіéíè çà íåçàëåæíіñòü (1775–83 ðð.), 
ïіä ÷àñ ÿêîї îá’єä  íàëèñÿ 13 áðèòàí-
ñüêèõ êîëîíіé (1776 ð.) і ñòâîðèëè ñà-
ìîñòіéíó äåðæà âó – Ñïîëó÷åíі Øòàòè 
Àìåðèêè. Ñòàíîâëåííÿ êàïіòàëіçìó
â êіíöі XIX і íà ïî÷àòêó XX ñò. 
øâèäêî âèâåëî ÑØÀ äî íàéðîçâèíóòі-
øèõ êðàїí ñâіòó. 

ÑØÀ – ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Ãëàâà äåðæàâè é óðÿäó – ïðåçèäåíò,
ÿêèé âîëîäіє âñієþ ïîâíîòîþ âèêîíàâ÷îї âëàäè і ìàє ìîæëèâіñòü îïåðà-
òèâíî óõâàëþâàòè íàéâàæëèâіøі ðіøåííÿ. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü 
äâîïàëàòíîìó Êîíãðåñó â ñêëàäі Ñåíàòó é Ïàëàòè ïðåäñòàâíèêіâ.

•• Основні чинники розвитку США. Ó íàäðàõ ÑØÀ çîñåðåäæåíі âåëè÷åçíі 
çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Íàéêáіëüøèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí – Àïïà-
ëàöüêèé, íà íàôòó é ïðèðîäíèé ãàç áàãàòі ðàéîíè Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè і 
Ìіññіñіïñüêîї íèçîâèíè, à òàêîæ Àëÿñêà. Êîðäèëüєðè, ïëàòî Êîëîðàäî, Âå-
ëèêі ðіâíèíè é Ïðèìåêñèêàíñüêà íèçîâèíà áàãàòі íà ïîêëàäè ìіäíèõ, öèíêî-
âèõ, ñâèíöåâèõ, ñðіáíèõ, õðîìіòîâèõ, âàíàäієâèõ, âîëüôðàìîâèõ, ìîëіáäåíîâèõ, 
òèòàíîâèõ, ïîëіìåòàëåâèõ, óðàíîâèõ і ðòóòíèõ ðóä, çîëîòà, ñіðêè, ôîñôîðèòіâ 
òîùî. Çà çàïàñàìè ôîñôîðèòіâ і ñіðêè ÑØÀ ïîñіäàþòü ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі; 
âóãіëëÿ, ìіäíèõ ðóä, êàëіéíîї ñîëі – äðóãå; ïîëіìåòàëåâèõ ðóä – òðåòє, çà-
ëіçíèõ ðóä – ÷åòâåðòå, ïðèðîäíîãî ãàçó – ï’ÿòå і ëèøå íàôòè – äåâ’ÿòå.

ÑØÀ âîëîäіþòü âåëèêèìè çàïàñàìè âîäíèõ, ãіäðîåíåðãåòè÷íèõ і ëіñî-
âèõ ðåñóðñіâ. Íàéáіëüøі ðі÷êè êðàїíè – Ìіññіñіïі (çàâäîâæêè 3757 êì) ç її 
ãîëîâíîþ ïðèòîêîþ Ìіññóðі (4127 êì), Îãàéî, Ñâÿòîãî Ëàâðåíòіÿ, Êîëóì-
áіÿ, Êîëîðàäî, Ðіî-Ãðàíäå òà іí. Íàéåôåêòèâíіøèì ãіäðîåíåðãîïîòåíöіà-
ëîì âîëîäіþòü ðі÷êè Êîëóìáіÿ, Êîëîðàäî і ëіâі ïðèòîêè Îãàéî, ïðè öüîìó 
íà Ìіññіñіïі íå çáóäîâàíî æîäíîї ÃÅÑ. Íàéáіëüøèìè îçåðàìè є: Âåðõíє, 
Ìі÷èãàí, Ãóðîí, Åðі, Îíòàðіî, ùî çâóòüñÿ Âåëèêèìè îçåðàìè.

Äî ïîÿâè єâðîïåéöіâ ìàéæå ïîëîâèíà òåðèòîðії ÑØÀ áóëà âêðèòà ëі-
ñàìè, íèíі æ âîíè îõîïëþþòü ëèøå 33 % òåðèòîðії.

ÑØÀ âîëîäіþòü âåëèêèìè і ðіçíîìàíіòíèìè ðåêðåàöіéíèìè ðåñóðñàìè. 
Äî ðåêðåàöіéíèõ íàëåæàòü ìàéæå 1,5 òèñ. îõîðîííèõ òåðèòîðіé, çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ áіëüøå 104 ìëí ãà, çîêðåìà 151 çàïîâіäíèê і 176 íàöіîíàëüíèõ ïàð-
êіâ і ïàðêіâ øòàòіâ. Íàéáіëüøі ïëîùі çáåðåæåíèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ òà 
óíіêàëüíі ïðèðîäíі âèçíà÷íі ïàì’ÿòêè íàëåæàòü äî ãіðñüêîї ñèñòåìè Êîðäè-
ëüєð, äå є äèâîâèæíі ãåéçåðè Єëëîóñòîíó (ïåðøèé ó ñâіòі íàöіîíàëüíèé ïàðê, 
ñòâîðåíèé ó 1872 ð.), Äîëèíà Ñìåðòі, Âåëèêèé êàíüéîí Êîëîðàäî òîùî.

Âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó ÑØÀ є їõíі ÷èñåëüíі é ðіçíîìàíіòíі 
òðóäîâі ðåñóðñè. Áëèçüêî 79 % íàñåëåííÿ çàéíÿòі ó âèðîáíèöòâі êîìó-
íàëüíèõ, òîðãîâåëüíèõ, òðàíñïîðòíèõ, ôіíàíñîâèõ, îñâіòíіõ, ìåäè÷íèõ, 
þðèäè÷íèõ ïîñëóã, ïðàöþþòü ó ãîòåëüíîìó áіçíåñі àáî ïåðåáóâàþòü íà 
äåðæàâíіé ñëóæáі; 13 % íàñåëåííÿ çàéíÿòі â ðіçíèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîá-

1. Завдяки яким перевагам
Північноамериканський центр (ядро)
світового господарства має лідерські 
позиції у світі? 
2. Чому за наявності значного
природно-ресурсного потенціалу США 
є найбільшим у світі імпортером 
сировини?
3. Як вплинули економічні кризи 
2008 р. та 2013 р. на місце в МПП 
транснаціональних компаній США? 
4. Чим приваблюють США значні 
міграційні потоки, серед яких 
виокремлюється «притік мізків»? 

ПРИГАДАЙТЕ
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íèöòâàõ і òðîõè áіëüøå 1 % ïðàöåçäàòíèõ àìåðèêàíöіâ çàðîáëÿþòü íà
æèòòÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ëіñíèöòâі àáî ðèáíіé ïðîìèñëîâîñòі.
Ìàéæå 99 % àìåðèêàíöіâ є ïèñåìíèìè, 85 % ç íèõ âіêîì âіä 25 ðîêіâ
ìàþòü çàêіí÷åíó ñåðåäíþ îñâіòó, à 46 % – âèùó îñâіòó. Ó ÑØÀ ðіâåíü
îñâіòè äóæå âïëèâàє íà ðіâåíü äîõîäіâ і, ÿê íàñëіäîê, íà íàëåæíіñòü äî
ïåâíîãî ñîöіàëüíîãî êëàñó.

•• Система розселення. Çà êіëüêіñòþ ìåøêàíöіâ ÑØÀ ïîñіäàþòü òðåòє
ìіñöå ó ñâіòі, à çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè âèñî-
êîìó ïðèðîñòó é ìàñîâіé іììіãðàöії.

Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 33 îñîáè/êìÿ 2, àëå â ñòàðîïðîìèñ-
ëîâèõ ðàéîíàõ âîíà ñÿãàє 400 îñіá/êì2. Äóæå âèñîêà éîãî ãóñòîòà âëàñòèâà
äëÿ ïðèáåðåæíèõ ðàéîíіâ і íèçüêà – äëÿ øòàòіâ ãіðñüêèõ òåðèòîðіé
(ìàë. 106). Íà Àëÿñöі æ âîíà ñòàíîâèòü óñüîãî áëèçüêî 0,2 îñîáè/êì2.

Ó êðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ âèñîêèé ðіâåíü óðáàíіçàöії –ї  82 %. Êіëüêіñíî
ïåðåâàæàþòü äðіáíі ìіñòà, àëå ìàéæå 4/5 óñіõ ìіñòÿí çîñåðåäæåíî ó âåëè-
êèõ і ñåðåäíіõ ìіñòàõ і їõíіõ ïåðåäìіñòÿõ (òàáë. 1). Ó ïðîöåñі óðáàíіçàöії
ñôîðìóâàëîñÿ ïîíàä 30 áàãàòîìіëüéîííèõ àãëîìåðàöіé, ùî êîíöåíòðóþòü
ìàéæå 1/3 íàñåëåííÿ і ñòіëüêè ñàìî ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó ÑØÀ.

Таблиця 1. Найбільші міста США

№ Місто Заснування Площа, км2
Населення, млн осіб
місто агломерація

1 Нью-Йорк 1624 р. 785 8,5 20,8

2 Лос-Анджелес 1781 р. 1290 3,9 13,3

3 Чикаго 1795 р. 606 2,7 9,5

5 Хьюстон 1836 р. 1552 2,1 6,3

6 Філадельфія 1682 р. 367 1,5 7,1

Іç ñåðåäèíè XX ñò. ÑØÀ ñòàëè ïåðøîþ êðàїíîþ ó ñâіòі, ÿêó îõîïèâ
ïðîöåñ ñóáóðáàíіçàöії. Âіí ïîëÿãàє â øâèäêîìó ïåðåìіùåííі íàñåëåííÿ
ç ìіñò ó ïåðåäìіñòÿ, à òî é çîâñіì ó ïðèëåãëó ñіëüñüêó ìіñöåâіñòü.

• Сучасний стан господарства. Íà åêîíîìіêó ÑØÀ ïðèïàäàє 14 % ñâіòî-
âîãî ÂÂÏ, 20 % ñâіòîâîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, ïîíàä 15 % ñâіòîâîãî ïðî-

Мал. 83. Густот
(населення США (осіб/км22)2
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äîâîëüñòâà і áіëüøå íіæ 15 % ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Ìàéæå â óñіõ âèðîáíèöòâàõ 
і ñôåðàõ àìåðèêàíñüêîї åêîíîìіêè ïàíóþòü êіëüêà êîìïàíіé-ãіãàíòіâ. Іç 
500 íàéáіëüøèõ ÒÍÊ ñâіòó â 2017 ð. 132 áóëè àìåðèêàíñüêèìè (òàáë. 2). 

Åêîíîìі÷íà ñòðóêòóðà ÑØÀ âæå äàâíî ïåðåéøëà íà ïîñòіíäóñòðіàëü-
íèé ðîçâèòîê, êîëè ñàìå òðåòèííèé ñåêòîð ñòàє íàéáіëüøèì ñåãìåíòîì 
åêîíîìіêè. Ñàìå òîìó áіëüøà ÷àñòèíà àìåðèêàíñüêîãî ÂÂÏ ñòâîðþєòüñÿ 
ó ñôåðі ïîñëóã (80 %), äî ÿêîї íàëåæàòü îñâіòà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, íàóêà, 
òîðãіâëÿ, ôіíàíñè, òðàíñïîðò і çâ’ÿçîê, òóðèçì òîùî.

Таблиця 2. Найбільші американські ТНК

№ Компанія Сфери діяльності Прибуток,
млн дол. Штаб-квартира

1 Wal-Mart Stores роздрібна торгівля 485,8 Бентонвіль (Арканзас)

2 Berkshire Hathaway фінанси і страхування 223,6 Омаха (Небраска)

3 Apple електроніка, інформаційні 
технології

215,6 Купертіно (Каліфорнія)

4 Exxon Mobil видобуток і переробка 
нафти

205,0 Ірвінг (Техас)

5 McKesson фармацевтика, торгівля 198,5 Сан-Франциско

Îñîáëèâî âåëèêó ðîëü â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó êðàїíè âіäіãðàþòü ôі-
íàíñîâі óñòàíîâè. Íèíі òóò ïðàöþþòü ïîíàä 11 òèñ. áàíêіâ, à Íüþ-
Éîðêñüêà ôîíäîâà áіðæà є íàéáіëüøîþ ó ñâіòі.

ó

Ó ÑØÀ ñêëàâñÿ âèñîêîðîçâèíóòèé òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ, ó ÿêîìó 
çàéíÿòî ïîíàä 5 ìëí îñіá. ÑØÀ ìàþòü íàéáіëüøó â ñâіòі ïðîòÿæíіñòü àâòî-
øëÿõіâ (6,5 ìëí êì). Ó ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ âåëèêó ðîëü âіäіãðàє çàëіç-
íè÷íèé òðàíñïîðò. Äîâæèíà çàëіçíèöü ñòàíîâèòü 293 òèñ. êì – òàêîæ 
íàéáіëüøà ó ñâіòі. Âîäíèé òðàíñïîðò øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ïåðå-
âåçåíü ìàñîâèõ âàíòàæіâ ïî ðі÷êàõ áàñåéíó Ìіññіñіïі. Âàæëèâå çîâíіøíüî-
åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ ìàþòü ìîðñüêі ïåðåâåçåííÿ, îäíàê âëàñíèé 
òîðãîâåëüíèé ôëîò íåçíà÷íèé, áіëüøіñòü êîðàáëіâ õîäÿòü ïіä òàê çâàíèìè 
çðó÷íèìè ïðàïîðàìè Ëіáåðії, Ïàíàìè, Êіïðó. Ó ïåðåâåçåííÿõ ïàñàæèðіâ 
âàæëèâå ìіñöå ïîñіäàє ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò. Àåðîïîðòè Àòëàíòè, Íüþ-
Éîðêà, ×èêàãî, Ëîñ-Àíäæåëåñà òîùî ëіäèðó-
þòü ó ñâіòі çà àâіàïåðåâåçåííÿìè.

Êðàїíà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà ïðè-
áóòêàìè âіä òóðèçìó (206 ìëðä äîë. ó 2016 ð.), 
ÿêèé íà ñüîãîäíі çàáåçïå÷óє ðîáîòîþ áëèçüêî 
10 ìëí îñіá. Ó 2016 ð. êðàїíó âіäâіäàëè 
75,6 ìëí іíîçåìöіâ. Íàéâіäâіäóâàíіøèìè 
øòàòàìè ÑØÀ є Êàëіôîðíіÿ, Ôëîðèäà, Íüþ-
Éîðê (ìàë. 84) і Òåõàñ. Äî îá’єêòіâ ñïàäùèíè 
ÞÍÅÑÊÎ çàíåñåíі 23 îá’єêòè.

Àìåðèêàíñüêà ïðîìèñëîâіñòü âіäðіçíÿ-
єòüñÿ ðîçâèòêîì íàóêîєìíèõ òåõíîëîãіé. Ïå-
ðåâàæíó ÷àñòèíó åëåêòðîåíåðãії (71 %) ї
âèðîáëÿþòü íà ÒÅÑ, ðîëü 60 ÀÅÑ íèíі çðîñëà 
äî 20 %. Êàñêàä ïîòóæíèõ ÃÅÑ ïîáóäîâàíèé 
íà ð. Êîëóìáіÿ, ïîáëèçó Ñàí-Ôðàíöèñêî ñòâî-

Мал. 84. Статуя Свободи 
(93 м) – об’єкт Світової спадщини 

ЮНЕСКО в Нью-Йорку
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ðåíà ïåðøà â êðàїíі òà íàéïîòóæíіøà ó ñâіòі ãåîòåðìàëüíà ñòàíöіÿ «Ãåéçåð».
Íà âëàñíіé ñèðîâèííіé áàçі Ïðèîçåð’ÿ (×èêàãî, Êëіâëåíä) ñôîðìóâàëàñÿ
÷îðíà ìåòàëóðãіÿ. Ó êîëüîðîâіé ìåòàëóðãії ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ âèïëàâêàї
àëþìіíіþ, ìіäі, ñâèíöþ, öèíêó (Õ’þñòîí, Íîâèé Îðëåàí òîùî).

Ìàøèíîáóäóâàííÿ íàáóëî áàãàòîïðîôіëüíîãî õàðàêòåðó. Òðàäèöіéíî
âàãî  ìå çíà÷åííÿ ìàє àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ãîëîâíèì öåíòðîì ÿêîãî є Äå-
òðîéò. Áіëüøіñòü ëåãêîâèõ і âàíòàæíèõ àâòîìîáіëіâ âèðîáëÿþòü çàâîäè
«âåëèêîї òðіéêè» – General Motors, Ford Motor і Chrysler. Øâèäêèìè òåì-
ïàìè ðîçâèâàєòüñÿ àâіàöіéíî-êîñìі÷íà ñôåðà, ùî òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç âіéñüêî-
âèì âèðîáíèöòâîì. Íàéáіëüøîþ ó ñâіòі àâіàðàêåòíîþ êîðïîðàöієþ є The
Boeing Company. Îñíîâíà ïðîäóêöіÿ àìåðèêàíñüêîãî ñóäíîáóäóâàííÿ –
òîðãîâåëüíі ñóäíà, âіéñüêîâі êîðàáëі, àòîìíі ïіäâîäíі ÷îâíè òîùî.

Åëåêòðîííà ïðîìèñëîâіñòü ó ÑØÀ ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ ïіä ÷àñ Äðóãîї 
ñâіòîâîї âіéíè, êîëè ç’ÿâëÿëèñÿ íàóêîâî-ïðîìèñëîâі ïàðêè òà òåõíîïîëіñè.
Äî ïðèêëàäó ñìóãà âçäîâæ êіëüöåâîãî àâòîøëÿõó № 128 â øòàòі Ìàññà÷ó-
ñåòñ (ìіñòî Áîñòîí) і «Êðåìíієâà äîëèíà» â Êàëіôîðíії. Íà çðàçîê íàéïåð-
øèõ òåõíîïîëіñіâ ç’ÿâèëèñÿ é îòðèìàëè íàçâó «êðåìíієâі» äåñÿòêè «äîëèí»,
«êîðèäîðіâ», «ñìóã», «ëіñіâ», «ïðåðіé», «òðèêóòíèêіâ» ÿê ó ÑØÀ («Êðåìíі-
єâі ïóñòåëі» – Àðіçîíà, «Êðåìíієâі ãîðè» – Êîëîðàäî, «Êðåìíієâі ðіâ-
íèíè» – Òåõàñ), òàê і ïî âñüîìó ñâіòîâі. Íîâіòíє âèðîáíèöòâî â òåõíîïîëіñàõ
àêòèâíî ñïіâïðàöþє ç óíіâåðñèòåòàìè і ÷àñòî ãðóïóєòüñÿ íàâêîëî íèõ, ùî
ïîÿñíþєòüñÿ ïîòðåáàìè â ðåçóëüòàòàõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, íîâèõ іäåé òà
ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ ó÷åíèõ. Åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ ÑØÀ ïåðå-
òâîðèëîñÿ íà âåëè÷åçíó ñôåðó çàéíÿòîñòі (ïîíàä 1,5 ìëí îñіá). 

Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè. Âåëèêå
çíà÷åííÿ ìàє âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó, àâòîìîáіëüíèõ

øèí і äîáðèâ. Ïîëіãðàôі÷íà ïðîìèñ-
ëîâіñòü ðîçâèíóòà â íàéáіëüøèõ
ìіñòàõ ÑØÀ, îñîáëèâî ó Íüþ-Éîðêó.
Ñåðåä âèäіâ âèðîáíèöòâà ëåãêîї ïðî-
ìèñëîâîñòі ïðåäñòàâëåíі òåêñòè ëü íà, 
øâåéíî-òðèêîòàæíà, øêіðÿíî-âçóò-
òєâà. Íàéâàæëèâіøèìè ñêëà äîâèìè
õàð ÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі є ì’ÿñíà,
áîðîøíîìåëüíà, êîíñåðâíà, ìî-
ëî÷íà, öóêðîâà, à òàêîæ òþòþíîâà.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà є âóçüêà ñïåöіàëіçà-
öіÿ â ìåæàõ îêðåìèõ ÷àñòèí êðà-
їíè, ùî çâóòüñÿ ñіëüñüêîãî ñïî -
äàðñüêèìè ïîÿñàìè: êóêóðóäçÿ-
íèé, ïøåíè÷íèé, áàâîâíÿíèé, îâî-
÷іâíèöüêèé, òþòþíîâèé (ìàë. 85)
òîùî.  

Ó ðîñëèííèöòâі äîìіíóє âèðî-
ùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð (êóêó-
ðóäçè, ïøåíèöі, ñîðãî, ðèñó).
Âàãîìîãî çíà÷åííÿ íàáóëî âèðîùó-
âàííÿ ñîї. Ñåðåä òåõíі÷íèõ êóëüòóð
âіäçíà÷àþòüñÿ áàâîâíèê і öóêðî-
âèé áóðÿê. Öóêðîâó òðîñòèíó âè-

а тростина

Мал. 85. Сільськогосподарські 
пояси США
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ðîùóþòü íà óçáåðåææі Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè і íà Ãàâàéñüêèõ îñòðîâàõ. 
Âèñîêîòîâàðíå ñàäіâíèöòâî é îâî÷іâíèöòâî ðîçâèíåíі ïåðåâàæíî íà àòëàí-
òè÷íîìó óçáåðåææі, áåðåãàõ Âåëèêèõ îçåð. Ôëîðèäà âèäіëÿєòüñÿ ÿê öåíòð 
âèðîáíèöòâà öèòðóñîâèõ і ðàííіõ îâî÷іâ, à Ãàâàї – àíàíàñіâ. Ó òâàðèííè-
öòâі âіäçíà÷àєòüñÿ ðîçâåäåííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè ì’ÿñíèõ ïîðіä, à 
òàêîæ ñâіéñüêîї ïòèöі, ñâèíåé òà îâåöü.

•• Характерні риси просторової організації господарства. Òðàäèöіéíî â 
ÑØÀ âèäіëÿþòü 4 åêîíîìі÷íі ðàéîíè (ìàë. 86).

Íà Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ðàéîí ïðèïàäàє áëèçüêî 25 % ÂÂÏ êðàїíè. Îñî-
áëèâîãî ðîçâèòêó íàáóëè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÷îðíà і êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, 
òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü і ñôåðà ïîñëóã. ßäðîì Ïіâíі÷íîãî Ñõîäó òðàäè-
öіéíî âèñòóïàє ìåãàëîïîëіñ ÁîñÂàø, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü Íüþ-Éîðê

ó ð
 –  

îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі òîðãîâåëüíî-ôіíàíñîâèõ і ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ, 
âåëèêèé ïîðò і òðàíñïîðòíèé âóçîë; Áîñòîí – îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ÑØÀ 
ïðîìèñëîâèõ і òðàíñïîðòíèõ öåíòðіâ, âåëèêèé ìîðñüêèé ïîðò; Ôіëàäåëü-
ôіÿ – ïîëіòè÷íèé, ãîñïîäàðñüêèé, êóëüòóðíèé òà іñòîðè÷íèé îñåðåäîê êðà-
їíè, ó ÿêîìó ðîçâèíóòі ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, ôіíàíñîâà äіÿëüíіñòü і 
òóðèçì, і ïîëіòè÷íà ñòîëèöÿ Âàøèíãòîí. 

Ñåðåäíіé çàõіä áàãàòèé íà ìіíåðàëüíі (âóãіëëÿ, çàëіçíà ðóäà), àãðîêëіìà-
òè÷íі, ґðóíòîâі, âîäíі òà ëіñîâі ðåñóðñè. Øèðîêî ðîçâèíóòå ìàøèíîáóäó-
âàííÿ. Ó éîãî ìåæàõ ëåæèòü «ìîëî÷íèé» ïîÿñ іç âåëèêèìè ôåðìàìè, 
«êóêóðóäçÿíèé» ïîÿñ іç ðîçâåäåííÿì ì’ÿñíîї õóäîáè і ñâèíåé, ïîÿñ «îçèìîї 
ïøåíèöі». Òóò ñôîðìóâàëèñÿ òàêі âåëèêі ïðîìèñëîâі öåíòðè, ÿê ×èêàãî (ôі-
íàíñîâèé і íàéáіëüøèé òðàíñïîðòíèé âóçîë êðàїíè, âàæëèâèé ïðîìèñëîâèé 
і êóëüòóðíèé öåíòð), Äåòðîéò (ÿê ñâіòîâèé öåíòð àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ çі 
øòàá-êâàðòèðàìè êîìïàíіé General Motors, Ford Motor Company і Chrysler), 
Іíäіàíàïîëіñ (âåëèêèé ïðîìèñëîâèé, òîðãîâèé і ôіíàíñîâèé öåíòð).

Ïіâäåííèé ðàéîí – ïðîöâіòàþ÷èé ðàéîí іç ðîçâèíóòîþ ïðîìèñëîâіñòþ, 
ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì і ñôåðîþ ïîñëóã. Éîãî íàéáіëüøèìè åêîíîìі÷-

ð

íèìè öåíòðàìè є Àòëàíòà (âåëèêèé ïðîìèñëîâèé і òîðãîâåëüíî-ôіíàíñî-
âèé öåíòð, ìіæíàðîäíèé àåðîïîðò), Õ’þñòîí (ïðîâіäíèé ñâіòîâèé öåíòð 
åíåðãåòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ìîðñüêèé ïîðò), Äàëëàñ (òåõàñüêà «Êðåìíієâà 
äîëèíà», öåíòð òåëåêîìóíіêàöіéíîї
іíäóñòðії), Íîâèé Îðëåàí (âåëèêèé
ïîðò, öåíòð íàôòîâîї ïðîìèñëî-
âîñòі) і Ìàéàìі (ãîëîâíèé öåíòð
êîìåðöії, ôіíàíñіâ òà âåëèêèõ òðàí-
ñíàöіîíàëüíèõ áіçíåñ-ãðóï, íàé áіëü-
øèé êóðîðò).

Çàõіäíèé ðàéîí ñïåöіàëіçóєòüñÿ 
íà ìåòàëîîáðîáöі, êîëüîðîâіé ìåòà-
ëóðãії, àâіàöіéíî-ðàêåòíіé, åëåêòðîí-
íіé і åëåêòðîòåõíі÷íіé, õіìі÷íіé і
õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі. Íàéáіëü-
øèìè åêîíîìі÷íèìè öåíòðàìè Çà-
õîäó є Ëîñ-Àíäæåëåñ (ìîðñüêèé ïîðò,
öåíòð àåðîêîñìі÷íîї, åëåêòðîííîї,
àâòîìîáіëüíîї, õіìі÷íîї ïðîìèñëî-
âîñòі, öåíòð êіíîіíäóñòðії ç 1911 ð. –
Ãîëëіâóä), Ñàí-Ôðàíöèñêî (ìîðñüêèé
ïîðò, îñåðåäîê іíäóñòðії, òîðãіâëі òà Мал. 86. Економічні райони США
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áàãàòüîõ äîñëіäíèöüêèõ іíñòèòóòіâ, є ñâіòîâèì òóðèñòè÷íèì öåíòðîì, ïî-
áëèçó ðîçìіùóєòüñÿ âіäîìà Êðåìíієâà äîëèíà), Ñієòë (àâіàâèðîáíèöòâî, 
ñôåðà ïîñëóã і äèçàéíó, ðîçðîáêà åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ òåõíîëîãіé). Äî ñêëàäó
Çàõîäó íàëåæàòü òàêîæ Àëÿñêà (ãîëîâíà ðåñóðñíà áàçà êðàїíè) і Ãàâàї (âàæ-
ëèâèé öåíòð òóðèçìó).

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Â åêñïîðòі ïåðåâà-
æàþòü àâòîìîáіëі é іíøі òðàíñïîðòíі çàñîáè, ïðîìèñëîâå óñòàòêóâàííÿ é
îôіñíà îðãòåõíіêà, òåëåêîìóíіêàöіéíå îáëàäíàííÿ, åíåðãåòè÷íå óñòàòêó-
âàííÿ òîùî. Â іìïîðòі ïåðåâàæàþòü âèñîêîòåõíі÷íå óñòàòêóâàííÿ, îäÿã, ïî-
áóòîâà òåõíіêà, òðàíñïîðòíі çàñîáè, íàôòà, àâòîìîáіëі òîùî. Íàéáіëüøі
òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè ÑØÀ – Êàíàäà, Ìåêñèêà, ßïîíіÿ òà êðàїíè ЄÑ.

Óêðàїíó òà ÑØÀ ïîâ’ÿçóþòü âіäíîñèíè ñòðàòåãі÷íîãî ïàðòíåðñòâà.
Â óêðàїíñüêîìó åêñïîðòі äîìіíóþòü ÷îðíі ìåòàëè і âèðîáè ç íèõ, äîáðèâà,
îäÿã òà àêñåñóàðè, ïðîäóêòè îðãàíі÷íîї õіìії; â іìïîðòі Óêðàїíè іç ÑØÀ
ïåðåâàæàþòü ìåõàíі÷íå óñòàòêóâàííÿ, ì’ÿñíі ïðîäóêòè, òðàíñïîðòíі çàñîáè
òîùî. ÑØÀ ïîñіäàþòü ïðîâіäíå ìіñöå ñåðåä êðàїí ñâіòó çà îáñÿãàìè іíâåñòè-
öіé â åêîíîìіêó Óêðàїíè. Íàéáіëüøèé іíòåðåñ â àìåðèêàíñüêèõ іíâåñòîðіâ
âèêëèêàþòü òàêі ñôåðè, ÿê âíóòðіøíÿ òîðãіâëÿ, õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, ôі-
íàíñîâі ïîñëóãè, ìàøèíîáóäóâàííÿ і ìåòàëîîáðîáêà, áóäіâíèöòâî òà çâ’ÿçîê.

Íèíі çàãàëüíà êіëüêіñòü óêðàїíöіâ ó ÑØÀ ñòàíîâèòü ïîíàä 900 òèñ.
îñіá. Íàé÷èñëåííіøі ãðóïè åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ ïðîæèâàþòü ó øòàòàõ
Íüþ-Éîðê, Ïåíñèëüâàíіÿ, Êàëіôîðíіÿ, Íüþ-Äæåðñі, Ôëîðèäà, Âàøèíãòîí,
Îãàéî òà Ìі÷èãàí. Ó ÑØÀ âèäàþòü ïîíàä 20 óêðàїíîìîâíèõ ãàçåò, ïîíàä
10 æóðíàëіâ, äіþòü іíòåðíåò-âèäàííÿ, áëèçüêî 20 óêðàїíñüêèõ ðàäіîïðî-
ãðàì òà 1 òåëåïðîãðàìà «Óçіð» (×èêàãî, Іëëіíîéñ). 

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Дизайн прапора США змінювався 26 разів відтоді, як його вперше при-
йняли 13 колоній. Найдовше – протягом 47 років – використовувався варіант
прапора з 48 зірками, і лише після 4 липня 2007 р. нинішній 50-зірковий пра-
пор побив цей рекорд (його було створено в 1958 р.). У 1956 р. офіційним де-
візом США стала фраза In God We Trust («Ми віримо в Бога»). 
• У штаті Каліфорнія в пустелі Мохаве, містах Сан-Бернардіно, Барстоу та
Блайт, штаті Аризона (Solana Generating Station) у 2013–2016 рр. введені в екс-
плуатацію потужні СЕС.

Населення – 694 тис. мешканців; густота населення – 4390 осіб/км2.
Місто розташоване на Атлантичному узбережжі, у нижній
течії р. Потомак, на висоті 128 м.
Вашингтон засновано саме як нову столицю 1791 р. і названо на честь
першого президента США Джорджа Вашингтона.
Основна частина населення міста зайнята на державній службі, у 
сфері послуг, торгівлі й фінансах. У передмісті розвинена радіоелек-
тронна промисловість, є великі друкарні, морський арсенал, монет-
ний двір. З 1976 р. діє метрополітен.
Серед визначних туристичних та архітектурних об’єктів: Капітолій
(будівля Конгресу), парк з Білим домом (резиденція президента),
Національний музей США, Національний цвинтар Арлінгтон із моги-
лою Невідомому солдату тощо. Висота будинків у Вашингтоні обме-
жена (вони не мають перевищувати Капітолію – 87,6 м).
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1. Охарактеризуйте сучасне місце США в МПП. З яких по-
зицій і в яких сферах США зазнає суттєвої конкуренції з 
боку Євросоюзу та Азійсько-Тихоокеанського регіону?
2. Які риси характеризують систему розселення США?

3. Доведіть, що економіка США перебуває на постіндустріальному етапі розвитку.
4. У яких сферах міжнародної спеціалізації США впевнено утримує передові пози-

ції? Визначте чинники, що впливають на розвиток цих напрямів спеціалізації.
5. Порівняйте основні економічні райони США. Назвіть та покажіть на карті головні

осередки виробництва і сфери послуг та їхні найбільші центри.
6. Розкрийте напрямки розвитку міжнародних зв’язків України із США. У яких регіо-

нах країни поширена українська діаспора?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
 (çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі(( )і

1. Ôîðìè òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії íîâіòíіõ âèäіâ ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà ó ÑØÀ.

2. Åêîíîìі÷íà âçàєìîäіÿ âçäîâæ äåðæàâíîãî êîðäîíó ìіæ Ìåêñèêîþ
і ÑØÀ.

§ 26. КАНАДА

• Îôіöіéíà íàçâà – Канада
• Ñòîëèöÿ – Оттава
• Ïëîùà – 9984,6 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 35,6 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâè – англійська та французька
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – держава у складі 
Співдружності

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 10 провінцій і 3 федеральні
території

• Íàéáіëüøі ìіñòà – Торонто, Монреаль, Ванкувер,
Оттава, Калгарі

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 42 210 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та її ЕГП. Êàíà-
äà ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ó ñâіòі çà ïëîùåþ, 
âõîäèòü äî äåñÿòêè íàéðîçâèíóòіøèõ 
äåðæàâ ñâіòó çà іíäåêñîì ІËÐ, є ÷ëå-
íîì G-7.

Êðàїíà ðîçìіùóєòüñÿ íà ïіâíî÷і 
Àìåðèêè і ÷èñëåííèõ ïðèëåãëèõ îñòðî-
âàõ (Êàíàäñüêèé Àðê  òè÷íèé àðõіïåëàã, 
Âàíêóâåð, Íüþ ôàóíäëåíä, Ïðèíöà 
Åäóàðäà é іí.). Êàíàäà îìèâàєòüñÿ âî-
äàìè Àòëàíòè÷íîãî, Ïіâíі÷íîãî Ëüîäî-
âèòîãî é Òèõîãî îêåàíіâ і ìàє íàéäîâøó 
ó ñâіòі áåðåãîâó ñìóãó çàâäîâæêè 
243,7 òèñ. êì (âêëþ÷íî ç îñòðîâàìè). 

1. З якого часу Канада звільнилася 
від колоніальної залежності й 
отримала державний 
суверенітет? 
2. Як давно завдяки Канаді колишня
група G-6 змінила формат на G-7? 
3. За рахунок чого Канада – країна, 
де головні напрями спеціалізації
належать до первинного сектору 
економіки, входить до першої
десятки країн за ІЛР?

ПРИГАДАЙТЕ

Запитання
і завдання
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Розділ IV
Êàíàäà є äåðæàâîþ ó ñêëàäі Ñïіâäðóæíîñòі. Ãëàâà êðàїíè – áðèòàí-

ñüêèé ìîíàðõ, ÿêîãî ïðåäñòàâëÿє ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Êàíàäè. Çàêîíîäàâ÷ó
âëàäó çäіéñíþє äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Çà áàãàòñòâîì ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó - Êàíàäà ïîñіäàє îäíå
ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі. Ó íàäðàõ Êàíàäè ìіñòÿòüñÿ áëèçüêî 60 âèäіâ
ðіçíèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ñåðåä ÿêèõ âóãіëëÿ (ïåðåäãіð’ÿ Ñêåëÿñòèõ
ãіð), çàëіçíі ðóäè (áіëÿ îç. Âåðõíüîãî, íà ïіâ-âі Ëàáðàäîð і â Êîðäèëüєðàõ),
àçáåñò. Íà Êàíàäñüêîìó ùèòі çàëÿãàþòü âåëè÷åçíі ðîäîâèùà çàëіçíèõ, íі-
êåëåâèõ, ìіäíèõ і êîáàëüòîâèõ ðóä, ïëàòèíè, çîëîòà é ñðіáëà. 

Ðі÷êîâà ìåðåæà ãóñòà é ïîâíîâîäíà. Òåðèòîðієþ Êàíàäè òå÷óòü Ìàêêåíçі
(4,5 òèñ. êì), Êîëóìáіÿ, Íіàãàðà, Ñâÿòîãî Ëàâðåíòіÿ, Àòàáàñêà, Ôðåéçåð é
іí. Ïîíàä 2/3 áàñåéíіâ ðі÷îê íàëåæàòü äî Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó. 
Ïîâíîâîäíі ðі÷êè Ñâ. Ëàâðåíòіÿ òà Íіàãàðà ìàþòü âåëèêå ãîñïîäàðñüêå çíà-
÷åííÿ, ñëóæà÷è òðàíñïîðòíèìè øëÿõàìè ìіæ Êàíàäîþ і ÑØÀ. Êàíàäñüêі
ðі÷êè ìàþòü áåçëі÷ ïîðîãіâ і âîäîñïàäіâ. Ãіäðîåíåðãåòè÷íèé ïîòåíöіàë êà-
íàäñüêèõ ðі÷îê є îäíèì іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі. Áàãàòà Êàíàäà é íà îçåðà, 
ÿêèõ íàëі÷óþòü òóò ïîíàä 4 ìëí (çà êіëüêіñòþ ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі), ç íèõ
âåëèêèõ îçåð – ïîíàä 200 (Âåëèêі îçåðà, Âåëèêå Íåâіëüíè÷å, Âåëèêå Âåä-
ìåæå, Àòàáàñêà, Âіííіïåã, Ìàíіòîáà é іí.). Îçåðà äóæå ìàëüîâíè÷і (ìàë. 87), 
ìàþòü ÷èñòó é ïðîçîðó âîäó òà êðàñèâі ñêåëÿñòі áåðåãè.

Ïîíàä òðåòèíà êàíàäñüêîї òåðèòîðії (3,5 ìëí êì2) âêðèòà ëіñàìè іç öіí-
íèìè ïîðîäàìè äåðåâ (ìàë. 88). Çà çàãàëüíèìè çàïàñàìè äåðåâèíè Êàíàäà
ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå Ðîñії òà Áðàçèëії, à çà їõíіìè çàïàñàìè íà äóøó íàñå-
ëåííÿ (9,7 ãà) ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі.

Êàíàäà âîëîäіє ïîòóæíèì ðåêðåàöіéíèì ïîòåíöіàëîì. Ðåêðåàöіéíîìó 
ðîçâèòêó ñïðèÿє і âåëèêà êіëüêіñòü íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ. Òàê, ó âëàñíîñòі
ôåäåðàëüíîãî óðÿäó ïåðåáóâàþòü 34 íàöіîíàëüíі ïàðêè, çîêðåìà Áàíô, Âóä-
Áàôôàëî, Ãëåéøåð (ëüîäîâèêè é îçåðà), Äæàñïåð, Éîõî, Êåé-Áðåéòîí-Ãàéëåíäñ,
Ïðèíñ-Àëüáåðò. Îñòàííіì ÷àñîì áàãàòî ïàðêіâ ñòâîðåíî íà ïіâíî÷і Êàíàäè.

Òðóäîâі ðåñóðñè Êàíàäè õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ïðîôåñіéíèì ðіâ-
íåì. Ðіâåíü ïèñåìíîñòі â Êàíàäі є îäíèì іç íàéâèùèõ ó ñâіòі – 99 %, à
÷àñòêà íàñåëåííÿ âіêîì 25–64 ðîêè іç âèùîþ îñâіòîþ є îäíієþ ç íàéáіëü-
øèõ ó ñâіòі – 57 %. Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ
є òèïîâîþ äëÿ ðîçâèíóòèõ êðàїí: ïîíàä 79 % ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ
çàéíÿòî ó ñôåðі ïîñëóã, 19 % – ó ïðîìèñëîâîñòі é óñüîãî 2 % – ó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Êàíàäà âіä÷óâàє ïåâíèé äåôіöèò òðóäîâèõ ðåñóðñіâ,
îñîáëèâî â ðàéîíàõ íîâîãî îñâîєííÿ íà ïіâíî÷і êðàїíè.

Мал. 87. Гірське озеро Пейто Мал. 88. Лісовий пояс Канади
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•• Система розселення. ×èñåëüíіñòü
êàíàäöіâ â îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ
çðîñòàëà âèñîêèìè òåìïàìè, çà-
âäÿêè ÿê âèñîêіé íàðîäæóâàíîñòі,
òàê і âåëèêîìó ïðèòîêó іììіãðàí-
òіâ (ùîðîêó äî 250 òèñ. îñіá).

Êàíàäà є ìàëîçàñåëåíîþ êðàї-
íîþ, її ñåðåäíÿ ãóñòîòà – 3,4 îñî -
áè/êì2. Áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ
êðàїíè çîñåðåäæåíà óçäîâæ êîðäîíó
іç ÑØÀ (2 % òåðèòîðії, ïîíàä 50 %
ìåøêàíöіâ). Ïіâíі÷ Êàíàäè ìàéæå
áåçëþäíà (ìàë. 89).

Âàæëèâîþ ñó÷àñíîþ òåíäåíöієþ
є øâèäêå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі ìіñü-
êîãî íàñåëåííÿ (82 %), îäíàê ìіñòîìÿ
ââàæàєòüñÿ íàñåëåíèé ïóíêò іç êіëüêіñòþ ìåøêàíöіâ óñüîãî â 1 òèñ. îñіá. 
Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè є Òîðîíòî (2,7 ìëí îñіá) і Ìîíðåàëü (1,7 ìëí), àãëîìå-
ðàöії ÿêèõ є íàéáіëüøèìè â êðàїíі.

• Сучасний стан господарства. Êàíàäà – âèñîêîðîçâèíóòà ïîñòіíäóñòðі-
àëüíà êðàїíà ç âèñîêèì åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì òà îäíèì іç íàéâèùèõ ó 
ñâіòі ðіâíåì æèòòÿ íàñåëåííÿ.

Òðåòèííèé ñåêòîð ó Êàíàäі є ïðîâіäíèì ñåãìåíòîì åêîíîìіêè (71 % 
ÂÂÏ), ùî ðîçâèâàєòüñÿ âèïåðåäæàëüíèìè òåìïàìè, îñîáëèâî â òàêèõ ãàëó-
çÿõ, ÿê òðàíñïîðò, îñâіòà, áóäіâíèöòâî, áàíêіâñüêà ñïðàâà, êîìóíіêàöії, òîð-
ãіâëÿ, òóðèçì і äåðæàâíà ñëóæáà. Êàíàäà ìàє ñó÷àñíó òðàíñïîðòíó ìåðåæó, 
ÿêà є îäíієþ ç íàéðîçâèíóòіøèõ ó ñâіòі. Çàëіçíèöі òÿãíóòüñÿ íà 77,9 òèñ. êì, 
íàéáіëüøèé çàëіçíè÷íèé âóçîë êðàїíè – Ìîíðåàëü. Íàéãóñòіøà ìåðåæà 
øëÿõіâ – ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі êðàїíè, äå ïðîêëàäåíі äâі òðàíñêîíòèíåíòàëüíі 
çàëіçíèöі, ÿêі ìàþòü êіëüêà âіäãàëóæåíü ó ðàéîíè âèäîáóòêó êîðèñíèõ êî-
ïàëèí і äî ëіñîâèõ ðîçðîáîê. Ãîëîâíі ìіñòà Êàíàäè çâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ àâòî-
ñòðàäàìè, çàãàëüíà äîâæèíà àâòîøëÿõіâ ó êðàїíі – 1,04 ìëí êì. Ïіâäíåì 
êðàїíè ïðîõîäèòü Òðàíñêàíàäñüêà àâòîòðàñà âіä Íüþôàóíäëåíäà äî ì. Ïðіíñ-
Ðóïåðò íà Òèõîìó îêåàíі (ìàë. 90), ïîáóäîâàíі òàêîæ Àëÿñêèíñüêå øîñå 
(2,5 òèñ. êì çàâäîâæêè) і øîñå «Ìàêêåíçі». Âåëèêå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ 
ìàє ìîðñüêèé і ðі÷êîâèé òðàíñïîðò. Íàéáіëüøі ïîðòè êðàїíè – Âàíêóâåð, 
Ìîíðåàëü, Êâåáåê, Òîðîíòî. Ãîëîâíèìè ïîâіòðÿíèìè âîðîòàìè êðàїíè є Òî-

Мал. 89. Густота населення Канади 
(осіб/км2)2

Мал. 90. Трансканадське шосе (7,8 тис. км)
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ðîíòî (ïîíàä 30 ìëí ïàñàæèðіâ íà ðіê), Âàíêóâåð і Ìîíðåàëü. Îñíîâíîþ
àâіàêîìïàíієþ êðàїíè є Air Canada.

Òóðèçì є îäíèì іç âàæëèâèõ äæåðåë ïðèáóòêіâ Êàíàäè. Ó 2016 ð. êðàїíó
âіäâіäàëè ïîíàä 20 ìëí іíîçåìíèõ òóðèñòіâ. Їõ ïðèâàáëþþòü íàöіîíàëüíі
ïàðêè ç íåçàéìàíîþ  ïðèðîäîþ, Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä, áåçëі÷ îçåð і ãіðñüêèõ
âåðøèí, êóëüòóðíà ñïàäùèíà ìіñò Êâåáåê (ìàë. 91), Ìîíðåàëü, Âàíêóâåð.

Ïðîìèñëîâіñòü Êàíàäè ïðåäñòàâëåíà ïðàêòè÷íî âñіìà ãàëóçÿìè ñó÷àñ-
íîãî âèðîáíèöòâà. Êàíàäà ïîñіäàє ïðîâіäíі ìіñöÿ ó ñâіòі çà âèäîáóòêîì óðàíó,
àçáåñòó, íіêåëþ, öèíêó, ñðіáëà, ìіäі, çîëîòà, ñâèíöþ òîùî. Âåëèêå çíà÷åííÿ
ìàє âèäîáóòîê íàôòè (218 ìëí ò – VI ìіñöå ó ñâіòі) é ïðèðîäíîãî ãàçó
(152 ìëðä ì3 – V ìіñöå), ðîäîâèùà ÿêèõ ðîçìіùåíі ó øòàòі Àëüáåðòà. Âåëèêîþ 
ìåðåæåþ òðóáîïðîâîäіâ íàôòà òðàíñïîðòóєòüñÿ â îñíîâíі íàôòîïåðåðîáíі öåí-
òðè â ïðîâіíöіÿõ Îíòàðіî і Êâåáåê, à òàêîæ ïîñòà÷àєòüñÿ íà òåðìіíàëè ÑØÀ.
Âåëèêó ðîëü â åíåðãåòèöі âіäіãðàþòü ãіäðîðåñóðñè, íà ÃÅÑ âèðîáëÿþòü 61 %
åëåêòðîåíåðãії. Íà 4 ÀÅÑ ïðèïàäàє 17 % êàíàäñüêîї åëåêòðîåíåðãії. Äåøåâà
åëåêòðîåíåðãіÿ ñòàëà çàïîðóêîþ ðîçâèòêó åíåðãîєìíîãî ìåòàëóðãіéíîãî âè-
ðîáíèöòâà, çîêðåìà âèïëàâêè àëþìіíіþ (3,2 ìëí ò – III ìіñöå ó ñâіòі). ×îðíà
ìåòàëóðãіÿ ïðàöþє íà ìіñöåâіé ñèðîâèíі (çàëіçíà ðóäà Ëàáðàäîðó).

Îñíîâîþ îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі є ìàøèíîáóäóâàííÿ, çîêðåìà àâòî-
ìîáіëåáóäóâàííÿ. Îñòàííє áàçóєòüñÿ íà ôіëіÿõ і äî÷іðíіõ ïіäïðèєìñòâàõ
àìåðèêàíñüêèõ òà ÿïîíñüêèõ êîìïàíіé. Âèðîáëÿþòü 2,3 ìëí àâòî (öåí-
òðè – Îíòàðіî і Êâåáåê). Êðіì òîãî, ó Êàíàäі âèãîòîâëÿþòü ìîòîöèêëè,
ñíіãîõîäè (ïîíàä 400 òèñ.), ñåðåäíüîìàãіñòðàëüíі ëіòàêè; ïðèñêîðåíèìè
òåìïàìè ðîçâèâàþòüñÿ òàêі íîâі íàïðÿìè, ÿê âèðîáíèöòâî åëåêòðîííîãî é
åëåêòðîòåõíі÷íîãî îáëàäíàííÿ, ðіçíèõ çàñîáіâ òåëåêîìóíіêàöії. Õіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü ìàє áàãàòó ñèðîâèííó áàçó і ïðåäñòàâëåíà ðÿäîì âåëèêèõ 
çàâîäіâ іç âèðîáíèöòâà ñіð÷àíîї êèñëîòè, ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ, ñèíòåòè÷-
íîãî êàó÷óêó, ãóìîâèõ âèðîáіâ, ïëàñòìàñ. Êàíàäà âîëîäіє âåëè÷åçíèì ëіñî-
âèì ôîíäîì, ùîðîêó çàãîòîâëÿєòüñÿ ïîíàä 170 ìëí ì3 äåðåâèíè, êðàїíà є
îäíèì іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèðîáíèêіâ ïàïåðó.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Êàíàäè âіäðіçíÿєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñïåöіàëі-
çàöії òà ìåõàíіçàöії, âèñîêîþ ïðîäóêòèâíіñòþ ïðàöі. Äîìіíóþ÷èì є òâà-
ðèííèöòâî, ÿêå ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîçâåäåííі ì’ÿñíîї òà ìîëî÷íîї õóäîáè,
çðîñòàє ðîëü ïòàõіâíèöòâà. Íà ïіâíî÷і íàñåëåííÿ çàéìàєòüñÿ îëåíÿðñòâîì
і ïîëþâàííÿì. Ðîñëèííèöòâî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі çåðíîâèõ
(ïøåíèöі, ÿ÷ìåíþ, âіâñà é êóêóðóäçè) ó ñòåïîâèõ ïðîâіíöіÿõ. Äëÿ âíó-
òðіøíüîãî ñïîæèâàííÿ âèðîùóþòü ëüîí, ñîþ, êàðòîïëþ, îâî÷і, òþòþí
òîùî. Ñàäіâíèöòâî ïîøèðåíå â Áðèòàíñüêіé Êîëóìáії, òîìó íåäàðìà її
çâóòü ùå «ñàäîì Êàíàäè».

•• Характерні риси просторової ор-
ганізації виробництва. Êàíàäó çà-
çâè÷àé ïîäіëÿþòü íà ï’ÿòü åêîíî -
ìі÷íèõ ðàéîíіâ (ìàë. 92).

Öåíòðàëüíèé ðàéîí ðîçìіùå-
íèé íà ïіâäåííîìó ñõîäі êðàїíè, є
íàéáіëüø îñâîєíèì і ïðîìèñëîâî
ðîçâèíóòèì. Âіí çàéìàє 26 % òåðè-
òîðії Êàíàäè, îäíàê íà íüîãî ïðè-
ïàäàє 60 % íàñåëåííÿ, 76 % ïðî-
äóêöії îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі і
42 % àãðîïðîäóêöії. Òóò ðîçòàøî-Мал. 91. Історичний центр Квебека
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âàíі íàéáіëüøі åêîíîìі÷íі öåíòðè 
êðàїíè – ìіñòà Òîðîíòî (íàéáіëüøå
ìіñòî Êàíàäè, âåëèêèé ïðîìèñëî-
âèé, òîðãîâèé і ôіíàíñîâèé öåíòð,
âåëèêèé òðàíñïîðòíèé âóçîë, і Ìîí-
ðåàëü (âàæëèâèé äіëîâèé, ïðîìèñëî-
âèé і êóëüòóðíèé öåíòð, òåõíîëîãії, 
òóðèçì, êіíîіíäóñòðіÿ), à òàêîæ ñòî-
ëèöÿ êðàїíè – ìіñòî Îòòàâà.

Àòëàíòè÷íèé ðàéîí ðîçìіùåíèé
íà óçáåðåææі Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó і 
çàéìàє âñüîãî ëèøå 5 % òåðèòîðії Êà-
íàäè. Öå íàéñëàáêіøèé â åêîíîìі÷-
íîìó âіäíîøåííі ðàéîí, іç âèäîáóâíîþ 
ïðîìèñëîâіñòþ, ñіëüñüêèì ãîñïîäàð-
ñòâîì і ðèáàëüñòâîì. Íà áàçі ìіñöåâèõ 
ðóä ðîçâèâàєòüñÿ ìåòàëóðãіÿ. Îñíîâ-
íèé åêîíîìі÷íèé öåíòð – Ãàëіôàêñ
(âåëèêèé ìîðñüêèé ïîðò, ñóäíî- і àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, òóðèçì).

Íà Ñòåïîâèé ðàéîí ïðèïàäàє 20 % êàíàäñüêîї òåðèòîðії, ùî îõîïëþє
áіëüøó ÷àñòèíó Âåëèêèõ ðіâíèí. Öі òåðèòîðії äàþòü êðàїíі íàôòó é ïðèðîä-
íèé ãàç, íіêåëü, êàëіéíі ñîëі, ïîëіìåòàëè, ïðîâіäíó ðîëü ó íüîìó âіäіãðàє
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Íàéáіëüøèé öåíòð – Âіííіïåã (âåëèêèé òðàíñïîðòíèé,
ôіíàíñîâèé, ïðîìèñëîâèé, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèé òà íàóêîâèé öåíòð).

Ìàéæå 10 % òåðèòîðії і 12 % íàñåëåííÿ ïðèïàäàє íà Òèõîîêåàíñüêèé
ðàéîí. Âіí є òåðèòîðієþ íîâîãî îñâîєííÿ, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ ãîëîâíèì ÷è-
íîì íà ïîñòà÷àííі ñèðîâèíè – ëіñîâîї, ìіíåðàëüíîї òà àãðàðíîї. Òðàäèöіéíîþ
äіÿëüíіñòþ є ðèáàëüñòâî. Ãîëîâíèé åêîíîìі÷íèé öåíòð – Âàíêóâåð (íàéáіëü-
øèé ïîðò Êàíàäè, öåíòð ç ðîçðîáêè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ і êіíîіíäó-
ñòðії, ðîçâèíóòèé òóðèçì).

Ïіâíі÷íèé ðàéîí є ðåãіîíîì íîâîãî îñâîєííÿ, ùî îõîïëþє 39 % êðàїíè і
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ãіðíè÷îðóäíіé ïðîìèñëîâîñòі, ãіäðîåíåðãåòèöі é êîëüîðî-
âіé ìåòàëóðãії. Îñòàííіì ÷àñîì íàáóâàє ðîçâèòêó åêîëîãі÷íèé òóðèçì.

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Êàíàäà íàëåæèòü
äî ïðîâіäíèõ òîðãîâåëüíèõ äåðæàâ ñâіòó. Âîíà âèâîçèòü áëèçüêî 40 % óñієї

• Населення – 934 тис. мешканців, густота населення – 335 осіб/км2

• Місто стоїть на р. Оттава на висоті 72 м.
• Оттаву засновано в 20-ті роки XIX ст. під первісною назвою Байтаун
У 1858-67 рр. Оттава стала столицею англійської колонії (провінції
Канада, а з 1931 р. – і незалежної держави.

• Провідне місце займають радіоелектронна, приладобудування, целю
лозно-паперова, поліграфічна промисловість. Дуже часто столицю
називають Північною Кремнієвою долиною, оскільки тут створен
такі гіганти електронної індустрії, як Nortel, Corel, JDS тощо. Діє між
народний аеропорт (Аплендс).

• Для Оттави характерні багатство води та зелені (понад 140 парків)
У місті відомі неоготичний комплекс парламенту, Національний
центр мистецтв, університет тощо.

Ïàðèæ
2.

н. 
) 

ю-
ю 
ні 
ж-

). 
й 

Îòòàâà Îòòàâà 
(Ottawa)(Ottawa)

Мал. 92. Економічні райони Канади
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âèðîáëåíîї ïðîäóêöії і çàâîçèòü ïîíàä ⅓ ñïîæèâàíèõ òîâàðіâ. Åêñïîðò 
Êàíàäè ñêëàäàєòüñÿ ç àëþìіíіþ, óðàíîâîãî êîíöåíòðàòó, íàôòè é ïðèðîä-
íîãî ãàçó, çàëіçíîї ðóäè, äåðåâèíè, ïàïåðó, ïøåíèöі òà ì’ÿñà. Â іìïîðòі
ïåðåâàæàþòü ãîòîâі ïðîìèñëîâі âèðîáè (åëåêòðîíіêà, íàóêîâі іíñòðóìåíòè),
âóãіëëÿ, áàâîâíà, êàó÷óê, ïðîäîâîëüñòâî òîùî. Íàéáіëüøèì òîðãîâåëüíèì
ïàðòíåðîì є ÑØÀ, à òàêîæ ßïîíіÿ і êðàїíè Єâðîñîþçó.

Òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè ìіæ Óêðàїíîþ і Êàíàäîþ îòðèìàëè ïî-
çèòèâíó äèíàìіêó äî çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ äâîñòîðîííüîї òîðãіâëі. Ó ñòðóêòóðі
óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó òîâàðіâ äî Êàíàäè ïåðåâàæàþòü ÷îðíі ìåòàëè, ÿäåðíі
ðåàêòîðè, êîòëè і ìàøèíè, ðіçíà àãðàðíà ïðîäóêöіÿ òîùî; äî Óêðàїíè âåçóòü
êàíàäñüêå ìіíåðàëüíå ïàëèâî, íàôòó і íàôòîïðîäóêòè, ôàðìàöåâòè÷íі âè-
ðîáè, ðèáó òîùî. Íà òåðèòîðії Êàíàäè ïðîæèâàє áëèçüêî 1,2 ìëí êîëèøíіõ
óêðàїíöіâ àáî âèõіäöіâ ç Óêðàїíè. Çà ÷èñåëüíіñòþ óêðàїíñüêà ãðîìàäà Êà-
íàäè є äðóãîþ ó ñâіòі (ïіñëÿ óêðàїíñüêîї ãðîìàäè Ðîñії) ãðóïîþ óêðàїíöіâ, ÿêі
ìåøêàþòü ïîçà ìåæàìè Óêðàїíè. Óêðàїíöі ñòàíîâëÿòü 3,8 % âіä çàãàëüíîãî
íàñåëåííÿ êðàїíè òà є ñüîìîþ íàöіîíàëüíîþ ìåíøèíîþ Êàíàäè. Óêðàїíñüêà
äіàñïîðà â Êàíàäі äáàє ïðî ñâîє äóõîâíå é іñòîðè÷íå êîðіííÿ. 

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Назва країни має цікаве походження. Коли французький дослідник Жак 
Картьє дістався Нового Світу, місцеві мешканці запросили його в
kanata, тобто «село». Дослідник вирішив, що це і є назва країни. Пізніше
Кanata трансформувалася в Canada.
• Канадський прапор, який неофіційно називають the Maple Leaf (кленовий
лист) і l’Unifolié (французькою «однолистий»), уперше з’явився як офіційний
15 лютого 1965 р., майже через 100 років після утворення держави (в 1867 р.).
Відтоді 15 лютого в Канаді відзначають День національного прапора.
• Канада – батьківщина хокею. Перша професійна хокейна команда була
створена в Канаді в 1904 р. Знаменитий Кубок Стенлі виставлений у Залі
хокейної слави музею (м. Торонто).

1. Доведіть, що Канада належить до числа світових еконо-
мічних лідерів.
2. Які чинники визначають місце Канади в МПП? Як вони
впливають на спеціалізацію канадської економіки?

3. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Канади.
4. Охарактеризуйте особливості системи розселення в Канаді.
5. За якими критеріями Торонто і Монреаль набули статусу світових міст в Америці?
6. Які виробництва первинного та вторинного секторів економіки визначають між-

народну спеціалізацію Канади? Укажіть передумови розвитку туризму як однієї 
зі сфер третинного сектору економіки країни.

7. Поясніть особливості утворення, вибір місць розселення української діаспори в 
Канаді. У чому причина тісноти зв’язків канадських українців з історичною Бать-
ківщиною (Україною)?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Тема: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади і Бразилії
Мета: закріпити знання про секторальну модель економіки країн Америки та місце

в ній машинобудування; ознайомитися з провідними напрямами машинобудування та 
найбільшими ТНК США, Канади та Бразилії; порівнювати та аналізувати структуру
виробництва продукції машинобудування в найбільших країнах Америки; робити ви-
сновки щодо факторів розміщення, проблем та перспектив виробництва машин і об-
ладнання в країнах, що досліджуються.

Запитання
і завдання
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Завдання:
1. За допомогою тексту параграфів підручника, відповідних тематичних карт атла-

су та додаткових джерел інформації порівняйте сучасний стан машинобудування в
країнах Америки:

Параметри характеристики США Канада Бразилія
1. Частка виробництва продукції машино-
будування в структурі ВВП країн
2. Частка трудових ресурсів, зайнятих на 
підприємствах машинобудування
3. Головні напрями спеціалізації країн
у машинобудуванні
4. Найбільші машинобудівні центри
5. Провідні машинобудівні ТНК
6. Визначальні чинники розвитку машино-
будування в країнах
7. Експортна продукція машинобудування
8. Проблеми розвитку машинобудування
9. Перспективи розвитку машинобудування

2. Визначте риси і причини подібності сучасного стану і перспективи розвитку ма-
шинобудування США, Канади та Бразилії.

3. Назвіть риси та причини відмінності, що характеризують машинобудування США,
Канади та Бразилії.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Ñêëàäíèêè ïіäïðèєìíèöüêîãî óñïіõó óêðàїíñüêîї äіàñïîðè â Êàíàäі òà

ÑØÀ.

§ 27. БРАЗИЛІЯ

• Îôіöіéíà íàçâà – Федеративна Республіка Бразилія
• Ñòîëèöÿ – Бразиліа
• Ïëîùà – 8,4 млн км2

• Íàñåëåííÿ – 207,3 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – португальська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентська
республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – федеративна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 26 штатів і 1 федеральний
округ

• Íàéáіëüøі ìіñòà – Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Салвадор,
Бразиліа, Форталеза

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 8728 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та її ЕГП. Áðàçèëіÿ – íàéáіëüøà êðàїíà Ëàòèíñüêîї
Àìåðèêè, ùî çà ïëîùåþ òåðèòîðії ïîñіäàє ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі (8,4 ìëí êì2),
íà ïіâíî÷і òà ñõîäі îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó. Íàéðîçâèíó-
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òіøà äåðæàâà ðåãіîíó, âõîäèòü äî G-20.
Áðàçèëіÿ є áåçóìîâíèì ëіäåðîì ëàòè-
íîàìåðèêàíñüêèõ êðàїí.

Ó äàâíèíó òåðèòîðіþ Áðàçèëії íà-
ñåëÿëè ðіçíі іíäіàíñüêі ïëåìåíà (àðà-
âàêіâ, êàðèáіâ, ïàíî). Ç ïî÷àòêó
XVI ñò. і âïðîäîâæ òðüîõ ñòîëіòü її
çàâîþâàëè ïîðòóãàëüñüêі êîíêіñòà-
äîðè, ÿêі çíèùèëè áіëüøіñòü êîðіí-
íîãî íàñåëåííÿ é ñòâîðèëè âåëèêі
ïëàíòàöіéíі ãîñïîäàðñòâà, ïîêè
1822 ð. áóëà ïðîãîëîøåíà íåçàëåæ-
íіñòü Áðàçèëії. Íèíі Áðàçèëіÿ – ôåäå-
ðàòèâíà äåðæàâà íà ÷îëі ç
ïðåçèäåíòîì.

•• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Áðàçèëіÿ ìàє áàãàòèé ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Íàäðà êðàїíè 
äóæå áàãàòі íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè, îñîáëèâî ðóäíі. Áðàçèëіÿ ìàє âåëè÷åçíі
çàïàñè çàëіçíèõ і ìàðãàíöåâèõ ðóä, áîêñèòіâ, íіêåëþ, âîëüôðàìó, îëîâà,
çîëîòà. Їé íàëåæàòü óíіêàëüíі ïîêëàäè äîðîãîöіííèõ êàìåíіâ (àëìàçè, òî-
ïàçè, àìåòèñòè, ñìàðàãäè). Ìàє âåëèêі çàïàñè ïðîìèñëîâîãî óðàíó é áàãàòà
íà áóäіâåëüíó ñèðîâèíó. Çàáåçïå÷åíіñòü êðàїíè íàôòîþ і ïðèðîäíèì ãàçîì
íåâåëèêà, õî÷à їõ ïîøóêè âåäóòüñÿ äóæå àêòèâíî, îñîáëèâî íà øåëüôі.

Çà çàïàñàìè ãіäðîåíåðãîðåñóðñіâ (255 ìëí êÂò) êðàїíà âõîäèòü äî äå-
ñÿòêè íàéáіëüøèõ äåðæàâ ñâіòó. Ðі÷êîâà ñіòêà Áðàçèëії äóæå ãóñòà. Íàé-
áіëüøîþ âîäíîþ àðòåðієþ íå òіëüêè êðàїíè, à é ñâіòó є Àìàçîíêà (äîâæèíà
6,9 òèñ. êì, ç ÿêèõ 3,6 òèñ. êì ïðèïàäàє íà Áðàçèëіþ). Àìàçîíêà ñóäíî-
ïëàâíà ïî âñіé ïðîòÿæíîñòі â ìåæàõ Áðàçèëії. Іíøèìè âåëèêèìè ðі÷êàìè
є: Ëà-Ïëàòà, Ñàí-Ôðàíñèñêó, Іãóàñó ç óíіêàëüíèì êàñêàäîì âîäîñïàäіâ.
Äóæå âàæëèâå çíà÷åííÿ â åëåêòðîåíåðãåòèöі êðàїíè ìàþòü ðі÷êè Ïàðàíà
(ìàë. 93) і Ñàí-Ôðàíñèñêó.

Ëіñîâі ðåñóðñè Áðàçèëії âåëè÷åçíі, îñêіëüêè ïëîùà ëіñіâ îöіíþєòüñÿ â 
ïîíàä 5 ìëí êì2 (ìàéæå 62 % ïëîùі êðàїíè). Òóò ïîøèðåíà ñåëüâà – âîëîãі 
åêâàòîðіàëüíі ëіñè іç öіííèìè ïîðîäàìè äåðåâ (ìàë. 94). Öå óíіêàëüíèé
êóòî÷îê ïëàíåòè, ó ÿêîìó ðîñòóòü 50 òèñ. åêçîòè÷íèõ ðîñëèí. 

1. Які субрегіони за класифікацією
ООН виділяють в Америці, окрім 
Північного регіону?
2. Яка країна Латинської Америки є
найбільшою за площею, чисельністю 
населення та входить до G-20? 
3. У чому полягають особливості 
фізико-географічного положення
та природні умови Бразилії?
4. Якими товарами чи послугами
відома бразильська економіка у світі
та в Україні зокрема?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 93. ГЕС «Ітайпу» на р. Парана –
найбільша ГЕС в Америці

Мал. 94. Поширення лісів у Бразилії
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АМЕРИКА

Áðàçèëіÿ âîëîäіє ïîòóæíèì ðåêðåàöіéíèì ïîòåíöіàëîì. Óíіêàëüíèì 
ïðèðîäíèì ðåãіîíîì ñâіòó є Àìàçîíіÿ («ëåãåíі ïëàíåòè»), ó ÿêіé îòðèìóє 
ðîçâèòîê åêîòóðèçì. Äî ïðèðîäíèõ âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê íàëåæàòü ìàëüîâ-
íè÷èé êàñêàä âîäîñïàäіâ ó Ïàóëó-Àôîíñó (âèñîòîþ 84 ì), âîäîñïàä Ñåòі-
Êåäàñ (17 ì) íà ð. Ïàðàíà, âîäîñïàä Іãóàñó (72 ì). Íàÿâíі â êðàїíі 
72 íàöіîíàëüíі ïàðêè, íàéñòàðіøèé ç íèõ – Іòàòіàéÿ (1937 ð.), íàéáіëü-
øèé – Ãîðè Òóìóêóìàêі (38,6 òèñ. êì2), à ÷îòèðè ç íèõ (Іãóàñó, Ñåððà-äà-
Êàïіâàðà òà іí.) є îá’єêòàìè Âñåñâіòíüîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

Ñó÷àñíå åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ êðàїíè ïîâ’ÿçàíå ç âèñîêèì ïðàöåðåñóðñíèì 
ïîòåíöіàëîì Áðàçèëії. Íàñåëåííÿ ó ïðàöåçäàòíîìó âіöі ñòàíîâèòü 111 ìëí 
îñіá (54 % íàñåëåííÿ). Ó äèíàìіöі ñòðóêòóðè çàéíÿòîñòі åêîíîìі÷íî àêòèâ-
íîãî íàñåëåííÿ íèíі ÷іòêî ïðîÿâëÿєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî çáіëüøåííÿ ÷àñòêè ïðà-
öþþ÷èõ ó ñôåðі ïîñëóã (50 %), õî÷à é ÷àñòêà ðîáіòíèêіâ ó ïðîìèñëîâîñòі ùå 
é äîñі є âèñîêîþ (40 %), â àãðàðíіé ñôåðі ïðàöþє íèíі ëèøå 10 % òðóäîâèõ 
ðåñóðñіâ. Ìàéæå 92 % íàñåëåííÿ ïèñüìåííå, îäíàê áëèçüêî 11,6 ìëí îñіá óñå 
ùå çàëèøàþòüñÿ íåïèñüìåííèìè. Âèùó îñâіòó ìàþòü ëèøå 15 % äîðîñëîãî 
íàñåëåííÿ, ùî ÿâíî íåäîñòàòíüî äëÿ ïîñòóïîâîãî ðîçâèòêó êðàїíè.

•• Розселення населення. Íà òåðèòîðії Áðàçèëії ìåøêàє ìàéæå ïîëîâèíà 
íàñåëåííÿ Ïіâäåííîї Àìåðèêè, à çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ âîíà ïîñіäàє 
V ìіñöå ó ñâіòі. Íàñåëåííÿ Áðàçèëії ïåðåòíóëî ìåæó 200 ìëí îñіá, õî÷à 
ñó÷àñíі òåìïè ïðèðîñòó є ðåêîðäíî íèçüêèìè.

Íàñåëåííÿ ïî òåðèòîðії êðàїíè ðîçìіùåíî âêðàé íåðіâíîìіðíî: çäå-
áіëüøîãî âîíî êîíöåíòðóєòüñÿ íà ïіâíі÷íîìó і ïіâäåííîìó ñõîäі, íà ïіâäíі; 
íàéìåíø çàñåëåíà – çàõіäíà Àìàçîíіÿ. Íàéâèùèé ñòóïіíü êîíöåíòðàöії 
íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ íà àòëàíòè÷íîìó óçáåðåææі, ùî çàéìàє ëèøå 
7 % òåðèòîðії êðàїíè, à ìåøêàє òóò ìàéæå 50 % íàñåëåííÿ (ìàë. 95).

Ó êðàїíі äóæå âèðàæåíà òåíäåíöіÿ äî óðáàíіçàöії, é íèíі â ìіñòàõ âæå 
ìåøêàє 86 % íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè êðàїíè є Ñàí-Ïàóëó 
(12,1 ìëí îñіá), Ðіî-äå-Æàíåéðî (6,5 ìëí), Ñàëâàäîð (2,9 ìëí), Áåëó-Îðіçîíòі 
(2,5 ìëí), Ðåñіôі (1,6 ìëí) òà іí. Ñôîðìóâàëèñÿ äâі âåëèêі àãëîìåðàöії – Ñàí-
Ïàóëó (21 ìëí îñіá) і Ðіî-äå-Æàíåéðî
(12 ìëí). Íàâêîëî âñіõ âåëèêèõ áðà-
çèëüñüêèõ ìіñò âèíèêëè òàê çâàíі
ñìóãè çëèäíіâ – ôàâåëè.

• Сучасний стан господарства. Áðà-
çèëіÿ – іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíà êðàїíà,
åêîíîìіêà ÿêîї є íàéðîçâèíóòіøîþ â
Ïіâäåííіé Àìåðèöі. Â îñòàííі ðîêè,
çäåáіëüøîãî çàâäÿêè çàëó÷åííþ ïåðå-
äîâèõ òåõíîëîãіé, іíîçåìíèõ іíâåñòè-
öіé і êðåäèòіâ ðîçâèíóòèõ êðàїí,
Áðàçèëіÿ äîñÿãëà âåëèêèõ óñïіõіâ ó
ãîñïîäàðñüêîìó ðîçâèòêó. Âîíà ïåð-
øîþ ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðàїí
ñòâîðèëà øòó÷íèé ñóïóòíèê Çåìëі,
ìàє âëàñíèé êîñìîäðîì Àëêàíòàðà.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî є âіä-
íîñíî ðîçâèíåíîþ ñôåðîþ åêîíîìіêè
êðàїíè. Îñíîâíîþ ôîðìîþ çåìëåâî-
ëîäіííÿ çàëèøàþòüñÿ ëàòèôóíäії
(âåëèêі ïîìіùèöüêі çåìëåðîáñüêі

Мал. 95. Густота населення в Бразилії 
(осіб/км2)2
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âîëîäіííÿ). Ãîëîâíèìè ñïîæèâ÷èìè êóëüòóðàìè є ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà é
ðèñ, íàéâàæëèâіøà ïëàíòàöіéíà êóëüòóðà – êàâà, çà âèðîùóâàííÿì ÿêîї
Áðàçèëіÿ ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Âèðîùóþòü òàêîæ êàêàî, ñîþ, áàâîâ-
íèê і öóêðîâó òðîñòèíó, áàíàíè, àíàíàñè òîùî. Íà ïіâäíі ðîçâèíóòі òþòþí-
íèöòâî é âèíîãðàäàðñòâî. Òâàðèííèöòâî ìàє ïåðåâàæíî ì’ÿñíèé íàïðÿì.

Íàéðîçâèíóòіøà ïðîìèñëîâіñòü ñêîíöåíòðîâàíà íà ïіâäíі é ïіâäåííî  ìó
ñõîäі, à ïіâíі÷íèé ñõіä є íàéáіä íіøèì ðåãіîíîì êðàїíè. Ó Áðàçèëії âèäîáó-
âàþòü ïîíàä 40 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí, àëå íàéçíà÷íіøèìè є çàëіçíà і
ìàðãàíöåâà ðóäè. Âèäîáóòîê çîëîòà é àëìàçіâ – íàéñòàðіøі ãіðíè÷îäîáóâíі
âèðîáíèö òâà êðàїíè. Êðàїíà ìàє âåëè÷åçíèé ãіäðîåíåðãå òè÷íèé ïîòåíöіàë. 
Åíåðãåòèêà íà 85 % çàñíîâàíà íà ÃÅÑ, òóò ðîçìіùåíà äðóãà çà ïîòóæíіñòþ
ÃÅÑ ó ñâіòі – «Іòàéïó». Єäèíà ÀÅÑ «Àíãðà» âèðîáëÿє 2,5 % åëåêòðîåíåðãії.
Ãîëîâíèìè âèðîáíèöòâàìè îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі є ìåòàëóðãіÿ, íàôòîïå-
ðåðîáêà é õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Áðàçèëіÿ âõîäèòü äî äåñÿòêè ñâіòîâèõ 
âèðîáíèêіâ ñòàëі (30,2 ìëí ò), ÿêó âèãîòîâëÿþòü ó åëåêòðîïëàâèëüíèõ öå-
õàõ. Îñîáëèâî âèäіëÿєòüñÿ àâòî ìî áіëå áóäóâàííÿ, ùîðîêó â êðàїíі âèðîáëÿ-
þòü 2,1 ìëí àâòî. Áðàçèëüñüêèé ðèíîê ïîäіëåíèé ìіæ òàêèìè ìіæíàðîäíèìè
àâòîãіãàíòàìè, ÿê Scania, FIAT, Daimler і Ford, ùî ìàþòü ó êðàїíі ïî êіëüêà
çàâîäіâ. Є â êðàїíі і âëàñíі ðîçðîáêè àâòî (ìàë. 96). Áðàçèëіÿ âèðîáëÿє òàêîæ
ëіòàêè, ñóäíà, êîìï’þòåðè, ìіêðîñõåìè, íàïіâïðîâіäíèêè òîùî. Âàæëèâèìè
åêñïîðòíèìè ïðîäóêòàìè є öóêîð, ì’ÿñî, òþòþí, ñîêè òîùî. Óæå ïîíàä 150
ðîêіâ Áðàçèëіÿ є îñíîâíèì âèðîáíèêîì ðîç÷èííîї êàâè ó ñâіòі (2,6 ìëí ò).
Ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâó íàëåæèòü ïîìіòíå ìіñöå â åêîíîìіöі êðàїíè, íà ðіê ó
Áðàçèëії çàãîòîâëþєòüñÿ 290 ìëí ì3 äåðåâèíè (äðóãå ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ ÑØÀ).

Òðåòèííèé ñåêòîð ñòàáіëüíî ðîçâèâàєòüñÿ (73 % ÂÂÏ), і íèíі â íüîìó
çàäіÿíî ïîíàä 10 ìëí îñіá. Ó êðàїíі äîáðå ðîçâèíóòі ñåêòîð ôіíàíñîâèõ
ïîñëóã, òðàíñïîðò, іíäóñòðіÿ òóðèçìó і çâ’ÿçîê.

Ïðіîðèòåòíèì âèäîì òðàíñïîðòó òðàäèöіéíî çàëèøàєòüñÿ àâòîìîáіëü-
íèé, íà ÷àñòêó ÿêîãî ïðèïàäàє áіëüøіñòü ïàñàæèðî- (85 %) і âàíòàæîïåðå-
âåçåíü (80 %). Ñèñòåìà àâòîäîðіã äîâîëі ðîçâèíóòà é ñêëàäíà. Ãîëîâíîþ
òðàíñïîðòíîþ ìàãіñòðàëëþ є ïîáóäîâàíå â 1970-òі ðîêè. Òðàíñàìàçîíñüêå
øîñå. Çàëіçíèöі ìàéæå çàñòàðіëè é âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ âàíòàæіâ. Áðàçèëіÿ ìàє âëàñíі òîðãîâåëüíèé і òàíêåðíèé ôëîòè.
Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ àâіàöіéíèé òðàíñïîðò. Ëіäåðàìè ïåðåâå-
çåíü ó Áðàçèëії є êîìïàíії Vasp і Transbrasil.

Òóðèçì є âіäíîñíî ìîëîäîþ ñôåðîþ íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè. Îñíîâíèé
òóðèñòè÷íèé ðàéîí – ïіâäåííèé ñõіä Áðàçèëії, êóäè ïðÿìóþòü òóðèñòè ç
íàéðіçíîìàíіòíіøèìè іíòåðåñàìè. Ó Ðіî-äå-Æàíåéðî ðîçìіùåíі âñåñâіò-
íüîâіäîìèé ñèìâîë ìіñòà – ôіãóðà Õðèñòà-Ñïàñèòåëÿ (ìàë. 97), ëåãåíäàð-

Мал. 97. Чарівний вид 
на Ріо-де-Жанейро

Мал. 96. Відомий бразильський 
Neobus Mega BRT, один із найдо-
вших серійних автобусів у світі
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íèé ñòàäіîí «Ìàðàêàíà» (óìіùàє äî
200 òèñ. ãëÿäà÷іâ) і ÷àðіâíèé ïëÿæ
Êîïàêàáàíà. Âіçèòіâêîþ êðàїíè є 
êàðíàâàë, ùî ïðîâîäèòüñÿ ùîðîêó çà 
40 äíіâ äî Ïàñõè. Ùîðîêó Áðàçèëіÿ
ïðèéìàє äî 6,5 ìëí òóðèñòіâ.

•• Характерні риси просторової орга-
нізації виробництва. Ó Áðàçèëії òðà-
äèöіéíî âèäіëÿþòü ï’ÿòü åêîíîìі÷íèõ
ðàéîíіâ (ìàë. 98). 

Ïіâäåííî-Ñõіäíèé ðàéîí є íàé-
ðîçâèíóòіøèì ó êðàїíі. Ó ñòðóêòóðі
ãîñïîäàðñòâà ïåðåâàæàþòü ãіðíè÷î-
äîáóâíà (çàëіçîðóäíà) ïðîìèñëîâіñòü, 
ìåòàëóðãіÿ і ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Ñіëüñüêå ãîñ ïîäàðñòâî íàáóëî åêñ-
ïîðòíîãî íàïðÿìó (êàâà, öóêðîâà
òðîñòèíà, ðèñ, ôðóêòè). Åêîíîìі÷-
íèìè öåíòðàìè ðàéîíó є Ñàí-Ïàóëó
(íàéáіëüøèé ïðîìèñëîâèé і âàæëèâèé êóëüòóðíèé öåíòð Áðàçèëії і âñієї 
Ïіâäåííîї Àìåðèêè), і Ðіî-äå-Æàíåéðî (êîëèøíÿ ñòîëèöÿ Áðàçèëії ç 1764 
ïî 1960 ðîêè. Äîìіíóþ÷èì ñåêòîðîì â åêîíîìіöі є ñôåðà ïîñëóã, âêëþ÷à-
þ÷è áàíêіâñüêó ñïðàâó і äðóãèé çà àêòèâíіñòþ ôîíäîâèé ðèíîê ó Áðàçèëії, 
ñôåðà òóðèçìó є êëþ÷îâîþ äëÿ åêîíîìіêè êðàїíè).

Ïіâäåíü є àãðàðíèì ðàéîíîì, äå ïåðåâàæàþòü âåëèêі ëàòèôóíäії і òâà-
ðèííèöüêі ðàí÷î. Ðîçâèíóòі õàð÷îâà, øêіðÿíî-âçóòòєâà, äåðåâîîáðîáíà і 
öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü. Íàéáіëüøèé öåíòð – Ïîðòó-Àëåãðі
(âèñîêðîçâèíóòå ìіñòî ç íàéâèùèì ðіâíåì îñâіòè íàñåëåííÿ).

Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ðàéîí ìåíøå ðîçâèíóòèé, òóò âèðîùóþòü êàêàî, öó-
êðîâó òðîñòèíó, áàâîâíèê, àãàâó, ðîçâèíóòî ñêîòàðñòâî ì’ÿñíîãî íàïðÿìó. 
Îñíîâíі âèðîáíèöòâà – ãіðíè÷îäîáóâíà, òåêñòèëüíà і õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. 
Ãîëîâíі åêîíîìі÷íі öåíòðè – Ðåñіôі (îäèí іç ãîëîâíèõ ïðîìèñëîâèõ і òðàíñ-
ïîðòíèõ öåíòðіâ êðàїíè; ó ìіñòі є êіëüêà òåõíîïàðêіâ – Suape, Porto Digital) 
і Ñàëâàäîð (âåëèêèé ïîðò і öåíòð òîðãіâëі é òóðèçìó).

Мал. 98. Економічні райони Бразилії

• Населення: близько 2,9 млн мешканців, густота населення –
480 осіб/км2.

• Столиця розміщується на Бразильському плоскогір’ї, на висоті пона
1 тис. м, на березі штучного водосховища.

• Будівництво міста розпочалося 1957 р. з метою перенесення столиц
з Ріо-де-Жанейро до географічного центра країни. Офіційно столиц
була перенесена у квітні 1960 р.

• Побудована спеціально для виконання столичних функцій, тому про
мислові об’єкти відсутні, є міжнародний аеропорт. Будівництв
Бразиліа було на той час сміливим містобудівним експериментом. Ц
строго сплановане архітектурне чудо, його називають «містом май
бутнього», а контури нагадують літак: у «крилах», розмахом понад 
12 км, розташовані житлові зони, у «фюзеляжі» – площі, урядові та 
суспільні будівлі (резиденція президента, Національний конгрес, 
собор тощо). Є чудовий ботанічний сад і зоопарк.

Ïàðèæ
– 

д 

ці 
ця 

о-
о

Це 
й-

ÁðàçèëіàÁðàçèëіà
(Brasilia)(Brasilia)
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Розділ IV
Öåíòðàëüíî-Çàõіäíèé ðàéîí є ïåðåâàæíî àãðàðíèì. Îñíîâà éîãî åêîíî-

ìіêè – åêñòåíñèâíå ì’ÿñíå ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî і çáîðè ðèñó. Âèäîáóâíà é
îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèíóòі ñëàáî. Íàéáіëüøèé öåíòð – Áðàçèëіà.

Ïіâíі÷íèé ðàéîí îõîïëþє òåðèòîðіþ Àìàçîíії, äå âåäåòüñÿ çáèðàííÿ êà-
ó÷óêó ç äåðåâà ãåâåї, çàãîòіâëÿ îëіéíèõ ãîðіõіâ, àðîìàòè÷íèõ і ëіêàðñüêèõ
ðîñëèí, ðîçâèíóòі ðèáàëüñòâî і ïîëþâàííÿ. Íàáóâàє çíà÷åííÿ ãіðíè÷îäîáóâíà
ïðîìèñëîâіñòü (ìàðãàíöåâі òà îëîâ’ÿíі ðóäè). Ãîëîâíèé öåíòð – Ìàíàóñ (є 
òîðãîâèì, ôіíàíñîâèì і ïðîìèñëîâèì öåíòðîì óñüîãî âåëè÷åçíîãî áàñåéíó
Àìàçîíêè, âàæëèâèé òóðèñòè÷íèé öåíòð äëÿ âіäâіäóâà÷іâ Àìàçîíії).

•• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Ó ñòðóêòóðі çî-
âíіøíüîї òîðãіâëі ïðîñòåæóєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî çáіëüøåííÿ ÷àñòêè ãîòîâèõ
âèðîáіâ, íàïіâôàáðèêàòіâ і íåòðàäèöіéíèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ. Òîâàðàìè
åêñïîðòó є çàëіçíà ðóäà, àâòîìîáіëі, ëіòàêè, åëåêòðîííі ïðèëàäè, ñòàëü, 
áîêñèòè, ñîÿ, êàâà, êàêàî, öóêîð òîùî; іìïîðòóє Áðàçèëіÿ íàôòó, ìàøèíè
é óñòàòêóâàííÿ, âóãіëëÿ, êîëüîðîâі ìåòàëè. Ãîëîâíèìè òîðãîâåëüíèìè
ïàðòíåðàìè є ÑØÀ, êðàїíè ЄÑ, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè é Àçії.

Óêðàїíà òà Áðàçèëіÿ ìàþòü äàâíі òіñíі çâ’ÿçêè. Âîíè àêòèâíî ñïіâïðà-
öþþòü ó ñôåðі ìèðíîãî âèêîðèñòàííÿ êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó, à òàêîæ ó ãà-
ëóçі åíåðãåòè÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ. Îäíèì іç âàæëèâèõ ÷èííèêіâ
ðîçâèòêó äâîñòîðîííіõ âіäíîñèí є íàÿâíіñòü ó Áðàçèëії ÷èñëåííîї óêðàїí-
ñüêîї äіàñïîðè. Óêðàїíñüêà іììіãðàöіÿ äî Áðàçèëії ðîçïî÷àëàñÿ ïîíàä
125 ðîêіâ òîìó. Íèíі òóò ïðîæèâàþòü áëèçüêî 500 òèñ. åòíі÷íèõ óêðàїí-
öіâ, ç íèõ 400 òèñ. – ó øòàòі Ïàðàíà, íà ïіâäíі êðàїíè.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• У Бразилії виробляють найліпшу у світі каву, але самі бразильці улюбле-
ним напоєм називають какао. Каву не вирощували тут до початку XVIII ст.
Лише в 1727 р. її завезли з французької Гвіани. Останні 150 років Бразилія –
лідер з виробництва кави і щороку дарує світу 2,6 млн т кави.
• Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро – одне з Нових семи чудес
світу. Її будівництво тривало з 1922 по 1931 рік і було приурочене до сторіччя
незалежності Бразилії. Щорічно статую відвідують близько 1,8 млн туристів.
• Основні захоплення бразильців – це футбол (національний вид спорту),
купання в океані й танці. Практично в кожному місті є футбольний стадіон
(Бразилія абсолютний рекордсмен за кількістю стадіонів), своя футбольна
команда, школа самби і, звісно, свій самбадром.

1. Які риси ЕГП Бразилії визначили її місце в американській 
та світовій економіці?
2. Назвіть чинники, що вплинули на міжнародну спеціаліза-
цію Бразилії.

3. У чому полягають особливості системи розселення населення Бразилії? Назвіть 
та покажіть на карті найбільші агломерації країни. Які з них формують перший у 
Бразилії мегалополіс?

4. Охарактеризуйте сучасну секторальну структуру економіки Бразилії. Які види 
діяльності є найбільш перспективними для участі Бразилії в МПП?

5. Бразилія – типовий зразок нерівномірної територіальної організації виробни-
цтва. Які причини відставання в розвитку та залученні до міжнародної спеціалі-
зації Центрально-Західного та Північного районів країни?

6. Бразилія – економічне та інтегруюче ядро латиноамериканської економіки. Як 
саме Бразилія зміцнює свої лідерські позиції в регіоні?

7. Охарактеризуйте види діяльності, у яких вбачаються перспективи українсько-
бразильських відносин.

Запитання
і завдання
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 ÏÅÐÅÂІÐÒÅ ÑÅÁÅ

Òåñòè ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ

1. Çà ïîêàçíèêàìè ІËÐ äåðæàâ ñâіòó, íàéáіäíіøîþ êðàїíîþ Àìåðèêè є:
А Ãàїòі Б Ãâàòåìàëà В Ãîíäóðàñ Г Ãàéàíà

2. Äî ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ Àìåðèêè íàëåæèòü:
А Ïåðó Б Âåíåñóåëà В Êîëóìáіÿ Г Áîëіâіÿ

3. ßêà äåðæàâà íàëåæèòü äî Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîãî ñïіëüíîãî ðèíêó
(ÍÀÔÒÀ)?
А Ìåêñèêà Б Íіêàðàãóà В Êóáà Г Ïàíàìà

4. Íàéáіëüøèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì Àìåðèêè є:
А ×èêàãî Б Ñàí-Ôðàíöèñêî В Âàøèíãòîí Г Íüþ-Éîðê

5. Äî ÿêîãî ñóáðåãіîíó Àìåðèêè íàëåæèòü Âåíåñóåëà?
А Ïіâíі÷íîãî Б Êàðèáñüêîãî В Ïіâäåííîãî Г Öåíòðàëüíîãî

6. Íàçâіòü íàéëþäíіøèé ìåãàïîëіñ ÑØÀ, ùî îá’єäíóє 20 àãëîìåðàöіé,
ó ÿêèõ ìåøêàє ïîíàä 50 ìëí îñіá:
А Ïðèàòëàíòè÷íèé (àáî ÁîñÂàø) В Ïðèîçåðíèé (àáî ×èïіòòñ)
Б Êàëіôîðíіéñüêèé (àáî Ñàí-Ñàí) Г Ñàí-Ðіî

7. Íàéìåíøîþ êðàїíîþ Àìåðèêè є:
А Êóáà  Б Ïàíàìà  В ßìàéêà   Г Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ

8. Íàéáіëüøèì ìіñòîì òà åêîíîìі÷íîþ ñòîëèöåþ Áðàçèëії є:
А Áåëó-Îðіçîíòі  Б Ðіî-äå-Æàíåéðî В Ñàí-Ïàóëó Г Áðàçèëіà

Òåñòè íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі

9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ÒÍÊ ÑØÀ òà ñôåðàìè äіÿëüíîñòі, äî ÿêèõ
âîíè íàëåæàòü:
А General Motors 1 åëåêòðîíіêà òà åëåêòðîòåõíіêà
Б Procter & Gamble 2 àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ
В Exxon Mobil 3 íàôòîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü
Г ІBÌ 4 âèðîáíèöòâî ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ
Д Boeing

10. Âèçíà÷òå âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ïîÿñàìè ÑØÀ òà
їõ ðîçòàøóâàííÿì:
А êóêóðóäçÿíèé ïîÿñ 1 ãіðñüêі îáëàñòі Çàõîäó
Б ïøåíè÷íèé ïîÿñ 2 óçáåðåææÿ Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè
В áàâîâíÿíèé ïîÿñ 3 Âåëèêі ðіâíèíè
Г òþòþíîâèé ïîÿñ 4 ïіâäåíü âіä Âåëèêèõ îçåð
Д ïîÿñ ïàñîâèùíîãî òâàðèííèöòâà

11. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíîþ òà ñóáðåãіîíîì її ðîçòàøóâàííÿ:
А ÑØÀ 1 Ïіâíі÷íà Àìåðèêà
Б Ñàëüâàäîð 2 Ïіâäåííà Àìåðèêà
В Òàїòі 3 Êàðèáñüêà Àìåðèêà
Г Ãàїòі 4 Öåíòðàëüíà Àìåðèêà
Д Ïàðàãâàé
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Розділ IV
Òåñòè ç äåêіëüêîìà ïðàâèëüíèìè âіäïîâіäÿìè

12. Âèçíà÷òå çàëåæíі òåðèòîðії â Àìåðèöі:
А Ãâіàíà В Áàãàìè Д Ïóåðòî-Ðèêî
Б Áåðìóäè Г Êîñòà-Ðèêà Е Ïàíàìà

13. Îáåðіòü ñåðåä ïåðåëі÷åíèõ êðàїí äåðæàâè, ùî âõîäÿòü äî ÌÅÐÊÎÑÓÐ:
А Óðóãâàé В Ñóðèíàì Д Êóáà
Б Ìåêñèêà Г Àðãåíòèíà Е Âåíåñóåëà

14. Ôîðìàëüíèì ãëàâîþ ÿêèõ äåðæàâ Àìåðèêè є ìîíàðõ Âåëèêîї Áðèòà-
íії?
А Áðàçèëіÿ В Êóáà Д ßìàéêà
Б Áàðáàäîñ Г Êàíàäà Е Êîëóìáіÿ

15. Ïðåçèäåíòñüêèìè ðåñïóáëіêàìè є:
А Áðàçèëіÿ В Êàíàäà Д Áåëіç
Б ÑØÀ Г Àðãåíòèíà Е Àíòèãóà і Áàðáóäà

16. Ñâіòîâèìè ìіñòàìè â Àìåðèöі є:
А Ñàíòüÿãî В Ìåõіêî Д Ãàâàíà
Б Ñàí-Ïàóëó Г Ëîñ-Àíäæåëåñ Е Ëіìà

Òåñòè ç ïðîïóùåíèìè âіäïîâіäÿìè

17. Àìåðèêàíñüêà êðàїíà, ÷ëåí G-7, ïîòóæíèé åêîíîìі÷íèé ëіäåð, ùî ìàє
âèñîêі ïîêàçíèêè ó âèðîáíèöòâі àâòîìîáіëіâ, ìåòàëіâ, õіìі÷íîї ïðîäóê-
öії, ñóäåí, çáðîї òîùî. Ñòîëèöÿ – íå íàéáіëüøå ìіñòî êðàїíè, âåëèêèé
ôіíàíñîâèé öåíòð ñâіòó, ðîçìіùåíèé íà àòëàíòè÷íîìó óçáåðåææі. Íà її
òåðèòîðії ïðîñòÿãëèñÿ êіëüêà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîÿñіâ: êðàїíà
______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

18. Àìåðèêàíñüêà êðàїíà, îäíà ç «êëþ÷îâèõ» êðàїí, ùî ðîçâèâàєòüñÿ, âè-
ðіçíÿєòüñÿ âåëèêèìè îá’єìàìè âèäîáóòêó òà åêñïîðòó íàôòè; ãîëîâíà
ïðîäîâîëü÷à êóëüòóðà – êóêóðóäçà, âèðîùóþòü öóêðîâó òðîñòèíó,
êàâó, áàâîâíó; áіëüøå ïîëîâèíè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії âèðîáëÿєòüñÿ ó
ñòîëèöі, ÿêà ðîçìіùåíà ó ãіðñüêîìó ðàéîíі: êðàїíà ______________;
ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

19. Óíіòàðíà ïіâäåííîàìåðèêàíñüêà ðåñïóáëіêà, ùî âîëîäіє âåëèêèìè ïî-
êëàäàìè ìіäíèõ ðóä, ÿêі åêñïîðòóє; ìîðñüêèé òðàíñïîðò çàáåçïå÷óє
çíà÷íó ÷àñòèíó íå òіëüêè çîâíіøíіõ, à é âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåíü, ðîç-
âèíóòå ðèáàëüñòâî: êðàїíà ______________; ñòîëèöÿ ______________;
ðåãіîí ______________.

20. Íîâîіíäóñòðіàëüíà êðàїíà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, ôåäåðàòèâíà ðåñïó-
áëіêà. Є ÷ëåíîì ÎÏÅÊ. Íà її òåðèòîðії є íàéâèùèé âîäîñïàä ñâіòó:
êðàїíà ______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

21. Êðàїíà – ôåäåðàòèâíà äåðæàâà â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, íàëåæèòü äî
ãðóïè íîâîіíäóñòðіàëüíèõ êðàїí, çíà÷íà òåðèòîðіÿ ÿêîї ïðîñòÿãëàñÿ ó
ïàìïі, є âåëèêèì åêñïîðòåðîì çåðíîâèõ êóëüòóð, âîâíè òà ì’ÿñà: êðàїíà
______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.
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Розділ V. Африка

Òåìà 1. Загальна характеристика Африки
Ви дізнаєтеся про:

– особливості географічного положення, склад, сучасну політичну карту Аф-
рики, типологію країн за формою державного правління і територіального 
устрою та економічного розвитку;

– райони збройних конфліктів і проявів тероризму в Африці;
– характерні риси природних умов і ресурсів, складу населення та системи роз-

селення в Африці;
– особливості економіки країн Африки, види діяльності первинного, вторинного 

та третинного секторів;
– причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Африки та осо-

бливості участі африканських країн у МПП.

Ви навчитеся:
– орієнтуватися на карті Африки, показувати субрегіони та їхній склад, райони 

видобування корисних копалин, найбільші транспортні вузли, світові міста;
– аналізувати статистичну інформацію щодо ресурсозабезпеченості, працере-

сурсного потенціалу та спеціалізації господарства країн Африки;
– встановлювати зв’язки між природними, суспільно-політичними та економіч-

ними явищами і процесами в регіоні;
– обґрунтовувати інтенсивність прояву глобальних проблем людства в субрегі-

онах, висловлювати думку щодо знеліснення та спустелення окремих субре-
гіонів і країн Африки.

АФАФАФАФФФФАФААААААААААААААААААААААААААААААААААА РРИРИИКААКАКА
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Розділ V

§ 28. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АФРИКИ.  
ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ

•• Економіко-географічне положення 
та склад регіону. ìà-
òåðèêîì Àôðèêà (30,1 ìëí êì2) òà
îñòðîâàìè é àðõіïåëàãàìè (ïëîùåþ
620 òèñ. êì2), íàéáіëüøèìè ç ÿêèõ є
Ìàäàãàñêàð, îñòðîâè Çåëåíîãî Ìèñó,
Êîìîðñüêі, Ñåéøåëüñüêі îñòðîâè,
Ìàâðèêіé òà іí.

Â ÅÃÏ Àôðèêè ïðîñòåæóþòüñÿ
òàêі îñîáëèâîñòі:

1) 38 àôðèêàíñüêèõ êðàїí ìàþòü âè-
õіä äî îêåàíіâ, ùî îìèâàþòü Àôðèêó
(Àòëàíòè÷íîãî àáî Іíäіéñüêîãî), à ÏÀÐ –
äî îáîõ îêåàíіâ îäíî÷àñíî; ó ðåãіîíі
ëèøå îäíà êðàїíà-ïіâîñòðіâ – Ñîìàëі;

2) íà òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâàє áåçïîñåðåäíÿ áëèçü-
êіñòü äî Єâðîïè é Àçії òà íàÿâíіñòü âàæëèâîãî ãіäðîòåõíі÷íîãî îá’єêòà –
Ñóåöüêîãî êàíàëó, à òàêîæ âåëèêîї êіëüêîñòі ìîðñüêèõ ïîðòіâ òà àåðîïîðòіâ;

3) çâàæàþ÷è íà êîëîíіàëüíå ìèíóëå Àôðèêè, ó áіëüøîñòі êðàїí çíà÷íà
÷àñòêà äåðæàâíèõ êîðäîíіâ ïðîõîäèòü ëіíіÿìè ãðàäóñíîї ñіòêè àáî ïðèðîä-
íèìè îá’єêòàìè;

4) іñòîðè÷íå ìèíóëå âïëèíóëî íà õàðàêòåð âіäíîñèí ç êîëèøíіìè äåðæà-
âàìè-ìåòðîïîëіÿìè. Іíòåãðàöіéíі çâ’ÿç êè – Ñïіâäðóæíіñòü íàöіé, Ìіæíà-
ðîäíà îðãàíіçàöіÿ Ôðàíêîôîíії òà òåðèòîðіàëüíі ñïîðè (íàïðèêëàä, ìіñòà
Ñåóòà é Ìåëіëüÿ òà íèçêà îñòðîâіâ – Іñïàíñüêà Ïіâíі÷íà Àôðèêà, à Ìàðîêêî
ââàæàє її âëàñíèì ïіâíі÷íèì ñåðåäçåìíîìîðñüêèì óçáåðåææÿì òîùî).

Çãіäíî ç ãåîñõåìàìè ÎÎÍ, Àôðèêó ïîäіëÿþòü íà ï’ÿòü ñóáðåãіîíіâ
(ìàë. 99). Íàéáіëüøèìè çà êіëüêіñòþ äåðæàâ, ùî óòâîðþþòü ñóáðåãіîíè, òà

÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ є Ñõіäíà Àô-
ðèêà (18 äåðæàâ, áëèçüêî 410 ìëí îñіá)
і Çàõіäíà Àôðèêà (16 äåðæàâ, áëèçüêî
365 ìëí îñіá); çà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöі-
àëîì – Ïіâíі÷íà é Ïіâäåííà Àôðèêà,
ìіæ óñіìà íèìè ðîçòàøîâàíà Öåí-
òðàëüíà Àôðèêà.

• Політична карта Африки íàáóëà ñó-
÷àñíèõ ðèñ іç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò.,
êîëè ïî÷àëè çäîáóâàòè íåçàëåæíіñòü і
ðîçáóäîâóâàòè ñâîþ äåðæàâíіñòü êî-
ëèøíі êîëîíії Ôðàíöії, Âåëèêîї Áðèòà-
íії, Áåëüãії, Ïîðòóãàëії, Іñïàíії òà
Іòàëії. ßêùî íà ïî÷àòêó 1950-õ ðîêіâ ó
Àôðèöі áóëî ëèøå 4 íåçàëåæíі òåðèòî-
ðії, òî ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ «Äåêëàðàöії
ïðî íàäàííÿ íåçàëåæíîñòі êîëîíіàëü-
íèì êðàїíàì і íàðîäàì» 1960 ð. їõíÿ
êіëüêіñòü ïî÷àëà ñòðіìêî çðîñòàòè.

1. Які причини зумовили великі
розміри і тривалість колонізації
Африканського континенту?
2. Колонії яких держав-метрополій 
існували в Африці?
3. На які субрегіони поділяють Африку 
(за класифікацією ООН)?
4. Завдяки яким подіям відбуваються 
кількісні та якісні зміни політичної
карти Африки упродовж останніх 
десятиліть?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 99. Субрегіони Африки
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Îñòàííіìè íàáóëè íåçàëåæíîñòі Åðèòðåÿ (1993 ð.) і Ïіâäåííèé Ñóäàí 
(2011 ð.). 

Íèíі â Àôðèöі íàëі÷óþòü áëèçüêî 60 êðàїí, ç ÿêèõ 54 є íåçàëåæíèìè 
äåðæàâàìè. Ïåðåâàæíà їõ êіëüêіñòü – óíіòàðíі ðåñïóáëіêè, ôåäåðàöіÿìè є 
ëèøå ï’ÿòü êðàїí (òàáë. 1). Òóò є òðè êîíñòèòóöіéíі ìîíàðõії. Ñþäè âõî-
äÿòü 10 îñòðіâíèõ, 15 âíóòðіøíüîêîíòèíåíòàëüíèõ і 37 êðàїí іç øèðîêèì 
âèõîäîì äî ìîðіâ òà îêåàíіâ.

Таблиця 1. Особливості складу Африки

Ознаки Розподіл країн за групами

Кількісні характеристики складу

Розміри
території 
(площа)

12 – великі (Алжир, ДР Конго, Судан, Лівія, Чад, Нігер, Ангола, Малі,і
ПАР, Ефіопія, Мавританія, Єгипет);
11 – значні (Танзанія, Нігер, Намібія, Мозамбік, Замбія, Сомалі, ЦАР, і
Південний Судан, Ботсвана, Мадагаскар, Кенія);
16 – середні (Камерун, Марокко, Зімбабве, Конго, Кот-д’Івуар, і
Буркіна-Фасо, Габон, Гвінея, Гана, Уганда, Сенегал, Туніс, Еритрея, 
Малаві, Бенін, Ліберія);
10 – малі (Сьєрра-Леоне, Того, Гвінея-Бісау, Лесото, Екваторіальна і
Гвінея, Бурунді, Руанда, Джибуті, Есватіні, Гамбія);
4 – невеликі (Кабо-Верде, Коморські Острови, Маврикій, Сан-Томе іі
Принсіпі);
1 – карлик (Сейшельські Острови).к

Чисельність
 населення
(на 2017 р.)

2 – гіганти (Нігерія, Ефіопія);и
7 – великі (Єгипет, ДР Конго, ПАР, Танзанія, Кенія, Уганда, Алжир);і
9 – середні (Судан, Марокко, Гана, Мозамбік, Мадагаскар, Камерун, 
Кот-д’Івуар, Ангола, Нігер);
29 – малі (Буркіна-Фасо, Малаві, Малі, Замбія, Зімбабве, Сенегал,і
Руанда, Південний Судан, Гвінея, Чад, Туніс, Бурунді, Сомалі, Бенін, 
Того, Еритрея, Лівія, Сьєрра-Леоне, ЦАР, Конго, Ліберія, Маврикій, 
Намібія, Ботсвана, Гамбія, Лесото, Гвінея-Бісау, Габон, Мавританія);
7 – карлики (Есватіні, Джибуті, Коморські Острови, Екваторіальна 
Гвінея, Кабо-Верде, Сан-Томе і Принсіпі, Сейшельські Острови).

Якісні характеристики складу

ФДП 3 – монархії (Лесото, Марокко, Есватіні);ї
51 – республіка.

ФДУ 6 – федерацій (Нігерія, Ефіопія, Судан, Південний Судан, Коморській
Острови, Сомалі);
48 – унітарні.

Рівень економіч-
ного розвитку

1 – економічно розвинута (ПАР – країна «переселенського капіталізму»);
53 – країни, що розвиваються.

ІЛР (на 2017 р.) 5 – високий (Сейшельські Острови, Маврикій, Алжир, Туніс, Лівія);й
13 – середній (Ботсвана, Габон, Єгипет, ПАР, Кабо-Верде, Марокко,й
Намібія, Конго, Екваторіальна Гвінея, Гана, Замбія, Сан-Томе і 
Принсіпі, Кенія);
35 – низький (Есватіні, Ангола, Танзанія, Нігерія, Камерун, Зімбабве, й
Мавританія, Мадагаскар, Руанда, Коморські Острови, Лесото, 
Сенегал, Уганда, Судан, Того, Бенін, Малаві, Кот-д’Івуар, Джибуті, 
Гамбія, Ефіопія, Малі, ДР Конго, Ліберія, Гвінея-Бісау, Еритрея, 
Сьєрра-Леоне, Мозамбік, Південний Судан, Гвінея, Бурунді, Буркіна-
Фасо, Чад, Нігер, ЦАР);
1 – не звітувала Сомалі.
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Розділ V
Êðàїíè Àôðèêè âõîäÿòü äî ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé ÿê ðåãіîíàëüíîãî,

òàê і ñâіòîâîãî ðіâíÿ. Âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó Àôðèêè âіäіãðàє Àôðèêàí-
ñüêèé Ñîþç (ÀÑ) – ðåãіîíàëüíà ìіæíàðîäíà ìіæóðÿäîâà îðãàíіçàöіÿ, çàñíî-
âàíà 9 ëèïíÿ 2002 ð. ÀÑ є ïðàâîíàñòóïíèöåþ Îðãàíіçàöії àôðèêàíñüêîї
єäíîñòі (ÎÀЄ), ÿêà îá’єäíóє 54 äåðæàâè Àôðèêè. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè
Àôðèêàíñüêîãî Ñîþçó є ðîçáóäîâà ïðîöâіòàþ÷îї Àôðèêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
âàãîìîãî ìіñöÿ êîíòèíåíòó â ãëîáàëüíіé åêîíîìіöі; ïîëіòè÷íà іíòåãðàöіÿ
êîíòèíåíòó íà îñíîâі іäåé ïàíàôðèêàíіçìó òà âіäðîäæåííÿ Àôðèêè; ðîç-
âèòîê äåìîêðàòії, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä íàñåëåííÿ êðàїí êîíòèíåíòó,
âåðõîâåíñòâî ïðàâà; ìèð і áåçïåêà êîíòèíåíòó; çáåðåæåííÿ êóëüòóðíîї
іäåíòè÷íîñòі, ñïіëüíîї ñïàäùèíè і öіííîñòåé.

Øòàá-êâàðòèðà îðãàíіçàöії ðîçìіùåíà â ìіñòі Àääèñ-Àáåáà (ñòîëèöÿ
Åôіîïії). 22 ÷åðâíÿ 2016 ð. Óêðàїíà íàáóëà ñòàòóñó ñïîñòåðіãà÷à â Àôðè-
êàíñüêîìó Ñîþçі.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó іíòåãðàöії îñîáëèâó óâàãó ïðèäіëÿþòü äі-
ÿëüíîñòі âóçüêèõ ðåãіîíàëüíèõ îá’єäíàíü: Åêîíîìі÷íå ñïіâòîâàðèñòâî
êðàїí Çàõіäíîї Àôðèêè (EKOWAS), Ñïіëüíèé ðèíîê Ñõіäíîї і Ïіâäåííîї Àô-
ðèêè (COMESA), Ïіâäåííîàôðèêàíñüêå ñïіâòîâàðèñòâî ðîçâèòêó (SADK), 
Öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêèé ìèòíèé і åêîíîìі÷íèé ñîþç (UDEAC), Åêîíî-
ìі÷íå ñïіâòîâàðèñòâî êðàїí Âåëèêèõ îçåð (CEPGL) òà áàãàòî іíøèõ.

За допомогою тематичних карт знайдіть і поясніть осо-
бливості: а) поділу країн Африки на субрегіони: Північ-
ний, Південний, Західний, Східний і Центральний; 

б) перейменувань (Заїр – ДР Конго), перенесення столиць (Лагос – Абуджа, Дар-ес-
Салам – Додома), зміни форм державного правління і територіального устрою (Ефі-
опія, Судан, Лівія); в) виникнення районів збройних конфліктів і проявів тероризму.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

•• Райони збройних конфліктів, проявів тероризму. Äî íåãàòèâíèõ ÷èííè-
êіâ, ùî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê åêîíîìіêè àôðèêàíñüêèõ êðàїí, íàëåæàòü
ïîëіòè÷íà íåñòàáіëüíіñòü і çáðîéíі êîíôëіêòè, ÿêі òðèâàþòü íèíі â ïîíàä
äåñÿòè êðàїíàõ êîíòèíåíòó. Çà îñòàííі 40 ðîêіâ â Àôðèöі âіäáóëîñÿ ìàéæå
18 ïîâíîìàñøòàáíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ âіéí, ïîíàä 100 âіéñüêîâèõ ïåðåâîðîòіâ,
çàðåєñòðîâàíî áіëüøå íіæ 10 âèïàäêіâ ãåíîöèäó і ìàñîâîãî ïîëіòè÷íîãî òå-
ðîðó. Ïðè÷èíàìè ïðèêîðäîííèõ êîíôëіêòіâ â Àôðèöі є âèçíàííÿ (àáî íå-
âèçíàííÿ) ñó÷àñíèìè äåðæàâàìè êîðäîíіâ, ïðîâåäåíèõ ùå â êîëîíіàëüíі
÷àñè. Òîäі êîðäîíè ïðîâîäèëèñÿ áåç óðàõóâàííÿ àðåàëіâ ðîçñåëåííÿ ïëå-
ìåí, òîìó áëèçüêî 45 % ç íèõ ïðîõîäÿòü ïî ìåðèäіàíàõ і ïàðàëåëÿõ,
30 % – ïî ãåîìåòðè÷íèõ ìåæàõ (ðі÷êàõ, îçåðàõ, ìàëîíàñåëåíèõ ðàéîíàõ).

Íèíі Àôðèêà ñòàëà ãîëîâíîþ àðåíîþ ìіæíàðîäíîãî òåðîðèçìó. Ñüîãîäíі
òóò äіþòü äåñÿòêè âåëèêèõ ìіæíàðîäíèõ òåðîðèñòè÷íèõ îðãàíіçàöіé: «Àëü-
Êàїäà іñëàìñüêîãî Ìàãðèáó», «Ðóõ çà єäíіñòü і äæèõàä» ó ðàéîíі Ñàõåëÿ, «Áîêî
Õàðàì» ó Íіãåðії, «Õàðàêàò àø-Øàáàá àëü-Ìóäæàõіäіí» ó Ñîìàëі, «Àëü-
Ãàìàéÿ àëü-Іñëàìіéÿ» â Єãèïòі, ïіðàòñüêèé òåðîð â Àäåíñüêіé і Ãâіíåéñüêіé
çàòîêàõ. Âіä äіÿëüíîñòі òåðîðèñòè÷íèõ îðãàíіçàöіé ñòðàæäàþòü ìèðíі ìåø-
êàíöі Ñîìàëі, Íіãåðії, Êàìåðóíó, Єãèïòó, Ëіâії, Òàíçàíії, Ñóäàíó, Åôіîïії òà іí.

Àôðèêà є ïîëіòè÷íî íåñòàáіëüíèì ðåãіîíîì, óíàñëіäîê ÷îãî íà òåðèòîðії
ðÿäó êðàїí ïåðåáóâàþòü ìіñії ÎÎÍ ç ìåòîþ çàïîáіãàííÿ àáî ëіêâіäàöії çàãðîçè
ìèðó і áåçïåêè øëÿõîì ñïіëüíèõ ïðèìóñîâèõ äіé (âіéñüêîâà äåìîíñòðàöіÿ,
áëîêàäà òîùî), ÿêùî çàõîäè åêîíîìі÷íîãî і ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó âèÿâëÿòüñÿ
àáî âèÿâèëèñÿ íåäîñòàòíіìè (ìàë. 100). Ïî÷èíàþ÷è ç 1992 ð., çáðîéíі ñèëè
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Óêðàїíè áåðóòü ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàöіÿõ ïіä åãіäîþ ÎÎÍ, ÍÀÒÎ é 
іíøèõ îðãàíіçàöіé â Àíãîëі (1996–1999 ðð.), Ñüєððà-Ëåîíå (2001–2005 ðð.), 
Åôіîïії òà Åðèòðåї (2004–2008 ðð.), íèíі äіþ÷і êîíòèíãåíòè â Ëіáåðії 
(ç 2003 ð.),  Êîò-ä’Іâóàðі (ç 2011 ð.) і Äåìîêðàòè÷íіé Ðåñïóáëіöі Êîíãî 
(ç 2012 ð.). 

1. Які особливості географічного положення Африки?
2. Як впливають відмінності ЕГП субрегіонів континенту
на їхню участь в МПП?
3. Визначте переважаючі типи країн за формою держав-

ного правління і територіального устрою та тенденції їх змін в ХХІ ст. в Африці.
4. Які типи країн за рівнем економічного розвитку домінують в африканському регіоні?
5. Яка причина суспільно-політичної нестабільності в Африці? Чим зумовлені існу-

ючі на континенті осередки напруги та проявів тероризму?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Êîðäîíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Àôðèêè: îñîáëèâîñòі äåëіìіòàöії òà äåìàðêàöії.

§ 29. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ РЕГІОНУ. 
НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

•• Природні умови і ресурси Африки.
Ó ðåëüєôі äîìіíóþòü ðіâíèíè, ïëàòî і
ïëîñêîãіð’ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü íà âèñî-
òàõ 200–500 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ (ñå-
ðåäíÿ âèñîòà ìàòåðèêà – 750 ì).
Íèçîâèíè ðîçòàøîâàíі óçäîâæ áåðå-
ãіâ. Ãіðñüêі ìàñèâè ïіäíіìàþòüñÿ íà
ïіâíî÷і (Àòëàñüêі ãîðè), ñõîäі (Åôіîï-
ñüêå íàãіð’ÿ, Ñõіäíîàôðèêàíñüêå
ïëîñêîãіð’ÿ) òà ïіâäíі (Äðàêîíîâі é
Êàïñüêі ãîðè). Íàéâèùі âåðøèíè –
äàâíі òà ìîëîäі âóëêàíè, ñåðåä ÿêèõ:
Êіëіìàíäæàðî (5895 ì, ìàë. 101), Êå-
íіÿ (5199 ì), Êàìåðóí (4070 ì) òà іí.

Запитання
і завдання

Мал. 100. Миротворчі місії ООН в Африці

1. У чому особливість тектонічної
будови поверхні Африканського 
континенту і її вплив на рельєф
та утворення корисних копалин? 
2. У яких кліматичних поясах 
розміщена Африка і як таке розміщення
впливає на формування річкової 
мережі та наявність лісових ресурсів?
3. Як вплинула європейська 
колонізація на структуру та 
розміщення населення в Африці?

ПРИГАДАЙТЕ
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Розділ V
Â Àôðèöі âèÿâëåíі ðîäîâèùà ìàéæå âñіõ âіäî-

ìèõ âèäіâ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Íà її ÷àñòêó
ïðèïàäàє ïåðåâàæíà êіëüêіñòü çàïàñіâ çîëîòà 
(50 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ ó ÏÀÐ) òà àëìàçіâ ñâіòó 
(Ïіâäåííà Àôðèêà), à òàêîæ 2/3 ôîñôîðèòіâ (Ìà-
ðîêêî, Òóíіñ), 2/5 ìàðãàíöþ (ÏÀÐ і Ãàáîí), áëèçüêî
1/3 êîáàëüòó, óðàíó, ìіäі («ìіäíèé ïîÿñ» Öåí-
òðàëüíîї Àôðèêè), áîêñèòіâ (Ãâіíåÿ, Ñüєððà-Ëå-
îíå, Êàìåðóí). Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè 
âèÿâëåíі âåëè÷åçíі çàïàñè íàôòè (áëèçüêî 
8 ìëðä ò) і ïðèðîäíîãî ãàçó (6 òðëí ì3). Ïîíàä
80 % çàïàñіâ êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ Àôðèêè çîñåðåä-
æåíî â ÏÀÐ. Íàäðà êîíòèíåíòó áàãàòі íà ïîêëàäè 
çàëіçíèõ, õðîìîâèõ (ÏÀÐ і Çіìáàáâå), ñâèíöåâî-

öèíêîâèõ (ÏÀÐ, ÄÐ Êîíãî, Ìàðîêêî), îëîâ’ÿíèõ, âîëüôðàìîâèõ òà іíøèõ
ðóä. Є  òàêîæ âåëè÷åçíі çàïàñè àïàòèòіâ і êàëіéíîї ñîëі (Åôіîïіÿ).

Âîäíі ðåñóðñè Àôðèêè äóæå çíà÷íі. Îñîáëèâî áàãàòèé êîíòèíåíò íà 
ïîâåðõíåâі âîäè. Íàéáіëüøèìè ðі÷êàìè є Êîíãî, ùî çà îá’єìîì ðі÷íîãî 
ñòîêó ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå Àìàçîíöі, Íіë (äðóãà çà äîâæèíîþ ó ñâіòі –
6671 êì), Íіãåð, Çàìáåçі é Îðàíæåâà, áàñåéíè ÿêèõ îõîïëþþòü áëèçüêî 1/3 
ïëîùі êîíòèíåíòó. Áåçñòі÷íі áàñåéíè òà îáëàñòі âíóòðіøíüîãî ñòîêó îõîï-
ëþþòü 30 % ïëîùі Àôðèêè. Ðіêè Àôðèêè ìàþòü âåëèêèé ãіäðîåíåðãåòè÷-
íèé ïîòåíöіàë, îäíàê éîãî âèêîðèñòîâóþòü ïîêè íåäîñòàòíüî. Âåëèêі îçåðà
ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî ó Ñõіäíіé Àôðèöі é íà ïіâäíі âіä åêâàòîðà, ÿêèé
ïåðåòèíàє íàéáіëüøå îçåðî ìàòåðèêà – Âіêòîðіÿ (68 òèñ. êì2). Íàéãëèáøå 
îçåðî – Òàíãàíüїêà, ùî ïîñòóïàєòüñÿ ó ñâіòі çà ãëèáèíîþ òіëüêè Áàéêàëó.
Âåëèêі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä çîñåðåäæåíі â Ñàõàðі. 

Ðіçíîìàíіòíі çà ñêëàäîì ëіñè âêðèâàþòü ìåíøå íіæ 10 % ïëîùі êîíòè-
íåíòó. Ó âі÷íîçåëåíèõ ëіñàõ Öåíòðàëüíîї Àôðèêè ðîñòóòü äî 40 ïîðіä äå-
ðåâ, ùî ìàþòü öіííó äåðåâèíó (÷îðíå, ÷åðâîíå òîùî); ç ïëîäіâ îëіéíîї
ïàëüìè îäåðæóþòü âèñîêîÿêіñíó õàð÷îâó îëіþ, ç êàâîâèõ áîáіâ – êîôåїí.
Ïіäñі÷íî-âîãíåâå çåìëåðîáñòâî і âèðóáàííÿ öіííèõ ïîðіä äåðåâ ïðèçâåëè äî
ñêîðî÷åííÿ ïëîùі àôðèêàíñüêèõ ëіñіâ. Íàéáàãàòøі çà ëіñîâèìè ðåñóð-
ñàìè – ÄÐÊ, Íіãåðіÿ, Ãàáîí і Êîíãî.

•• Населення. Äåðæàâè Àôðèêè
çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ çà ÷èñåëüíіñòþ
íàñåëåííÿ, õàðàêòåðîì éîãî ðîçìі-
ùåííÿ, ïðîôåñіéíèì, ñîöіàëüíèì,
äåìîãðàôі÷íèì, ðàñîâèì, åòíі÷íèì і
ðåëіãіéíèì ñêëàäîì. Ó ñåðåäèíі
XVII ñò. â Àôðèöі ìåøêàëà 1/5 ÷àñ-
òèíà ëþäñòâà, 1930 ð. – íàñåëåííÿ
êîíòèíåíòó ñòàíîâèëî 164 ìëí îñіá,
2017 ð. – óæå áëèçüêî 1,22 ìëðä
(ìàë. 102). Óñÿ ïіâíі÷íà ÷àñòèíà
êîíòèíåíòó íàñåëåíà ïðåäñòàâíè-
êàìè єâðîïåîїäíîї ðàñè (25 % íàñå-
ëåííÿ), íà ïіâäåíü âіä Ñàõàðè æèâóòü
íàðîäè íåãðîїäíîї ðàñè (53 %).

Ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ â 
Àôðèöі íàéâèùèé ó ñâіòі. Ñòîëіòòÿìè

Мал. 101. Вулкан 
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íàñåëåííÿ Àôðèêè âіäçíà÷àëîñÿ âèñîêîþ íàðîäæóâàíіñòþ, âèñîêîþ ñìåðò-
íіñòþ і íèçüêèì ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì íàñåëåííÿ. Îäíàê іç ñåðåäèíè XX ñò. 
÷èñåëüíіñòü àôðèêàíñüêîãî íàñåëåííÿ ïî÷àëà øâèäêî çáіëüøóâàòèñÿ çàâäÿêè 
âèñîêіé íàðîäæóâàíîñòі і çíèæóâàíіé ñìåðòíîñòі (çàâäÿêè ïіäâèùåííþ ðіâíÿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ). Øâèäêèé ðіñò ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ çàãîñòðþє ðÿä ñîöі-
àëüíèõ ïðîáëåì, çîêðåìà ïðîäîâîëü÷ó, æèòëîâó, åêîëîãі÷íó, áåçðîáіòòÿ òîùî. 
Ó âіêîâіé ñòðóêòóðі íàñåëåííÿ âèñîêîþ є ÷àñòêà äіòåé (áëèçüêî 45 %) і ìàëà – 
ñòàðèõ ëþäåé (ïîíàä 5 %). Âåëèêà ÷àñòêà íàðîäæåíèõ äіòåé, ùî æèâóòü â 
óìîâàõ ãîëîäó, íåäîїäàííÿ і õâîðîá, ïîìèðàþòü ó ïåðøі ðîêè æèòòÿ. 

Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ Àôðèêè є äóæå ñòðîêàòèì: éîãî íàñåëÿþòü 
êіëüêà ñîòåíü âåëèêèõ і ìàëèõ åòíîñіâ, ïîíàä 100 ç íèõ íàëі÷óþòü áіëüøå 
íіæ 1 ìëí îñіá êîæíèé, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 90 % àôðèêàíöіâ. Íàéáіëüøі 
íàðîäè – єãèïåòñüêі àðàáè, õàóñà, éîðóáà, àëæèðñüêі é ìàðîêêàíñüêі àðàáè, 
ôóëüáå, àìõàðà òîùî.

Àôðèêàíöі ñïîâіäóþòü ðіçíі ðåëіãії, õî÷à é äîñі òðåòèíà àôðèêàíöіâ 
äîòðèìóєòüñÿ ìіñöåâèõ òðàäèöіéíèõ âіðóâàíü, ÿêі ñêëàëèñÿ òóò ùå äî ïî-
øèðåííÿ іñëàìó і õðèñòèÿíñòâà. Öі âіðóâàííÿ äóæå ñâîєðіäíі é ðіçíîìàíіòíі 
(àíіìіçì, ôåòèøèçì, òîòåìіçì, êóëüò ïðåäêіâ, ïîëіòåїçì, ìàãіÿ òîùî).

Ïîðіâíÿíî ç іíøèìè êîíòèíåíòàìè Àôðèêà ìàє âіäíîñíî íèçüêó ãóñòîòó 
íàñåëåííÿ – 30 îñіá/êì2. Ðîçïîäіëåíå âîíî ïî êîíòèíåíòó äóæå íåðіâíîìіðíî, 
ùî çóìîâëåíî íå òіëüêè ïðèðîäíèìè óìîâàìè (íàïðèêëàä, òðîïі÷íèìè ïóñ-
òåëÿìè é åêâàòîðіàëüíèìè ëіñàìè), à é íàñëіäêàìè ðàáîòîðãіâëі é êîëîíіàëü-
íîãî âîëîäàðþâàííÿ. Íàéâèùà ãóñòîòà íàñåëåííÿ õàðàêòåðíà äëÿ äàâíіõ 
çåìëåðîáñüêèõ ðàéîíіâ (äîëèíà Íіëó â Єãèïòі, Ïіâäåííà Íіãåðіÿ, ñåðåäçåìíî-
ìîðñüêі äіëÿíêè), ãіðíè÷î-ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ ó ÏÀÐ, «ìіäíîãî ïîÿñó» íà 
êîðäîíі ÄÐÊ і Çàìáії òà іí. Ó äåÿêèõ ðàéîíàõ Єãèïòó ãóñòîòà íàñåëåííÿ 
çíà÷íî ïåðåâèùóє 1000 îñіá/êì2 (ìàë. 103). Íà êîíòèíåíòі â ìåæàõ ïóñòåëü 
Ñàõàðà, Íàìіá і Êàëàõàðі âèäіëÿþòüñÿ òåðèòîðії ç ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ ìåíøå 
íіæ 1 îñîáà/êì2, ùî çóìîâëåíî ïîñóøëèâіñòþ êëіìàòó і íåñòà÷åþ âîäè.

Äëÿ Àôðèêè õàðàêòåðíі âèñîêі òåìïè çðîñòàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, 
ïðîòå áіëüøіñòü àôðèêàíöіâ óñå ùå ìåøêàþòü ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі, ùî 
çóìîâëåíî àãðàðíèì õàðàêòåðîì åêîíîìіêè. 
Øâèäêî ðîñòóòü àäìіíіñòðàòèâíі öåíòðè, íà-
ñàìïåðåä ñòîëè÷íі ìіñòà. Ùîðі÷íèé ïðèðіñò 
ìіñüêèõ ìåøêàíöіâ ñòàíîâèòü 5 %. Âåëèêà 
÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ æèâå â íåòðÿõ áåç 
æîäíèõ çðó÷íîñòåé (öå òàê çâàíà íåòðÿíà óð-
áàíіçàöіÿ). Іñíóþòü âåëèêі ðîçáіæíîñòі â ðіâ-
íÿõ óðáàíіçàöії îêðåìèõ äåðæàâ: íàéáіëüøà 
÷àñòêà – ó ÏÀÐ, Àëæèðі, Òóíіñі, Ëіâії, íà 
Ìàâðèêії, íàéìåíøà – ó êðàїíàõ Òðîïі÷íîї 
Àôðèêè. Íà êîíòèíåíòі âèäіëÿєòüñÿ ðÿä àðå-
àëіâ çі çíà÷íèì ñêóï÷åííÿì âåëèêèõ і ìàëèõ 
ìіñò: ó Єãèïòі ìіæ àãëîìåðàöіÿìè Êàїð òà 
Àëåêñàíäðіÿ ôîðìóєòüñÿ Íіëüñüêèé ìåãàëî-
ïîëіñ; ó Íіãåðії ìіæ ìіñòàìè Ëàãîñ òà Іáà-
äàí – ìåãàëîïîëіñ Ëàãіá; âèñîêîóðáàíіçîâàíèìè 
є ïðèáåðåæíà ñìóãà Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, ìіñü-
êèé ðåãіîí Ãàóòåíã (ó ÏÀÐ îêðóã ×âàíå (Ïðå-
òîðіÿ é Öåíòóðіîí), Éîãàííåñáóðã), îáëàñòü 
«ìіäíîãî ïîÿñó» ó ÄÐÊ і Çàìáії.

Мал. 103. Густота населення 
Африки (осіб/км2)2
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Розділ V
Çðîñòàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ íàáàãàòî âèïåðåäæàє òåìïè ðîçâèòêó ïðî-

ìèñëîâîñòі é ïîïèòó íà ðîáî÷ó ñèëó, òîìó â ìіñòàõ ïàíóє áåçðîáіòòÿ, çëî-
÷èííіñòü, çàãîñòðåííÿ æèòëîâîї ïðîáëåìè. ×èìàëî é ñîöіàëüíî-ìåäè÷íèõ
ïðîáëåì. Àôðèêà çàãàëîì, і îñîáëèâî ðåãіîíè ïіâäåííіøå Ñàõàðè, – îñíîâíèé
îñåðåäîê ÑÍІÄó, íà íèõ ïðèïàäàє ïîíàä 60 % óñіõ ÂІË-іíôіêîâàíèõ ó ñâіòі.

1. Охарактеризуйте мінерально-ресурсний потенціал Африки.
2. Порівняйте особливості ресурсозабезпеченості субрегі-
онів Африки (за класифікацією ООН).
3. Перелічіть типові риси населення Африки.

4. У яких країнах континенту і як саме формуються перші африканські мегалополіси?
5. Покажіть на карті світові міста Африки (Йоганнесбург, Каїр, Кейптаун, Дакар, Ла-

гос, Найробі). Чим зумовлено набуття ними статусу світових міст?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7
Тема: Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування 

нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки (збагачення), 
основних транспортних магістралей та портів експортування

Мета: закріпити знання про мінерально-ресурсний потенціал країн Африки і законо-
мірності поширення паливно-енергетичних та рудних мінеральних ресурсів; спираючись 
на картографічні компетенції (знання картографічних способів зображення), позначити 
на контурній карті найбільші басейни корисних копалин Африки; простежити вплив сиро-
винного, транспортного та працересурсного чинників на розміщення центрів переробки 
(збагачення) мінеральних ресурсів у країнах – експортерах сировини.

Завдання:
1. Знайдіть і позначте на контурній карті найбільші райони видобування:

• нафти – Гвінейський басейн (Нігерія, Ангола, Екваторіальна Гвінея, Габон, Ка-
мерун, Гана), Сахарський басейн (Алжир, Лівія, Єгипет, Туніс);

• руд чорних металів – родовища залізних руд (ПАР, Ліберія, Мавританія, Алжир 
і Єгипет);

• руди кольорових металів – родовища мідних руд (Африканський мідний 
пояс – Демократична Республіка Конго, Замбія), ПАР; алюмінієвих руд (Гвінея, 
Сьєрра-Леоне, Гана, ПАР).

2. За тематичними картами атласу визначте місцерозташування і позначте на контурній 
карті найбільші райони переробки нафти, збагачення залізних, мідних та алюмінієвих руд.

3. Назвіть основні порти, якими з Африки здійснюється експорт нафти і нафтопро-
дуктів, залізної, мідної та алюмінієвої сировини.

4. Позначте маршрути транспортування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих
руд з країн Африки.

5. Зробіть висновок про вплив основних чинників на розміщення добувних галузей
спеціалізації країн Африки.

§ 30. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ 
КРАЇН АФРИКИ

•• Господарський розвиток Африки. Îñîáëèâîñòÿìè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó
àôðèêàíñüêèõ êðàїí є áàãàòîóêëàäíіñòü, òåõíîëîãі÷íà âіäñòàëіñòü ãîñïîäàð-
ñòâà, ðіçêå ðîçìåæóâàííÿ âèäіâ âèðîáíèöòâ âèñîêîòîâàðíîãî ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ùî âèðîáëÿþòü åêñïîðòíó ïðîäóêöіþ, і íàòóðàëüíîãî é 
íàïіâ íàòóðàëüíîãî, ùî îáñëóãîâóþòü ìіñöåâèé ïîïèò, ïåðåâàæàííÿ ãіðíè÷î-
äîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі òà ïîâíèé åêñïîðò її ïðîäóêöії, äîìіíóâàííÿ ó âèâîçі 
íàòóðàëüíîї òà àãðàðíîї ñèðîâèíè, ïåðåâàæàííÿ ó çîâíіøíіé òîðãіâëі áіëü-

Запитання
і завдання
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АФРИКА

øîñòі êðàїí îäíîãî àáî êіëüêîõ ïðîäóê-
òіâ, çàëåæíіñòü ãîñïîäàðñòâà âіä 
çîâíіøíüîãî ðèíêó.

Â Àôðèöі ÷іòêî âèäіëÿþòü äâі ïî-
ëþñíі ãðóïè êðàїí, ç îäíîãî áîêó – ãðóïà
íàéìåíø ðîçâèíåíèõ, íàéáіäíіøèõ äåð-
æàâ (Ëіáåðіÿ, Ñüєððà-Ëåîíå, ×àä, Êîíãî,
Ñîìàëі), іíøèé ïîëþñ óòâîðþþòü ÏÀÐ
(іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíèé ãіãàíò Àô-
ðèêè), Єãèïåò, Ìàðîêêî, Íіãåðіÿ, Àë-
æèð, Êåíіÿ, Òóíіñ òîùî, ÿêі ìàþòü
äîâîëі ðîçâèíóòèé ïðîìèñëîâèé ñåêòîð,
ùî áàçóєòüñÿ íà ãіðíè÷îäîáóâíіé ïðî-
ìèñëîâîñòі òà ïåðåðîáöі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè, і âèðîáëÿþòü 60 % 
ñóêóïíîãî àôðèêàíñüêîãî ÂÂÏ.

Äëÿ Àôðèêè õàðàêòåðíі âñі ðèñè ñëàáêîї ðîçâèíåíîñòі, ïîâ’ÿçàíі íà-
ñàìïåðåä ç äóæå òðèâàëèì ïåðіîäîì êîëîíіàëüíîї çàëåæíîñòі êðàїí ìàòå-
ðèêà. Ïðî ìàñøòàáè âіäñòàëîñòі Àôðèêè ñâіä÷àòü ïîêàçíèêè ñîöіàëüíîãî 
ðîçâèòêó її êðàїí. Àôðèêà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà ðіâíåì íåïèñüìåí-
íîñòі, òóò íàéâèùà äèòÿ÷à ñìåðòíіñòü, ùî ó 10–14 ðàçіâ ïåðåâèùóє ïîêàç-
íèêè ðîçâèíóòèõ êðàїí, íàéíèæ÷à ó ñâіòі òðèâàëіñòü æèòòÿ, áëèçüêî 80 % 
íàñåëåííÿ êîíòèíåíòó íå ìàє ìîæëèâîñòі îòðèìóâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó, à 
ïîíàä 70 % ìåøêàíöіâ ïðîæèâàþòü çà ìåæåþ áіäíîñòі. Çà äàíèìè ÎÎÍ, 
ìàéæå 60 % íàñåëåííÿ Òðîïі÷íîї Àôðèêè ñèñòåìàòè÷íî íåäîїäàþòü, ñåðåä 
íèõ 40 % äіòåé ó âіöі äî ï’ÿòè ðîêіâ (ìàë. 104). Îñîáëèâî ñêðóòíå ñòàíî-
âèùå â Åôіîïії, Àíãîëі, ×àäі, Ìîçàìáіêó, Ñüєððà-Ëåîíå, Ñîìàëі é іí.

Ïðî âèðîáíè÷ó ñòðóêòóðó ãîñïîäàðþâàííÿ àôðèêàíñüêèõ êðàїí ñâіä÷èòü 
ñòðóêòóðà ÂÂÏ: íà ÷àñòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðèïàäàє 22 %, ïðîìèñëî-
âîñòі – 25 %, ñôåðè ïîñëóã – 53 % (2016 ð.). Ïðè öüîìó ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî 
âèðîáíèöòâà â êðàїíàõ Àôðèêè çà îñòàííі ðîêè çðîñëà çàâäÿêè ïîñèëåííþ 
ïåðâèííîї îáðîáêè ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè â ñàìèõ àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ, ðîç-
âèòêó ïåðåíåñåíèõ ñþäè ç ðîçâèíåíèõ êðàїí «áðóäíèõ âèðîáíèöòâ» (ìåòà-
ëóðãіéíîї, õіìі÷íîї, çîêðåìà é íàôòîõіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі) òîùî.

Ïåðâèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè Àôðèêè áàçóєòüñÿ íà òðàäèöіéíèõ ãàëóçÿõ – 
ãіðíè÷îäîáóâíіé, ñіëüñüêîìó òà ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâàõ. Ãîëîâíі ãàëóçі âèäîáóâ-
íîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçâèíóòі â ìіñöÿõ çàëÿãàííÿ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, 
âèäîáóâàþòü âóãіëëÿ (ÏÀÐ), íàôòó і ïðèðîäíèé ãàç (Àëæèð, Ëіâіÿ, Íіãåðіÿ, Àí-
ãîëà), çîëîòî (ÏÀÐ, ÄÐÊ, Çіìáàáâå), àëìàçè (ÄÐÊ, ÏÀÐ, Áîòñâàíà), ìàðãàíöåâі 
і õðîìîâі ðóäè (ÏÀÐ), çàëіçíі ðóäè (Àíãîëà, Ìàâðèòàíіÿ), ìіäü (ÄÐÊ, Çàìáіÿ і 
ÏÀÐ), ôîñôîðèòè (Ìàðîêêî), áîêñèòè (Ãâіíåÿ, Ãàíà, Êàìåðóí), óðàí (Íіãåð) òîùî. 

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Àôðèêè õàðàêòåðè-
çóєòüñÿ íèçüêèì çàáåçïå÷åííÿì ðіëëі, ïåðåâà-
æàííÿì ðîñëèííèöòâà íàä òâàðèííèöòâîì,
íèçüêèì ðіâíåì ìåõàíіçàöії òà õіìіçàöії. Ðîñ-
ëèííèöòâî áàãàòüîõ êðàїí íàáóëî ðèñ ìîíî-
êóëüòóðíîñòі (â Åôіîïії – êàâà, Ñåíåãàëі – àðàõіñ,
Êîò-ä’Іâóàðі, Ãâіíåї – êàêàî-áîáè, íà Ìàâðèêії –
öóêðîâà òðîñòèíà òîùî). Ñåðåä ñïîæèâ÷èõ
êóëüòóð íàéáіëüøå âèðîùóþòü ïøåíèöþ (Єãè-
ïåò, Àëæèð, Ìàðîêêî), êóêóðóäçó (ÏÀÐ, Єãè-
ïåò), ÿ÷ìіíü (Ìàðîêêî, Àëæèð, Åôіîïіÿ), ðèñ
(Єãèïåò, Ìàäàãàñêàð). Ñåðåä îëіéíèõ äîìіíóє

1. Які типи країн за рівнем
економічного розвитку виділяються 
в Африці? Чому регіон залишається
найбільш відсталим у світі? 
2. Як проявляється процес
глобалізації в економіці країн Африки?
3. Як вплинув історичний чинник на 
сучасну спеціалізацію африканських
країн?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 104. Голодуючі в Сомалі
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Розділ V
âèðîùóâàííÿ àðàõіñó é îëіéíîї ïàëüìè (Çàõіäíà Àôðèêà) òà ìàñëèí (àôðè-
êàíñüêå Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ). Òåõíі÷íі êóëüòóðè âèðîùóþòü ïåðåâàæíî íà
åêñïîðò, çîêðåìà êàêàî (Ãàíà, Íіãåðіÿ), êàâó (Åôіîïіÿ, Àíãîëà), ÷àé (Êåíіÿ,
Ìîçàìáіê). Ó Ñåðåäçåìíîìîð’ї òà ÏÀÐ êóëüòèâóþòü âèíîãðàäíèêè і öèòðó-
ñîâі. Íà Àôðèêó ïðèïàäàє ïîëîâèíà ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ôіíіêіâ (Єãè-
ïåò, ×àä, Ìàëі, Ñóäàí òîùî). Áіäà àôðèêàíñüêîãî çåìëåðîáñòâà – ñòèõіéíі
ëèõà (ïîñóõè, ïîâåíі), õâîðîáè ðîñëèí, øêіäíèêè òîùî.

Òâàðèííèöòâî â Àôðèöі ìàëîïðîäóêòèâíå é åêñòåíñèâíå. Â îäíèõ ðà-
éîíàõ âîíî âіäãіííå (ïàñòóõè ïåðåãàíÿþòü ÷åðåäó ç îäíîãî ïàñîâèùà íà
іíøå), â іíøèõ – íàïіâêî÷îâå (÷åðåäà ðóõàєòüñÿ â ïîøóêàõ âîäè і íîâèõ
ïàñîâèù). Ó ÷èñëåííèõ ïëåìåíàõ õóäîáó ðîçãëÿäàþòü íå ÿê їæó, à ÿê ìі-
ðèëî áàãàòñòâà (ùî áіëüøå õóäîáè, òî áіëüøå ïîâàãè äî âîëîäàðÿ öієї õó-
äîáè). Ó äåÿêèõ êðàїíàõ (Єãèïåò, Ìàðîêêî, Ñóäàí) ïåðåâàæàє âіâ÷àðñòâî, ó
ïóñòåëüíèõ ðàéîíàõ ðîçâîäÿòü âåðáëþäіâ.

Ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî òðàäèöіéíå äëÿ åêâàòîðіàëüíèõ êðàїí Àôðèêè. Ëіñè
âêðèâàþòü ìàéæå 650 ìëí ãà òåðèòîðії (17 % ñâіòîâèõ ëіñіâ). Îñîáëèâî öіí-
íèìè є ÷åðâîíå òà åáåíîâå äåðåâà, äåðåâèíó ÿêèõ åêñïîðòóþòü. Îñíîâíі åêñ-
ïîðòåðè – ÄÐÊ, Êîò-ä’Іâóàð, Êàìåðóí, Êîíãî, Ãàáîí òîùî.

Îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü є îñíîâîþ âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè Àô-
ðèêè. Åëåêòðîåíåðãåòèêà â Àôðèöі ðîçâèíóòà ñëàáî. Ó áіëüøîñòі êðàїí ñàìå
ÒÅÑ є îñíîâíèì âèðîáíèêîì åëåêòðîåíåðãії. Íàéáіëüøі ç äіþ÷èõ ÃÅÑ – Àñó-
àíñüêà íà Íіëі (Єãèïåò), Êàõîðà-Áàññà íà ð. Çàìáåçі (Ìîçàìáіê), Ëàóêà íà
ð. Êâàíçà (Àíãîëà), à òàêîæ Êàðèáà íà ð. Çàìáåçі (Çàìáіÿ і Çіìáàáâå) òà Êà-
їíäæі íà ð. Íіãåð (Íіãåðіÿ). Íèíі Êèòàé áóäóє íàéáіëüøó ÃÅÑ «Ìàìáіëà» â
Íіãåðії. Єäèíà â Àôðèöі ÀÅÑ «Êîáåðã» ïðàöþє ç 1976 ð. ó ÏÀÐ.

Ìіñöåâà ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ ïðåäñòàâëåíà íåâåëèêèìè ïіäïðèєìñòâàìè,ÿ
ùî çáóäîâàíі іíîçåìíèìè êîìïàíіÿìè â Àëæèðі, Єãèïòі, Íіãåðії, ÏÀÐ. Êî-
ëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ áàçóєòüñÿ íà áàãàòþùіé ìіñöåâіé ñèðîâèííіé áàçі. Íà ÿ
âèðîáíèöòâі ìіäі ñïåöіàëіçóþòüñÿ Çàìáіÿ, ÏÀÐ, à àëþìіíіþ – ÏÀÐ, Êàìå-
ðóí і Ãàíà. Ìàøèíîáóäóâàííÿ ðîçâèíóòå ëèøå â ÏÀÐ òà Єãèïòі (âèðîáíè-ÿ
öòâî òðàíñïîðòíîãî і ãіðíè÷îãî îáëàäíàííÿ, âіéñüêîâîї òåõíіêè), â іíøèõ
êðàїíàõ âîíî ïðåäñòàâëåíå íåâåëè÷êèìè ïіäïðèєìñòâàìè. Ïîñòóïîâî íàáó-
âàþòü çíà÷åííÿ íàôòîïåðåðîáíà і õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, äå âіäçíà÷àþòüñÿ 
Íіãåðіÿ, ÏÀÐ і êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Ìіíåðàëüíі äîáðèâà âèðîáëÿþòü
ó Çіìáàáâå, Çàìáії, Íіãåðії, Ìàðîêêî, ÏÀÐ, Ñåíåãàëі òîùî. 

Òðàäèöіéíèìè і ïîäåêóäè îñíîâíèìè ñôåðàìè äіÿëüíîñòі â àôðèêàíñüêèõ
êðàїíàõ є òåêñòèëüíà і õàð÷îâà. Ó òåêñòèëüíіé ïðîìèñëîâîñòі ïðîâіäíà
ðîëü íàëåæèòü áàâîâíÿíіé íà âëàñíіé ñèðîâèíі, à òàêîæ âèðîáíèöòâó ñèíòå-
òè÷íèõ âîëîêîí. Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ çäàâíà ðîçâèíóòà øêіðÿíî-âçóòòєâà
ïðîìèñëîâіñòü, ùî íèíі êîíòðîëþєòüñÿ іíîçåìíèìè êîíöåðíàìè. Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâіñòü (âèðîáíèöòâî ðîñëèííîї îëії, öóêðó, êàêàî-áîáіâ, áîðîøíà,
êîíñåðâіâ) âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ìàéæå âñіõ àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ.

Ó ñó÷àñíіé Àôðèöі é äîñі çáåðіãàє ñâîє çíà÷åííÿ òðàäèöіéíå ðåìіñíè÷å
і êóñòàðíå âèðîáíèöòâà, îñîáëèâî â ìàëîðîçâèíåíèõ ðåãіîíàõ і êðàїíàõ.

Àôðèêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñëàáêèì іíâåñòóâàííÿì ó òðåòèííèé ñåêòîð 
åêîíîìіêè ÷åðåç íåñòàáіëüíó ïîëіòè÷íó é åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ, íèçüêèé
ïîïèò íà ïðîäóêöіþ ñôåðè ïîñëóã çóìîâëåíèé òàêîæ íèçüêèì ðіâíåì æèòòÿ
íàñåëåííÿ. Ëèøå â îñòðіâíèõ äåðæàâàõ (Êàáî-Âåðäå, Ìàâðèêіé, Ñåéøåëü-
ñüêі Îñòðîâè) çàâäÿêè âèïåðåäæàëüíîìó ðîçâèòêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã öåé
ñåêòîð äàє ïîíàä 70 % ÂÂÏ. Ó 2016 ð. äî Àôðèêè ïðèїõàëè áëèçüêî 62 ìëí
іíîçåìíèõ òóðèñòіâ, ïåðåâàæíî äî Ìàðîêêî (10,1 ìëí îñіá), ÏÀÐ (10 ìëí),
Òóíіñó (5,3 ìëí), Єãèïòó (5,1 ìëí îñіá) òîùî.
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Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà є ñëàáîðîçâèíóòîþ ñôåðîþ àôðèêàíñü êîї åêîíî-
ìіêè. Ó ñòðóêòóðі âíóòðіøíüîãî âàíòàæîîáіãó ëіäèðóþòü çàëіçíèöі, ó ïàñà-
æèðîîáіãó – àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò. Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò ðîçâèíóòèé 
ñëàáî, ó äåÿêèõ êðàїíàõ éîãî çîâñіì íåìàє. Íàéðîçâèíóòіøà çàëіçíè÷íà 
ìåðåæà – ó Ïіâíі÷íіé Àôðèöі. Ïðîòÿæíіñòü àâòîäîðіã – ïîñòóïîâî çðîñòàє, 
áëèçüêî 30 % óñіõ àâòîøîñå ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì ïðèïàäàє íà ÏÀÐ. Îñòàí-
íіìè ðîêàìè çáóäîâàíî ÿêіñíі òðàíñàôðèêàíñüêі àâòîìàãіñòðàëі (ìàë. 105):

– Ìàãðèáñüêà (óçäîâæ ñåðåäçåìíîìîðñüêîãî óçáåðåææÿ âіä Ìàðîêêî äî 
Єãèïòó, 9777 êì);

– Òðàíññàõàðñüêà (÷åðåç Ñàõàðó ç Àëæèðà äî Ëàãîñà â Íіãåðії, 4500 êì);
– Òðàíñàôðèêàíñüêà, àáî Çàõіä–Ñõіä (âіä Ëàãîñà äî Ìîìáàñè (Êåíіÿ), 

6300 êì);
– Òðàíñàôðèêàíñüêà, àáî Ïіâíі÷–Ïіâäåíü (âіä Êàїðà (Єãèïåò) äî Ãàáî-

ðîíå (Áîòñâàíà), 9200 êì).
Ó çîâíіøíіõ âàíòàæîïåðåâåçåííÿõ âàãîìà ðîëü ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó, íàé-

áіëüøèé òîðãîâåëüíèé ôëîò ìàє Ëіáåðіÿ, ïіä ïðàïîðîì ÿêîї õîäÿòü 3,2 òèñ. ñó-
äåí. Âåëèêèìè ïîðòàìè є Ðі÷àðäñ-Áåé, Êåéïòàóí, Äóðáàí (ÏÀÐ), Àëåêñàíäðіÿ 
(Єãèïåò), Ëàãîñ (Íіãåðіÿ), Êàñàáëàíêà (Ìàðîêêî) òîùî. Íàéáіëüøі àåðîïîðòè 
ðîçìіùåíі â Éîãàííåñáóðçі, Êàїðі, Ëàãîñі, Ðàáàòі, Äàêàðі і Íàéðîáі. Ó ïîâіòðÿ-
íèõ ïåðåâåçåííÿõ øâèäêî ðîñòå ÷àñòêà íàöіîíàëüíèõ êîìïàíіé (EgyptAir, 
Airlink, Arik Air òîùî). Ïîñòóïîâî ðîçâèâàєòüñÿ òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò, ãà-
çîïðîâîäè ç Àëæèðó äî Єâðîïè ìàþòü ìіæêîíòèíåíòàëüíå çíà÷åííÿ.

•• Участь субрегіонів Африки у МПП. Â Àôðèöі òðàäèöіéíî âèäіëÿþòü 
5 ñóáðåãіîíіâ, ÿêі ðіçíÿòüñÿ ñâîїì ãîñïîäàðñüêèì ðîçâèòêîì.

Ïіâíі÷íà Àôðèêà – îäèí іç íàéðîçâèíóòіøèõ ñóáðåãіîíіâ êîíòèíåíòó. 
Ó ÌÏÏ êðàїíè ñóáðåãіîíó ïðåäñòàâëåíі íèçêîþ âèäîáóâíèõ âèðîáíèöòâ 
(íàôòîâà òà ãàçîâà, âèäîáóòîê òà îáðîáêà ôîñôîðèòіâ). Çíà÷íî ðîçâèíåíå 
ñóáòðîïі÷íå çåìëåðîáñòâî ó ïðèáåðåæíіé ñìóçі (öèòðóñîâі, îëèâêè, ôіíіêè, 
âèíîãðàä). Îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà òðàäèöіéíèìè ñôåðàìè: 
ïåðåðîáíîþ, òåêñòèëüíîþ, âçóòòєâîþ, õàð÷îâîþ, âèðîáíèöòâîì ìіíåðàëü-
íèõ äîáðèâ òîùî. Îñòàííіìè ðî-
êàìè ðîçâèâàєòüñÿ ìіæíàðîäíèé 
òóðèçì (ó Òóíіñі, Єãèïòі, Ìàðîêêî).

Îñíîâó åêîíîìіêè êðàїí Çàõіäíîї 
Àôðèêè ñòàíîâèòü ñіëüñüêå ãîñïî-
äàðñòâî (âèðîùóâàííÿ êàêàî-áîáіâ, 
êàâè, îëіéíîї òà êîêîñîâîї ïàëüìè, 
àðàõіñó, áàíàíіâ, êàó÷óêîíîñіâ). 
Ó ÌÏÏ êðàїíè ñóáðåãіîíó ïðåäñòàâ-
ëåíі ðÿäîì âèäîáóâíèõ âèðîáíèöòâ: 
íàôòîâîþ, ãіðíè÷îðóäíîþ (âèäîáó-
òîê і çáàãà÷åííÿ çàëіçà, áîêñèòіâ). 
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє çàãîòіâëÿ é 
åêñïîðò òðîïі÷íîї äåðåâèíè.

Òðàäèöіéíîþ â êðàїíàõ Öåí-
òðàëüíîї Àôðèêè є çàéíÿòіñòü 
 íàñåëåííÿ çåìëåðîáñòâîì і ñêîòàð-
ñòâîì. Ó ÌÏÏ êðàїíè ïðåäñòàâëåíі 
âèðîáíèöòâàìè äîáóâíîї ïðîìèñëî-
âîñòі (íàôòîâà, ìіäíà, ìàðãàíöåâà, 
âèäîáóòîê ðіäêîçåìåëüíèõ ìåòàëіâ, 

Мал. 105. Автомобільні магістралі 
в Африці
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àëìàçіâ). Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє çàãîòіâëÿ é åêñïîðò òðîïі÷íîї äåðåâèíè.
Ïîâñþäíî çáåðåãëèñÿ òðàäèöіéíі ðåìåñëà.

Ó ÌÏÏ êðàїíè Ñõіäíîї Àôðèêè ïðåäñòàâëåíі ðÿäîì âèðîáíèöòâ âèäî-
áóâíîї ïðîìèñëîâîñòі (âèäîáóòîê ìіäі, êîáàëüòó, ðіäêîçåìåëüíèõ ìåòàëіâ).
Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ðîçâèíåíå ïëàíòàöіéíå çåìëåðîáñòâî òà íàïіâêî-
÷îâå ñêîòàðñòâî. Ïîøèðåíі êóñòàðíî-ðåìіñíè÷і ïðîìèñëè (òêàöòâî, âè÷èíêà
øêóð, ðіçüáëåííÿ ïî êіñòöі, êîâàëüñüêå é ãîí÷àðíå ðåìåñëà òîùî). Â îñòàííі
äåñÿòèðі÷÷ÿ êðàїíè Ñõіäíîї Àôðèêè àêòèâíî ðîçâèâàþòü òàêèé âèä òóðèçìó,
ÿê «ñàôàðі», ÷îìó ñïðèÿє óíіêàëüíіñòü ìіñöåâîї ïðèðîäè і ñèñòåìà ñòâîðåíèõ
ïàðêіâ, çíàíèõ ó âñüîìó ñâіòі. Íà ñâіòîâîìó ðèíêó êðàїíè Ïіâäåííîї Àôðèêè
âіäîìі ÿê åêñïîðòåðè ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè. Ó ÌÏÏ ñóáðåãіîí ïðåäñòàâëåíèé
âèðîáíèöòâàìè âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі (âèäîáóòêîì âóãіëëÿ, ðóä ÷îðíèõ і
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, àëìàçіâ, óðàíó). Âèñîêèìè òåìïàìè ó ÏÀÐ ðîçâèâàєòüñÿ
îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі åêñïîðòíå çíà÷åííÿ ìàþòü
îêðåìі íàïðÿìè çåìëåðîáñòâà (âèðîùóâàííÿ öóêðîâîї òðîñòèíè, ñóáòðîïі÷-
íèõ êóëüòóð; â îñòðіâíèõ êðàїíàõ – âèðîùóâàííÿ ïðÿíîùіâ òà åôіðîîëіéíèõ
êóëüòóð). Çðîñòàє ðîëü ñóáðåãіîíó â ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó.

•• Зв’язки України з країнами Африки. Ìіæ Óêðàїíîþ òà êðàїíàìè Àôðèêè
íèíі àêòèâіçóєòüñÿ ïîëіòè÷íèé äіàëîã, ñïіâðîáіòíèöòâî â ìіæíàðîäíèõ îð-
ãàíіçàöіÿõ, à òàêîæ ïîøóê íîâèõ åêîíîìі÷íèõ ïàðòíåðіâ і ðèíêіâ çáóòó
äëÿ òîâàðіâ óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Öå òðàäèöіéíі ïàðòíåðè Óêðàїíè ó
ñôåðі âіéñüêîâî-òåõíі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà. 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó Óêðà-
їíà îôіöіéíî íàáóëà ñòàòóñó äåðæàâè-ñïîñòåðіãà÷à â Àôðèêàíñüêîìó Ñî-
þçі, ÿêèé îá’єäíóє âñі äåðæàâè Àôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó.

Âàæëèâèì ÷èííèêîì ñïіâïðàöі Óêðàїíè ç Àôðèêîþ є çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ.
Çîêðåìà, ó 2015 ð. çàãàëüíèé îáñÿã òîðãіâëі Óêðàїíè ç êðàїíàìè Àôðèêè ñòà-
íîâèâ 4,4 ìëðä äîë., ç ÿêèõ åêñïîðò óêðàїíñüêèõ òîâàðіâ ñêëàâ 3,8 ìëðä äîë.

Óêðàїíà áåðå àêòèâíó ó÷àñòü â îïåðàöіÿõ ÎÎÍ ç ïіäòðèìàííÿ ìèðó â
ï’ÿòè êðàїíàõ Àôðèêè – ó Ëіáåðії, Êîò-ä’Іâóàðі, ÄÐÊ, Ñóäàíі òà Ïіâäåííîìó
Ñóäàíі. Ïðîôåñіîíàëіçì óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ ëüîò÷èêіâ ç âðåãóëþâàííÿ
ïîëіòè÷íîї êðèçè â Ðåñïóáëіöі Êîò-ä’Іâóàð íàïðèêіíöі 2010 ð. îòðèìàâ âè-
ñîêó îöіíêó ñâіòîâîї ãðîìàäñüêîñòі. Ó çàêëàäàõ âèùîї îñâіòè Óêðàїíè íà-
â÷àþòüñÿ òèñÿ÷і ñòóäåíòіâ ç Àôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó.  

1. Назвіть основні риси господарського розвитку Африки.
2. Зазначте та поясніть спеціалізацію первинного сектору
економіки Африки. Що означає монокультурність спеціалі-
зації країн Африки?

3. Чим зумовлене відставання й вузька спеціалізація вторинного сектору еконо-
міки Африки? Визначте головні осередки обробної промисловості в регіоні.

4. Розкрийте особливості становлення і закономірності розміщення спеціалізації
третинної сфери економіки країн Африки.

5. Як вплинуло розміщення районів видобування корисних копалин і товарного 
землеробства на конфігурацію транспортної системи в субрегіонах Африки?

6. Порівняйте субрегіони Африки за їх участю в МПП. Який із субрегіонів і чому
можна назвати сучасним лідером?

7. У чому проявляються особливості зв’язків України з країнами Африки? 

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
(çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі)

1. Àíãîëà: óñïіøíèé ðîçâèòîê ïіñëÿ âіéíè.
2. Âïëèâ êîëîíіàëüíîãî ìèíóëîãî íà ñó÷àñíó ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçà-

öіþ òà ïðîñòîðîâó ñòðóêòóðó ãîñïîäàðñòâà êðàїí Òðîïі÷íîї Àôðèêè.

Запитання
і завдання
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Òåìà 2. Країни Африки

 Ви дізнаєтеся про:
– місце країн Африки у світі та регіоні на прикладі Єгипту і ПАР;
– основні чинники, що визначають участь Єгипту та ПАР у МПП;
– особливості структури економіки країн Африки на прикладі Єгипту і ПАР;
– характерні риси просторової організації економіки Єгипту і ПАР;
– зовнішні економічні зв’язки та міжнародні зв’язки Єгипту й ПАР з Україною.

 Ви навчитеся:
– знаходити та систематизувати необхідну інформацію для характеристики

країн Африки на прикладі Єгипту і ПАР;
– складати комплексну економіко-географічну характеристику країн Африки;
– порівнювати чинники розвитку міжнародної спеціалізації Єгипту та ПАР;
– висловлювати власні судження щодо перспектив економічного зростання

країн Африки в умовах глобалізації.

§ 31. ЄГИПЕТ

• Îôіöіéíà íàçâà – Арабська Республіка Єгипет
• Ñòîëèöÿ – Каїр
• Ïëîùà – 995,4 тис. км2

• Íàñåëåííÿ – 97,5 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâà – арабська
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентсько-парла-
ментська республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 27 мухафаз
• Íàéáіëüøі ìіñòà – Каїр, Александрія, Гіза
• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 3685 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП країни. Єãèïåò – îäíà ç íàéáіëüøèõ êðàїí
Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Êðàїíà çàéìàє ïіâíі÷íî-ñõіäíó ÷àñòèíó Àôðèêè é Ñè-
íàéñüêèé ïіâîñòðіâ (áëèçüêî 6 % òå-
ðèòîðії), ùî ðîçòàøîâàíèé ó Çàõіäíіé 
Àçії. Íà ïіâíî÷і áåðåãè îìèâàþòü âîäè 
Ñåðåäçåìíîãî, à íà ñõîäі – ×åðâîíîãî 
ìîðіâ. Îáèäâà ìîðÿ ñïîëó÷åíі øòó÷-
íèì Ñóåöüêèì êàíàëîì – îäíієþ іç 
íàéâàæëèâіøèõ ëàíîê ó ñèñòåìі ñâі-
òîâèõ ìîðñüêèõ êîìóíіêàöіé.

Öå îäíà ç íàéäàâíіøèõ äåðæàâ 
ñâіòó, ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàíèé ðîçâèòîê 
ëþäñüêîї öèâіëіçàöії. Ó XVI–XV ñò. 
äî í. å. Äàâíіé Єãèïåò ïåðåæèâàâ 
íåáóâàëèé ðîçêâіò, âîëîäіþ÷è âåëè-
÷åçíèìè òåðèòîðіÿìè âіä ñó÷àñíîї

1. Назвіть риси фізико-географічного 
положення Єгипту. Охарактеризуйте 
вплив ФГП на формування природних 
умов країни.
2. Єгипет – один з давніх осередків 
людських цивілізацій. Що вам відомо
про його культуру, традиції, спадщину?
3. До складу якого субрегіону 
віднесено сучасну державу Єгипет
(за класифікацією ООН)? У чому 
полягає «проблемність» сусідського
положення Єгипту?

ПРИГАДАЙТЕ
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Òóðå÷÷èíè äî Åôіîïії, àëå ïîñòіéíі âіéíè іç ñóñіäàìè ïðèçâåëè äî çàíåïàäó
äåðæàâè. Íîâіòíÿ іñòîðіÿ ðîçïî÷àëàñÿ 1922 ð. çі ñêàñóâàííÿì áðèòàíñüêîãî
ïðîòåêòîðàòó é îòðèìàííÿì ïîâíîї íåçàëåæíîñòі 1951 ð. Óïðîäîâæ îñòàí-
íіõ 20 ðîêіâ â Єãèïòі ïåðіîäè÷íî âіäáóâàþòüñÿ òåðîðèñòè÷íі àêòè, ÿêі ïðî-
âîêóþòü іñëàìñüêі ôóíäàìåíòàëіñòè.

•• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. Єãèïåò ìàє äóæå îáìåæåíèé ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë, îñêіëüêè
áëèçüêî 96 % òåðèòîðії êðàїíè âêðèòі ïóñòåëÿìè і íàïіâïóñòåëÿìè, ðåøòà –
äåëüòà і äîëèíà ð. Íіë. Íàäðà Єãèïòó áàãàòі íà çàïàñè íàôòè (500 ìëí ò)
і ïðèðîäíîãî ãàçó (2,16 òðëí ì3), ùî ðîçòàøîâàíі áіëÿ çàïàäèíè ×åðâîíîãî
ìîðÿ, Ñóåöüêîãî êàíàëó і íà ïіâíî÷і Ëіâіéñüêîї ïóñòåëі. Íà ïіâíî÷і êðàїíè
íàÿâíі ðîäîâèùà óðàíó, çàëіçíîї ðóäè, òèòàíó, ìіäі, îëîâà, çîëîòà, ìîëіá-
äåíó, âîëüôðàìó, ìàðãàíöþ. Âåëèêі ïîêëàäè ôîñôîðèòіâ çàëÿãàþòü íà
óçáåðåææі ×åðâîíîãî ìîðÿ. Âñåñâіòíüî âіäîìі àñóàíñüêі ãðàíіòè.

Єäèíà ï îñòіéíà ðі÷êà é îñíîâíå äæåðåëî âîäè – Íіë, ÿêèé óòâîðèâñÿ
âíàñëіäîê çëèòòÿ Áіëîãî òà Ãîëóáîãî Íіëó, і ïðè âïàäіííі äî Ñåðåäçåìíîãî
ìîðÿ óòâîðþє âåëèêó áàãàòîðóêàâíó äåëüòó (ïëîùåþ áëèçüêî 24 òèñ. êì2). 
Çàâäîâæêè ðі÷êà – 6671 êì, à çàâøèðøêè âàðіþє âіä 1–3 êì íà ïіâäíі äî
20–25 êì íà ïіâíî÷і. 

Áіëüøà ÷àñòèíà êðàїíè ïîçáàâëåíà ïðèðîäíîї ðîñëèííîñòі, ÿêà â äî-
ëèíі Íіëó òà â îàçèñàõ íèíі çàìіíåíà êóëüòóðíîþ (áàâîâíèêîì, ôіíіêîâèìè
ïàëüìàìè òîùî). Ëіñèñòіñòü êðàїíè – óñüîãî 0,1 %.

Ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó. Òóðèñòіâ ïðèâàá-
ëþþòü ñþäè êóðîðòè ñóáòðîïі÷íîãî óçáåðåææÿ Ñåðåäçåìíîãî і ×åðâîíîãî
ìîðіâ. Â Єãèïòі ñòâîðåíî ÷èìàëî íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ і ïðèðîäîîõîðîííèõ
çîí, îäíàê âîíè âàæêîäîñòóïíі і ìàëîâіäâіäóâàíі.

Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë êðàїíè âіäçíà÷àєòüñÿ êіëüêіñ  òþ, àëå äåùî
ïîñòóïàєòüñÿ ÿêіñòþ, ìàє íèçüêó êâàëіôіêàöіþ. Çàãàëüíà êіëüêіñòü òðóäî-
âèõ ðåñóðñіâ ó 2017 ð. îöіíþâàëàñÿ â 30 ìëí îñіá, ç ÿêèõ áіëüøіñòü áóëà
çàéíÿòà ó ñôåðі ïîñëóã (47 %), íà äðóãîìó ìіñöі – ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî
(29 %) і ðåøòà – ó ïðîìèñëîâîñòі. Ëèøå 82 % ÷îëîâіêіâ і 65 % æіíîê є
ïèñüìåííèìè. Ðîáіòíèêè ðіçíîãî ôàõó âіääàþòü ïåðåâàãó âèñîêîîïëà÷óâà-
íіé ðîáîòі çà êîðäîíîì (ó êðàїíàõ Єâðîïè àáî Ïåðñüêîї çàòîêè). Ïðàöþâàòè

çà êîðäîíîì íàìàãàþòüñÿ і áàãàòî íåêâà-
ëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ іç ìіñò і ñåëèù.

• Система розселення. Íàñåëåííÿ
Єãèïòó – äðóãå çà ÷èñåëüíіñòþ ñåðåä àô-
ðèêàíñüêèõ êðàїí (97 ìëí îñіá) і ïðîäî-
âæóє çðîñòàòè ÷åðåç âèñîêèé ïðèðîäíèé
ïðèðіñò. Îñòàííіì ÷àñîì ñïîñòåðіãàєòüñÿ
ìàñîâà åìіãðàöіÿ, à êіëüêіñòü єãèïòÿí
íà çàðîáіòêàõ çà êîðäîíîì ïåðåâèùóє
3 ìëí îñіá.

Òåðèòîðієþ êðàїíè íàñåëåííÿ ðîçìі-
ùåíå âêðàé íåðіâíîìіðíî: ïðèáëèçíî
99 % íàñåëåííÿ æèâóòü íà ïëîùі 5,5 %
òåðèòîðії Єãèïòó, ïåðåâàæíî âçäîâæ
ðі÷êè Íіë, äå ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïåðå-ÿ
âèùóє 1400 îñіá/êì2, à â ïóñòåëÿõ íàñå-
ëåííÿ є òіëüêè â îàçèñàõ (ìàë. 106).
Çðîñòàє ÷èñåëüíіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ.

Мал. 106. Густота населення 
в Єгипті (осіб/км2)2
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Íèíі â Єãèïòі íàëі÷óєòüñÿ 4 ìіñòà-ìіëüéîíåðà – Êàїð (9,5 ìëí îñіá), Àëåê-
ñàíäðіÿ (5,1 ìëí), Åëü-Ãіçà (3,6 ìëí) і Øóáðà-åëü-Õåéìà (1 ìëí), àëå, ÿê і 
ðàíіøå, çíà÷íà ÷àñòêà íàñåëåííÿ (57 %) ìåøêàє â ñåëèùàõ.

•• Особливості структури економіки. Єãèïåò – êðàїíà, ùî ðîçâèâàєòüñÿ ó 
íàïðÿìі äî ðèíêîâîї ìîäåëі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ç ïî÷àòêó 
ÕÕІ ñò. â êðàїíі âïðîâàäæóâàëèñÿ çàõîäè ùîäî ëіáåðàëіçàöії åêîíîìіêè, 
çäіéñíåííÿ ðèíêîâèõ ðåôîðì, ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі âèðîáíèöòâà. 
Óðÿä ðåàëіçîâóє ðÿä ïðîåêòіâ – îñâîєííÿ Ñèíàþ, ðîçâèòîê ãàçîâîãî é åíåð-
ãåòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà, ñòâîðåííÿ çîí âіëüíîї òîðãіâëі, áóäіâíèöòâî ìåòà-
ëóðãіéíîãî êîìáіíàòó ïîáëèçó Àñóàíà òîùî. Ïðîòå îäíієþ ç íàéñåðéîçíіøèõ 
åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì çàëèøàєòüñÿ áåçðîáіòòÿ (12 %), à ìàéæå 20 % єãèï-
òÿí ïåðåáóâàþòü çà ìåæåþ áіäíîñòі.

Âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü ñïèðàєòüñÿ íà òàêі ìіíåðàëüíі ðåñóðñè, ÿê 
íàôòà (34 ìëí ò) і ïðèðîäíèé ãàç (42 ìëðä ì3), їõ ðîçðîáëÿþòü ó çîíі Ñó-
åöüêîãî êàíàëó, íà Ñèíàéñüêîìó ïіâîñòðîâі òà â Ëіâіéñüêіé ïóñòåëі. Òàêîæ 
іíòåíñèâíî âèäîáóâàþòü çàëіçíó ðóäó, ôîñôîðèòè, ìіíåðàëüíі ñîëі, ìàðãà-
íåöü. Çà äîïîìîãîþ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ó 1960-òі ðîêè áóâ çáóäîâàíèé Àñó-
àíñüêèé ãіäðîåíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ (ìàë. 107). Ïåðøîþ â Єãèïòі і 
íàéáіëüøîþ â Àôðèöі є ÂÅÑ áіëÿ Õóðãàäè íà ×åðâîíîìó ìîðі.

Ãîëîâíі âèðîáíèöòâà îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі – òåêñòèëüíà, õàð÷îâà, 
øâåéíà, ìåòàëîîáðîáíà, ìàøèíîáóäіâíà. Âèðîáëÿþòü òåëåâіçîðè, õîëîäèëü-
íèêè, ïðàöþþòü ïіäïðèєìñòâà çі çáèðàííÿ àâòîìîáіëіâ, ðіçíèõ åëåêòðîòåõ-
íі÷íèõ ïðèëàäіâ. Âåëèêà ñóäíîâåðô çáóäîâàíà â Àëåêñàíäðії. Òåêñòèëüíà 
ïðîìèñëîâіñòü ïåðåðîáëÿє áàâîâíó é âèðîáëÿє ïðÿæó, òêàíèíè, áàâîâíÿíі 
âèðîáè, êèëèìè. Ñåðåä âèðîáíèöòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçâèíåíі ðèñî÷è-
ùåííÿ, âèðîáíèöòâî öóêðó é îëії. Íàéñó÷àñíіøîþ ñôåðîþ ñòàëà ïàðôóìåðíî-
êîñìåòè÷íà çàâäÿêè íàÿâíîñòі óíіêàëüíîї ìіñöåâîї ñèðîâèíè – åôіðíîї îëії. 
Ó ïåðåäìіñòÿõ Êàїðà ðîçòàøîâàíі ñîòíі íåâåëèêèõ ðåìіñíè÷èõ ìàéñòåðåíü.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî іñíóâàëî â Єãèïòі âïðîäîâæ ïîíàä 
8 òèñ. ðîêіâ. Ìàéæå âñі ïðèäàòíі äëÿ çåìëåðîáñòâà çåìëі ìіñòÿòüñÿ â ðà-
éîíі äåëüòè Íіëó. Ãîëîâíі ïðîäîâîëü÷і êóëüòóðè – êóêóðóäçà é ïøåíèöÿ, 
âèðîùóþòü òàêîæ ðèñ, áîáîâі, öóêðîâó òðîñòèíó, öèòðóñîâі, âèíîãðàä, 
ÿáëóêà, ôіíіêè òîùî. Òâàðèííèöòâî ÷åðåç îáìåæåíіñòü ïðèðîäíèõ ïàñî-
âèù і êîðìіâ íå îäåðæàëî çíà÷íîãî ðîçâèòêó. Õóäîáà ìàëîïðîäóêòèâíà é 
ñòðàæäàє âіä íåñòà÷і êîðìіâ. 

Ó òðåòèííîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè çîñåðåäæåíà íèíі çíà÷íà ÷àñòèíà ïðà-
öіâíèêіâ (47 %), і ñòâîðþєòüñÿ ïåðåâàæíà ÷àñòêà ÂÂÏ (55 %). Ïðè öüîìó 
âàãîìå çíà÷åííÿ ìàþòü òîðãіâëÿ, òóðèñòè÷íèé áіçíåñ і òðàíñïîðò.

Єãèïåò – îäèí іç íàéïîïóëÿðíіøèõ òóðèñòè÷íèõ öåíòðіâ ñâіòó, ÿêèé 
ïðèâàáëþє âіäâіäóâà÷іâ ñâîїìè іñòîðèêî-êóëüòóðíèìè ïàì’ÿòêàìè òà äå-
ÿêèìè ïðèðîäíèìè îá’єêòàìè (ìàë. 108). Ó 2016 ð. Єãèïåò âіäâіäàëè 
áëèçüêî 5,2 ìëí òóðèñòіâ, õî÷à ùå íåùîäàâíî öÿ êіëüêіñòü áóëà çíà÷íî 

Мал. 107. Асуанська гребля
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âèùîþ (14 ìëí ó 2010 ð.). Áіëüøіñòü çíàíèõ 
ïàì’ÿòîê çîñåðåäæåíà â äåëüòі é äîëèíі Íіëó, 
ñåðåä ÿêèõ âіäîìі õðàìè, äàâíі ïіðàìіäè, íå-
êðîïîëі іç ïîõîâàííÿìè. Íà ×åðâîíîìó é Ñå-
ðåäçåìíîìó ìîðÿõ ðîçêèíóëèñÿ ÷èñëåííі 
êóðîðòè äëÿ ëþáèòåëіâ äàéâіíãó, ñåðôіíãó òà 
âіäïî÷èíêó. Іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ êóðîðòíі 
êîìïëåêñè íà ìîðñüêîìó óçáåðåææі â ìіñòàõ 
Øàðì-åëü-Øåéõ, Õóðãàäà é іí. Äî ñïèñêó Ñâі-
òîâîї ñïàäùèíè çàíåñåíі 7 îá’єêòіâ, çàðàç 
ÞÍÅÑÊÎ ãîòóєòüñÿ âêëþ÷èòè âîñüìèé – Øëÿõ 
Ñâÿòîãî Ñіìåéñòâà â Єãèïòі. 

Òåðèòîðієþ êðàїíè ïðîõîäÿòü ÷èñëåííі ìіæíàðîäíі òðàíñïîðòíі
øëÿõè. Âíóòðіøíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ çäåáіëüøîãî àâòîìîáіëüíèì
òðàíñïîðòîì, íà ÿêèé ïðèïàäàє áëèçüêî 80 % âàíòàæîïåðåâåçåíü. Â Єãèïòі
ôóíêöіîíóє íàéñòàðіøà çàëіçíè÷íà ìåðåæà Àôðèêè. Îñíîâíі çîâíіøíüî-
òîðãîâåëüíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ ìîðñüêèìè ñóäíàìè é ëіòàêàìè.
Ãîëîâíі ìîðñüêі ïîðòè – Àëåêñàíäðіÿ, Ñóåö і Ïîðò-Ñàїä. Åôåêòèâíî ïðà-
öþє äåðæàâíèé Ñóåöüêèé êàíàë (çàâ äîâæêè 163 êì, çàâãëèáøêè äî 17 ì,
çàâøèðøêè 120–150 ì, áåç øëþçіâ), ÿêèé áóâ âіäêðèòèé 1869 ð. і íàöіîíà-
ëіçîâàíèé 1956 ð. Äëÿ íàâіãàöії øèðîêî çàñòîñîâóєòüñÿ ð. Íіë. Ó Єãèïòі
íàëі÷óєòüñÿ äâà ìіæíàðîäíі àåðîïîðòè – â Êàїðі і Ëóêñîðі.

•• Характерні риси просторової організації економіки. Íà òåðèòîðії Єãèïòó 
âèäіëÿþòü 4 îñíîâíі åêîíîìі÷íі ðàéîíè – Öåíòðàëüíèé, Ñèíàé, óçáåðåææÿ
×åðâîíîãî ìîðÿ і Çàõіäíó ïóñòåëþ.

Öåíòðàëüíèé ðàéîí Єãèïòó є íàéðîçâèíóòіøèì ó êðàїíі, òóò ðîçìіùåíі
îñíîâíі ïіäïðèєìñòâà îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі і âåäåòüñÿ çðîøóâàëüíå çåìëå-
ðîáñòâî. Òóò ðîçìіùóþòüñÿ íàéáіëüøі òà íàéðîçâèíóòіøі ìіñòà êðàїíè – Êàїð
і Àëåêñàíäðіÿ (ãîëîâíèé ïîðò і äðóãå çà âåëè÷èíîþ òà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöі-ÿ

Мал. 108. Піраміди Гізи

Населення: близько 9,6 млн осіб; густота населення – 19 370 осіб/км2.
Каїр розташований на південь від дельти р. Ніл, переважно на його 
правому березі й островах Замалик (Гезіра) і Рода.
Каїр був заснований 969 р. полководцем Фатімідів Джаухаром 
ас-Сакалі в районі, де у давнину розташовувалася фортеця Вавилон. 
У 1922–53 рр. – столиця Королівства Єгипет, а з 1953 р. – Республіки 
Єгипет.
Каїр – найважливіший промислово-торговий і транспортний центр 
Єгипту. Тут зосереджено понад 25 % промислового виробництва в 

р р р р р р

країні, розміщено підприємства машинобудівної, металообробної, 
текстильної, хімічної, харчової, цементної і поліграфічної промисло-
вості. Значний розвиток одержали художні промисли і ремесла (виро-
би з металу, шкіри тощо). Діє метрополітен.

• Каїр – відомий світовий туристичний центр завдяки своїм видатним
культурним і архітектурним пам’яткам. Серед споруд римських часів
(кінець I ст. до н. е. – IV ст. н. е.) – вежа та фортеці Вавилона; візан-
тійських часів (IV–VII ст.) – коптські церкви св. Сергія і Вакха, 
Богоматері. Збереглися мечеті-медресе султана Хасана (XIV ст.),
мавзолеї мамлюків (XV – початок XVI ст.). Від часів Османської імпе-
рії збереглися мечеті й будинки XVI–XVIII ст.

Ïàðèæ • 
• 

• 

• 

ÊàїðÊàїð
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àëîì ìіñòî Єãèïòó, òóò âèðîáëÿєòüñÿ ìàéæå òðåòèíà âñієї єãèïåòñüêîї ïðî-
ìèñëîâîї ïðîäóêöії).

Óçáåðåææÿ ×åðâîíîãî ìîðÿ – îäèí іç íàéïîïóëÿðíіøèõ єãèïåòñüêèõ òó-
ðèñòè÷íèõ ðåãіîíіâ. Ñôåðà ïîñëóã ïðåäñòàâëåíà ëèøå îáñëóãîâóâàííÿì ïîòðåá 
òóðèñòіâ. Ãîëîâíèé öåíòð і êóðîðò ðàéîíó – Õóðãàäà (òóðèçì, òîðãіâëÿ, áóäіâ-
íèöòâî, ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ â òóðèçìі). Ðàéîí Ñèíàéñüêîãî ïіâîñòðîâà âè-
ðіçíÿєòüñÿ çàïàñàìè íàôòè і ìàðãàíöåâîї ðóäè, òðàäèöіéíèì ðèáíèì 
ïðîìèñëîì. Íà ïіâäíі ïіâîñòðîâà, íà áåðåçі ×åðâîíîãî ìîðÿ íàéáіëüøèì òó-
ðèñòè÷íèì öåíòðîì є êóðîðò Øàðì-åëü-Øåéõ (ïîâіòðÿíі âîðîòà Ñèíàþ, íà óçáå-
ðåææі ðîçêèíóëèñÿ áåçëі÷ ãîòåëіâ, ïëÿæіâ, ìіñöü âіäïî÷èíêó äëÿ òóðèñòіâ ç 
óñüîãî ñâіòó). Ó Çàõіäíіé ïóñòåëі ðîçâîäÿòü êіç, îâåöü і âåðáëþäіâ, â îàçèñàõ 
âèðîùóþòü ôіíіêîâó ïàëüìó é ïåðñèêè, є âåëèêі çàïàñè íàôòè і çàëіçíîї ðóäè. 

•• Зовнішні економічні зв’язки. Відносини з Україною. Îñòàííіìè äåñÿòè-
ëіòòÿìè çíà÷íîãî ðîçâèòêó íàáóâàє çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ. Òðàäèöіéíèìè åêñ-
ïîðòíèìè òîâàðàìè є íàôòà é íàôòîïðîäóêòè, áàâîâíà é òåêñòèëü, 
àãðîêóëüòóðè (ðèñ, êàðòîïëÿ, ôðóêòè é îâî÷і), îäÿã, ôàðìàöåâòè÷íі òîâàðè 
òîùî. Äî êðàїíè іìïîðòóþòü çåðíî, ì’ÿñî, ïðîêàò ìåòàëіâ, îáëàäíàííÿ, 
òðàíñïîðòíі çàñîáè, ïàëèâî, ïàïіð òîùî. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðò-
íåðàìè Єãèïòó є ÑØÀ, êðàїíè ЄÑ, ßïîíіÿ, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ òîùî.

Óñïіøíî ðîçâèâàєòüñÿ óêðàїíñüêî-єãèïåòñüêå ñïіâðîáіòíèöòâî. Äî 
Єãèïòó ïîñòà÷àþòü óêðàїíñüêі ÷îðíі ìåòàëè òà íàïіâôàáðèêàòè ç íèõ, 
ðіçíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ. Îñíîâíèì ïðîäóêòîì єãèïåòñüêîãî 
іìïîðòó çàëèøàþòüñÿ їñòіâíі ïëîäè (ïåðåâàæíî öèòðóñîâі). Çà îðієíòîâ-
íèìè ïіäðàõóíêàìè, íà òåðèòîðії Єãèïòó ìåøêàє, ïðàöþє, íàâ÷àєòüñÿ 
áëèçüêî 4 òèñ. ãðîìàäÿí Óêðàїíè.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• Вважається, що саме єгиптяни першими у світі винайшли багато звичних 
для нас зараз речей: гребінці, антибіотики, чорнило, косметику, дезодорант, 
папір, ключі, замок, ножиці, скло, фаянс, цемент тощо.
• У спробі контролювати щорічні розливи Нілу в 1971 р. була збудована най-
більша у світі гребля – Асуанська. Багата мулом вода, яка зрошувала суху 
єгипетську землю, з появою греблі залишилася в озері Насер.  Тепер єгипет-
ські фермери щорічно використовують ≈1 млн т штучних добрив.
• У туризмі зайняті 12 % трудових ресурсів Єгипту. За підсумками 2016 р., 
Україна посіла ІІ місце у світі за кількістю відправлених на курорти Червоного 
моря туристів, поступившись лише Німеччині.

1. Яке місце посідає Єгипет у сучасному економічному
житті Африки?
2. Розкрийте вплив основних чинників на спеціалізацію
економіки Єгипту та участь у міжнародному поділі праці.

3. Поясніть причини нерівномірності розселення населення та просторової органі-
зації економіки Єгипту.

4. На прикладах охарактеризуйте зрушення, що відбуваються в Єгипті з метою під-
вищення рівня життя населення і розвитку економіки.

5. Які передумови сприяють численним туристичним потокам до Єгипту? Які види
туризму набули популярності в країні?

6. Охарактеризуйте міжнародні зв’язки України з Єгиптом.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍÀ ÒÅÌÀ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

«Òðè êèòè» åêîíîìіêè Єãèïòó: Ñóåöüêèé êàíàë, íàôòà, òóðèçì.

Запитання
і завдання
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§ 32. ПАР

• Îôіöіéíà íàçâà – Південно-Африканська Республіка
• Ñòîëèöÿ – Преторія
• Ïëîùà – 1,21 млн км2

• Íàñåëåííÿ – 56,6 млн осіб (на 2017 р.)
• Ìîâè – англійська, африкаанс і 9 місцевих мов
• Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – президентсько-
парламентська республіка

• Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ – унітарна держава
• Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë – 9 провінцій
•Íàéáіëüøі ìіñòà – Йоганнесбург, Кейптаун, Дурбан,
Преторія

• ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – 5261 дол. (2017 р.)

•• Місце країни у світі та ЕГП країни. 
Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà
(ÏÀÐ) є íàéðîçâèíóòіøîþ äåðæàâîþ
â Àôðèöі, íà її ÷àñòêó ïðèïàäàє 5,5 %
àôðèêàíñüêîї òåðèòîðії, ïîíàä 5 %
íàñåëåííÿ і áëèçüêî 50 % ïðîäóêöії
îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі. Êðàїíà îòðè-
ìàëà ñó÷àñíó íàçâó ç íàáóòòÿì ïî-
âíîãî ñóâåðåíіòåòó âіä Âåëèêîї
Áðèòàíії 1961 ð. Її «ñóñіäñüêå ïîëî-
æåííÿ» ìàє òàêі ðèñè: íàÿâíіñòü àí-
êëàâó (Ëåñîòî) òà íàïіâàíêëàâó
(Åñâàòіíі); ñóñіäñòâî ç îäíèìè ç íàé-
áіäíіøèõ êðàїí Àôðèêè òà ñâіòó â öі-
ëîìó (Ìîçàìáіêîì і Çіìáàáâå).

Âàæëèâîþ ïîäієþ â іñòîðії ÏÀÐ áóâ ðàñîâèé êîíôëіêò ìіæ «÷îðíîþ»
áіëüøіñòþ é «áіëîþ» ìåíøіñòþ. Ç 1948 ð. îôіöіéíîþ ïîëіòèêîþ êðàїíè ñòàâ
àïàðòåїä, ùî ïåðåäáà÷àâ îêðåìå ìåøêàííÿ, íàâ÷àííÿ, âіäïî÷èíîê òà іíøі
âèäè æèòòєäіÿëüíîñòі äëÿ ðàñîâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñèñòåìà àïàðòåїäó ïå-
ðåñòàëà іñíóâàòè ëèøå ç 1990 ð. ïіä òèñêîì ÎÎÍ òà âíóòðіøíüîї і çîâíіø-
íüîї îïîçèöії àïàðòåїäó.

Ñó÷àñíà ÏÀÐ – óíіòàðíà äåðæàâà íà ÷îëі ç ïðåçèäåíòîì. Îôіöіéíî Ïðå-
òîðіþ âèçíàíî «îñíîâíîþ» ñòîëèöåþ, òóò ïåðåáóâàє óðÿä êðàїíè. Äâі іíøі
ñòîëèöі – Êåéïòàóí (ðîçìіùóєòüñÿ ïàðëàìåíò) і Áëóìôîíòåéí (ðåçèäåíöіÿ
Âåðõîâíîãî ñóäó).

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі 
праці. ÏÀÐ є íàéáàãàòøîþ ñåðåä êðàїí Àôðèêè íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè.
Âîíà ïîñіäàє І ìіñöå â Àôðèöі çà âàðòіñòþ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, çîêðåìà
êðàїíà áàãàòà íà ïëàòèíó (82 % âіä ñâіòîâèõ çàïàñіâ), ìàðãàíöåâі ðóäè
(80 %), õðîì (58 %), çîëîòî (53 %), âàíàäіé (50 %), àëìàçè (40 %), є ëіäåðîì
â Àôðèöі çà çàïàñàìè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ (80 %), óðàíó, çàëіçíîї ðóäè, òè-
òàíó, ñóðìè, ñâèíöþ, ðіäêèõ і ðіäêîçåìåëüíèõ ìåòàëіâ òà іí. Ãîëîâíà
âàäà – âіäñóòíіñòü çàïàñіâ íàôòè òà ïðèðîäíîãî ãàçó.

1. У чому полягає особливість фізико-
географічного положення Південної 
Африки?
2. З якого часу відбувалося відкриття 
та колонізація європейцями півдня 
Африки?
3. Що ви знаєте про політику 
апартеїду: її причини і наслідки?
4. Як з геологічного погляду пояснити
наявність у ПАР найбільших в Африці 
покладів алмазів, руд чорних металів
та вугілля?

ПРИГАДАЙТЕ
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АФРИКА

Âîäíèìè ðåñóðñàìè êðàїíà çàáåçïå÷åíà íåäîñòàòíüî, áіëüøіñòü ïîñòіéíèõ 
ðі÷îê íàëåæèòü äî áàñåéíіâ Іíäіéñüêîãî (Ëіìïîïî, Òóãåëà òîùî) é Àòëàí-
òè÷íîãî (Îðàíæåâà) îêåàíіâ. Ðі÷êè âіäіãðàþòü âåëèêó ðîëü äëÿ îñâîєííÿ 
ïóñòåëüíèõ ðàéîíіâ. 

Ëіñàìè îõîïëåíî âñüîãî 8 % òåðèòîðії ÏÀÐ. Íåâåëèêі ëіñîâі äіëÿíêè ç 
êàïñüêèì ñàìøèòîì, ÷åðâîíèì і çàëіçíèì äåðåâîì çáåðåãëèñÿ íà ïіâäåí-
íîìó òà ñõіäíîìó óçáåðåææÿõ.

Ðåêðåàöіéíèé ïîòåíöіàë ÏÀÐ є ïîòóæíèì çàâäÿêè ñïðèÿòëèâîìó êëі-
ìàòó, ìàëüîâíè÷èì ëàíäøàôòàì, óíіêàëüíîìó ðîñëèííîìó і òâàðèííîìó 
ñâіòó, áåçëі÷і íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ (Êðþãåðà, Êàëàõàðі-Ãåìñáîê, Íàòàë òà 
іí.) і ïðèðîäíèõ ðåçåðâàòіâ (ìàë. 109).

Çàãàëüíà êіëüêіñòü òðóäîâèõ ðåñóðñіâ ñòàíîâèòü 22,2 ìëí îñіá (2017 ð.), 
áіëüøіñòü ç íèõ ïðàöþє ó ñôåðі ïîñëóã (72 %), ìàéæå 23,5 % – ó ïðîìèñëî-
âîñòі é ðåøòà – â àãðàðíіé ñôåðі. ÏÀÐ ïðèòàìàííà îäíà ç її ãîëîâíèõ ðèñ – 
ïîєäíàííÿ âèñîêîêâàëіôіêîâàíîãî ìåíåäæìåíòó ç ïðåäñòàâíèêіâ áіëîї ðàñè 
òà äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè, ÿêà ïîïîâíþєòüñÿ ìіãðàíòàìè ç іíøèõ êðàїí Àô-
ðèêè – ïðåäñòàâíèêàìè ÷îðíîøêі-
ðîãî íàñåëåííÿ. Іñíóþ÷èé êðèçîâèé
ñòàí ðèíêó ïðàöі ïîãëèáëþє çáіëü-
øåííÿ áåçðîáіòòÿ ñåðåä îñâі÷åíîї
ìîëîäі, âåëè÷åçíі ìàñøòàáè êðàé-
íüîї çëèäåííîñòі ñåðåä ïðàöþþ÷èõ.
Çíà÷íі êîøòè ðåñïóáëіêà âêëàäàє â
îñâіòó – áëèçüêî 6 % ÂÂÏ, òîìó
ñó÷àñíà ãðàìîòíіñòü  ïіäâèùèëàñÿ
äî 88 %. Ç 1994 ð. ÷àñòêà ÷îðíî-
øêіðèõ ñòóäåíòіâ çðîñëà ç 42 % äî
60 % (âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі
ñòóäåíòіâ). Ïðîòå äèïëîìè îòðèìóє
òіëüêè 15 %.

•• Система розселення. Ñó÷àñíèé
ñòàí íàñåëåííÿ â ÏÀÐ õàðàêòåðè-
çóþòü: âèñîêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò
(1 % ó 2017 ð.), ìàñîâà åìіãðàöіÿ
áіëîãî íàñåëåííÿ, âèñîêà ñìåðòíіñòü
ñåðåä òåìíîøêіðîãî íàñåëåííÿ (çî-
êðåìà é ÷åðåç ÑÍІÄ) і çðîñòàííÿ
іììіãðàöії іç ñóñіäíіõ áіäíèõ äåðæàâ.

Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ
ñòàíîâèòü 41 îñîáó/êì2. Ãóñòîçàñå-
ëåíèìè є çâîëîæåíі ñõіäíі é ïіâäåííі
òåðèòîðії, óçáåðåææÿ îêåàíіâ, ãіð-
íè÷îïðîìèñëîâі ðàéîíè; íàéìåíøà
ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
â ïóñòåëÿõ Êàëàõàðі é Íàìіá
(ìàë. 110). Çàãàëîì äëÿ êðàїíè õà-
ðàêòåðíèé âèñîêèé ðіâåíü óðáàíі-
çàöії (66 %), íàéáіëї üøèìè ìіñòàìè
є Éîãàííåñáóðã (ìàë. 111), Êåéï-
òàóí, Äóðáàí, Ïîðò-Åëіçàáåò, Ïðå-
òîðіÿ òà іí.

Мал. 109. Національний парк Крюгера

Мал. 110. Густота населення у ПАР 
(осіб/км2)2
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•• Особливості структури економіки.
ÏÀÐ – åêîíîìі÷íî íàéðîçâèíóòіøà іí-
äóñòðіàëüíî-àãðàðíà êðàїíà Àôðèêè,
ÿêіé ïðèòàìàííі ÿê ïîêàçíèêè, õàðàê-
òåðíі äëÿ ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòèõ äåð-
æàâ, òàê і ðèñè åêîíîìіêè,  òèïîâі äëÿ
êðàїí «òðåòüîãî ñâіòó». Çàâäÿêè ðîçâè-
íóòіé іíôðàñòðóêòóðі (îñîáëèâî ïіñëÿ
ïðîâåäåííÿ ×åìïіîíàòó ñâіòó ç ôóò-
áîëó–2010) і øèðîêîìàñøòàáíіé äіÿëü-
íîñòі ôîíäîâîї áіðæі ÏÀÐ çàðàõîâóþòü
äî äâàäöÿòè íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí
ñâіòó (G-20). Öå åêîíîìі÷íèé ãіãàíò ó
ìàñøòàáàõ Àôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó.

Áàãàòþùà ñèðîâèííà áàçà çóìîâèëà âèñîêèé ðіâåíü ðîçâèòêó ãіðíè÷î-
äîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ó êðàїíі âèäîáóâàþòü ïîíàä 40 âèäіâ êîðèñíèõ
êîïàëèí (çà âèíÿòêîì íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó é áîêñèòіâ). Íàéäàâíіøèìè
âèðîáíèöòâàìè є çîëîòîâèäîáóòîê (165 ò – VII ìіñöå ó ñâіòі ó 2016 ð.); é
àëìàçîâèäîáóòîê (7,5 ìëí êàðàòіâ íà ðіê, åêñïîðò – 85 %). Âіäòîäі, êîëè
1867 ð. áóëè âіäêðèòі àëìàçíі ðîäîâèùà â äîëèíі ð. Âààëü, à 1870 ð. íà
ìіñöі ñó÷àñíîãî ì. Êіìáåðëі áóëî âіäêðèòî íàéáіëüøå ó ñâіòі ðîäîâèùå àë-
ìàçіâ, âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü ñòàëà ðóøіéíîþ ñèëîþ ðîçâèòêó êðàїíè.
De Beers – íàéáіëüøà ó ñâіòі àëìàçîäîáóâíà êîìïàíіÿ, çàñíîâàíà 1888 ð. ó
Éîãàííåñáóðçі. Ïåðåâàæàþ÷à ÷àñòêà (92 %) óñієї åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿ-
єòüñÿ íà ÒÅÑ, ùî ïðàöþþòü íà ìіñöåâîìó àíòðàöèòі. Є êіëüêà ÃÅÑ, ïî-
áëèçó Êåéïòàóíà çáóäîâàíà єäèíà â Àôðèöі ÀÅÑ «Êîáåðã».

Ãîëîâíèìè âèðîáíèöòâàìè îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі ñòàëè õіìі÷íà,
ìàøèíîáóäіâíà òà ìåòàëóðãіéíà. Âàæëèâîãî åêñïîðòíîãî çíà÷åííÿ íàáóëà
÷îðíà (âèïëàâêà ñòàëі, ôåðîõðîìó é ôåðîìàðãàíöþ â Ïðåòîðії і Íüþêàñëі)
і êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ (íàéáіëüøèì ñâіòîâèì öåíòðîì іç âèïëàâêè çîëîòà 
є ì. Äæåðìіñòîí). Ñó÷àñíå àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ ñòàëî îäíієþ ç ïåðåäîâèõ 
ñôåð âèðîáíèöòâà êðàїíè. Ó ïîðòàõ ÏÀÐ ó íіìåöüêèõ, ôðàíöóçüêèõ, іòà-
ëіéñüêèõ, àìåðèêàíñüêèõ òà ÿïîíñüêèõ ôіëіÿõ âèðîáëÿþòü 335 òèñ. àâòî
ùîðîêó. Ñóäíîðåìîíò ðîçâèíóòèé ó Äóðáàíі òà Êåéïòàóíі. Ùå íàïðèêіíöі
1980-õ ðîêіâ ó êðàїíі áóâ ñòâîðåíèé ïîòóæíèé âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâèé
êîìïëåêñ, ÿêèé ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі (çà çàõіäíèìè ëіöåíçіÿìè)
ëіòàêіâ, ðàêåò, áðîíåàâòîìîáіëіâ, òàíêіâ, çáðîї òà âіéñüêîâîãî ñïîðÿäæåííÿ.
Ñåðåä îñíîâíèõ õіìі÷íèõ òîâàðіâ âèçíà÷àþòüñÿ ìіíåðàëüíі äîáðèâà, ïëàñò-
ìàñè, ñèíòåòè÷íі ñìîëè, ôàðìàöåâòè÷íі ïðåïàðàòè òîùî. Âàæëèâå åêñ-
ïîðòíå çíà÷åííÿ ìàє âèðîáíèöòâî êîíñåðâîâàíèõ îâî÷іâ і ôðóêòіâ, äæåìіâ,
öóêðó, ðèáíèõ êîíñåðâіâ. ÏÀÐ – âèçíàíèé ó ñâіòі öåíòð âèíîðîáñòâà.

ÏÀÐ ìàє âèñîêîðîçâèíóòå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Íåçâàæàþ÷è íà íå-
ñïðèÿòëèâі àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè, êðàїíà çàáåçïå÷óє ñåáå âñіìà îñíîâíèìè
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ. Îñíîâíèìè êóëüòóðàìè ðîñëèííèöòâà є êóêóðó-
äçà, ïøåíèöÿ, ñîðãî, áàâîâíèê, öóêðîâà òðîñòèíà, êàðòîïëÿ, òþòþí. Òðà-
äèöіéíî ðîçâèíåíі îâî÷іâíèöòâî é ñàäіâíèöòâî, ÿêі ïîøèðåíі ïåðåâàæíî
íà ïіâäåííîìó çàõîäі êðàїíè, äå âèðîùóþòü àíàíàñè, öèòðóñîâі, áàíàíè. 
Òâàðèííèöòâî õàðàêòåðèçóєòüñÿ çíà÷íèì ïîãîëіâ’ÿì âåëèêîї ðîãàòîї õó-
äîáè ì’ÿñî-ìîëî÷íèõ ïîðіä, ñâèíåé, îâåöü і êіç. Ó ÏÀÐ ïîìіòíó ðîëü ó çà-
áåçïå÷åííі ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ âіäіãðàє ðèáàëüñòâî. Îñíîâíі
ïðîìèñëîâі ìîðåïðîäóêòè – àí÷îóñè, îñåëåäåöü, ñàðäèíè òîùî.

Мал. 111. Йоганнесбург –
найбільше місто ПАР
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Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè –
ñôåðà, ùî ðîçâèâàєòüñÿ ó ÏÀÐ íàéäè-
íàìі÷íіøå, 2016 ð. ó íüîìó çàäіÿíî
72 % ïðàöþþ÷èõ. Òðàíñïîðòíà ìåðåæà
ÏÀÐ – îäíà ç íàéðîçãàëóæåíіøèõ і
íàéðîçâèíóòіøèõ ó ñâіòі. ×åðåç âіäñóò-
íіñòü ó êðàїíі ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê,
âíóòðіøíє òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ
çäіéñíþ єòüñÿ çàëіçíèöåþ (21 òèñ. êì) é
àâòîøëÿõàìè (747 òèñ. êì), à òàêîæ ëі-
òàêàìè òðàíñïîðòíîї àâіàöії. ÏÀÐ ìàє
ïîòóæíèé ìîðñüêèé ôëîò, іç ñіìîõ ìîð-
ñüêèõ ïîðòіâ òðè (Êåéïòàóí, Äóðáàí і
Ïîðò-Åëіçàáåò) çäàòíі ïðèéìàòè îêåàí-
ñüêі ñóäíà. Ôëàãìàíñüêà àâіàêîìïàíіÿ
South African Airways çàáåçïå÷óє âíóòðіøíі òà ìіæíàðîäíі àâіàïåðåâå-
çåííÿ. Ãîëîâíèé ìіæíàðîäíèé àåðîïîðò êðàїíè òà íàéáіëüøèé â Àôðèöі – 
àåðîïîðò іìåíі Î. Ð. Òàìáî â Éîãàííåñáóðçі, іíøі – â Êåéïòàóíі òà Äóðáàíі.

Òóðèçì ó ÏÀÐ ðîçâèíóòèé íà äîñòàòíüî âèñîêîìó ðіâíі. Ó êðàїíі ðîçáó-
äîâàíî òóðèñòè÷íó іíôðàñòðóêòóðó, ÷îìó ñïðèÿâ ïðîâåäåíèé 2010 ð. ïåðøèé 
íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі ×åìïіîíàò ñâіòó ç ôóòáîëó. Òóðèñòàì (10 ìëí 
ó 2016 ð.) ó ÏÀÐ öіêàâà íåçâè÷íî áàãàòà ïðèðîäà, âåëèêà êіëüêіñòü íàöіî-
íàëüíèõ ïàðêіâ. Ïðèâàáëþþòü òóðèñòіâ і ñëàâíîçâіñíà Ñòîëîâà ãîðà ïîáëèçó 
Êåéïòàóíà, ùî ðîçòàøîâàíà áіëÿ íå ìåíø âіäîìîãî ìèñó Äîáðîї Íàäії 
(ìàë. 112). Äî ñïèñêó îá’єêòіâ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ çàíåñåíі 9 îá’єêòіâ êðàїíè. 

•• Характерні риси просторової організації економіки. Îñíîâíèé ïðîìèñëî-
âèé ïîòåíöіàë ÏÀÐ çîñåðåäæåíèé íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі êðàїíè, äå ðîçìіùåíі 
íàéáіëüøі åêîíîìі÷íі öåíòðè: Éîãàííåñáóðã (íàéáіëüøå çà êіëüêіñòþ ìåø-
êàíöіâ ìіñòî ÏÀÐ, ãîëîâíèé òðàíñïîðòíèé âóçîë, ìіæíàðîäíèé àåðîïîðò, 
öåíòð øèðîêîìàñøòàáíîї òîðãіâëі çîëîòîì і àëìàçàìè, îáðîáíîї ïðîìèñëî-
âîñòі), Äóðáàí (ãîëîâíèé ìîðñüêèé ïîðò Ïіâäåííîї Àôðèêè, öåíòð òóðèçìó 
(çàâäÿêè âèñîêîìó ðіâíþ іíôðàñòðóêòóðè é ñåðâіñó), ñóäíîáóäóâàííÿ і 
ñóäíîðåìîíò, íàôòîïåðåðîáêà, ðèáàëüñòâî, çáèðàííÿ àâòîìîáіëіâ), Áëóì-
ôîíòåéí (âåëèêèé òðàíñïîðòíèé âóçîë êðàїíè, öåíòð ìåòàëîîáðîáêè, 
ñêëÿíîї, õàð÷îâîї, òþòþíîâîї òà øêіðÿíîї ïðîìèñëîâîñòі) і Ïðåòîðіÿ.

Íà àòëàíòè÷íîìó óçáåðåææі ðîçêèíóëîñÿ ìіñòî Êåéïòàóí, ùî âіäîìå 
ñâîєþ ãàâàííþ і ìèñîì Äîáðîї Íàäії, öå âàæëèâèé òóðèñòè÷íèé öåíòð 
Ïіâäåííîї Àôðèêè, òóò çîñåðåäæåíі øòàá-êâàðòèðè ñòðàõîâèõ êîìïàíіé, 
âèäàâíèöòâ, äèçàéíåðіâ, ìîäåëüєðіâ, íàôòîõіìі÷íèõ êîìïàíіé, àðõіòåêòóð-
íèõ і ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê 
åêîíîìіêè ÏÀÐ íåìîæëèâèé áåç ðîçâèòêó і ðîçøèðåííÿ çîâíіøíüîåêîíî-
ìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Îñíîâíі ñòàòòі åêñïîðòó – çîëîòî (29 % åêñïîðòíîãî ïðè-
áóòêó), àëìàçè, õðîì, ïëàòèíà, àâòîìîáіëі é òðàíñïîðòíå óñòàòêóâàííÿ 
òîùî; іìïîðòó – àâòîìîáіëі é òðàíñïîðòíå îáëàäíàííÿ, ìіíåðàëüíå ïàëèâî, 
ïðîäîâîëü÷і òîâàðè, àëêîãîëüíі íàïîї, òþòþí. Îñíîâíі òîðãîâåëüíі ïàðò-
íåðè – êðàїíè ЄÑ, ÑØÀ òà ßïîíіÿ.

Ðіâåíü òîðãîâåëüíèõ âіäíîñèí ìіæ Óêðàїíîþ òà ÏÀÐ õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
ïåâíîþ íåñòàáіëüíіñòþ, ðіçêèì êîëèâàííÿì îáñÿãіâ òîâàðîîáіãó, ñïîíòàí-
íèì õàðàêòåðîì ðîçâèòêó. Óïðîäîâæ 2017 ð. Óêðàїíà çàêîíòðàêòóâàëà і 
íàëàãîäèëà ïîñòà÷àííÿ àíòðàöèòó ç ÏÀÐ. Ïіñëÿ ðîçâàíòàæåííÿ â ïîðòó 

Мал. 112. Кейптаун – найкрасивіше
місто ПАР
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Розділ V

«Ïіâäåííèé» âóãіëëÿ ñïðÿìîâóâàëîñÿ äî Ïðèäíіïðîâñüêîї òà Êðèâîðіçüêîї
ÒÅÑ, ùîá ñòàíöії ìàëè ðåñóðñ äëÿ ðîáîòè â íàïðóæåíèé îñіííüî-çèìîâèé
ïåðіîä. Çíà÷íó ÷àñòèíó åêñïîðòó äî ÏÀÐ ç Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü âèðîáè ç
÷îðíèõ ìåòàëіâ, îñîáëèâî ãàðÿ÷å- і õîëîäíîêàòàíèé ïðîêàò.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ
• У ПАР налічують 11 офіційних мов: африкаанс, англійська, ндебеле, педі,
сото, свазі, тсонга, тсвана, венда, коса й зулу – друге місце у світі за цим по-
казником. Тому країна має 11 офіційних назв. Більшість населення знає три й
більше мов. Однією з найпоширеніших мов є англійська.
• У ПАР найдешевша електроенергія у світі, що пояснюється великою кіль-
кістю ТЕС, ПАР виробляє 2/3 електроенергії в усій Африці.
• ПАР має найглибшу в світі шахту з видобутку золота під назвою Тау-Тона.
Її глибина перевищує 3,4 км. Країна є світовим лідером серед виробників зо-
лота і платини, на її території розміщується 750 шахт з їх видобутку.

1. Які риси ЕГП ПАР визначили її місце в африканській еко-
номіці?
2. Назвіть чинники міжнародної спеціалізації ПАР. Зав дяки
чому країна є членом G-20 i BRIKS?

3. У чому полягають особливості системи розселення населення Південної Аф-
рики? Назвіть і покажіть на карті найбільші міста країни.

4. Визначте провідні сфери діяльності ПАР в сучасній економіці.
5. ПАР як розвинена країна приділяє значну увагу невиробничій сфері. Які напрями 

сфери послуг вважаються пріоритетними в економіці країни?
6. Які міста ПАР мають статус світових міст? Назвіть їх. За що Йоганнесбург нази-

вають найбільшим фінансовим центром Африки?
7. Які напрями зовнішньоекономічної діяльності пов’язують Україну з ПАР? Чому 

зв’язки між цими країнами не регулярні і не стабільні?

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
(çà âèáîðîì ó÷íÿ/ó÷åíèöі)

1. ÏÀÐ ñåðåä êðàїí Àôðèêè: ïîðіâíÿëüíèé àíàëіç.
2. ÏÀÐ: îäíà äåðæàâà – òðè ñòîëèöі.

Запитання
і завдання

Населення: 741 тис. мешканців. Густота населення – 1100 осіб/км2.
Преторія розташована в північно-східній частині країни, на висоті
1738 м, по обидва береги несудноплавної річки Апіс.
Преторія заснована бурами у 1855 р. Названа на честь А.В.Я. Преторіуса
(видатного політичного діяча, який домігся в 1852 р. незалежності
Трансваалю). В 1860 р. стала столицею Трансваалю, з 1961 р. – ПАР.
Преторія – важливий промисловий центр країни, у якому є підприєм-
ства машинобудівної, металургійної, хімічної, текстильної, харчової,
тютюнової, цементної, скляної і поліграфічної промисловості. Є важ-
ливим транспортним вузлом (залізничні та шосейні магістралі, в 43 км
від міста – аеропорт міжнародного значення Сметса).
Історичний центр Преторії – площа Керк-Платс, на якій розташовані
колишня ратуша (1899 р.) та інші еклектичні будівлі XIX ст. Для
міста характерне буяння рослин, хмарочоси (переважно у східній,
діловій частині) і поруч із цим нетрі у передмістях, де зосереджене
негроїдне населення.

Ïàðèæ
•
• 

• 

• 

• 

Ïðåòîðіÿ Ïðåòîðіÿ 
(Pretoria)(Pretoria)
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 ÏÅÐÅÂІÐÒÅ ÑÅÁÅ

Òåñòè ç îäíієþ ïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ

1. Ó ÿêîìó ñóáðåãіîíі Àôðèêè є êðàїíè íå ëèøå ç ðåñïóáëіêàíñüêîþ ôîð-
ìîþ ïðàâëіííÿ?
А Ïіâäåííîìó Б Çàõіäíîìó В Ñõіäíîìó Г Öåíòðàëüíîìó

2. Ñòîëèöåþ îäíієї ç êðàїí Àôðèêè є:
А Ìîíòåâіäåî Б Ìàëå В Ìîíðîâіÿ Г Ìàíіëà

3. Íà ñâіòîâîìó ðèíêó êðàїíè öüîãî ñóáðåãіîíó Àôðèêè íàñàìïåðåä âіäîìі 
ÿê åêñïîðòåðè ìіíåðàëüíîї, à íå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè. Îòðè-
ìàëè ðîçâèòîê âèñîêîòåõíîëîãі÷íі âèðîáíèöòâà çà ó÷àñòþ ÒÍÊ íàé-
áіëüø ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó:
А Ñõіäíèé Б Ïіâäåííèé В Öåíòðàëüíèé Г Ïіâíі÷íèé

4. ßêå ìіñòî є íàéáіëüøèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì Àôðèêè, ÿêùî ôіíàíñî-
âèé öåíòð – öå ãëîáàëüíå ìіñòî, ó ÿêîìó áàãàòî áàíêіâ ìіæíàðîäíîãî 
çíà÷åííÿ, âåëèêèõ ôіðì, òà є ôîíäîâà áіðæà:
А Äàêàð Б Ëàãîñ В Éîãàííåñáóðã Г Íàéðîáі

5. ßêèé ñóáðåãіîí Àôðèêè íåîäíîðіäíèé â åêîíîìі÷íîìó ïëàíі: ñïåöіà-
ëіçàöіÿ ïðåäñòàâëåíà ÿê òðàäèöіéíèìè ñôåðàìè äіÿëüíîñòі (òåê-
ñòèëüíà, õàð÷îâà, âèðîáíèöòâî ôîñôàòíèõ äîáðèâ), òàê і íîâèìè 
(íàôòîïåðåðîáêà, íàôòîõіìіÿ, òóðèçì); íà öåé ðåãіîí ïðèïàäàє 2/3 ñâі-
òîâîãî ïîãîëіâ’ÿ âåðáëþäіâ?
А Çàõіäíèé Б Ñõіäíèé В Öåíòðàëüíèé Г Ïіâíі÷íèé

6. ßêіé êðàїíі ç 1956 ð. òåðèòîðіàëüíî íàëåæèòü Ñóåöüêèé êàíàë?
А Ñàóäіâñüêіé Àðàâії Б Éîðäàíії В Єãèïòó Г Ñóäàíó

Òåñòè íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі

7. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñóáðåãіîíàìè Àôðèêè òà êðàїíàìè, ÿêі äî 
íèõ âõîäÿòü:
А Ïіâíі÷íèé 1 Íіãåðіÿ
Б Ïіâäåííèé 2 Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà Êîíãî
В Çàõіäíèé 3 Íàìіáіÿ
Г Ñõіäíèé 4 Ìîçàìáіê
Д Öåíòðàëüíèé

8. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè Àôðèêè òà їõíіìè ñòîëèöÿìè:
А Êàїð 1 Ìàðîêêî
Б Àääèñ-Àáåáà 2 Єãèïåò
В Õàðòóì 3 Íіãåðіÿ
Г Ðàáàò 4 Åôіîïіÿ
Д Àáóäæà

9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà ìîâàìè, ÿêèìè ðîçìîâëÿє 
áіëüøіñòü їõíüîãî íàñåëåííÿ:
А ïîðòóãàëüñüêà 1 Ëіâіÿ, Єãèïåò
Б ôðàíöóçüêà 2 Àíãîëà, Ìîçàìáіê
В àíãëіéñüêà 3 Çàìáіÿ, Íàìіáіÿ
Г àðàáñüêà 4 Ñåíåãàë, Ãâіíåÿ
Д іñïàíñüêà
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Розділ V
Òåñòè ç êіëüêîìà ïðàâèëüíèìè âіäïîâіäÿìè

10. Ôåäåðàòèâíèìè äåðæàâàìè Àôðèêè є:
А Ìàðîêêî В Íіãåð Д Åôіîïіÿ
Б Єãèïåò Г Íіãåðіÿ Е Ñîìàëі

11. Óêàæіòü ïðàâèëüíå ñïіââіäíîøåííÿ «êðàїíà – ðåãіîí»:
А Åôіîïіÿ – Ñõіäíà Àôðèêà
Б Êàìåðóí – Öåíòðàëüíà Àôðèêà
В Ìàâðèòàíіÿ – Öåíòðàëüíà Àôðèêà

Г Ìàäàãàñêàð – Ïіâäåííà Àôðèêà
Д Òàíçàíіÿ – Ïіâäåííà Àôðèêà
Е Ìàðîêêî – Çàõіäíà Àôðèêà

12. Êðàїíàìè – ÷ëåíàìè ÎÏÅÊ є:
А ÏÀÐ В Àëæèð Д Ëіâіÿ
Б Àíãîëà Г Êîíãî Е Єãèïåò

13. Äåðæàâàìè Àôðèêè, ùî âõîäÿòü â îðãàíіçàöіþ Ôðàíêîôîíії, є:
А Àíãîëà В Êîò-ä’Іâóàð Д Òàíçàíіÿ
Б ×àä Г Ñåíåãàë Е Ëіâіÿ

14. Ñâіòîâèìè ìіñòàìè â Àôðèöі є:
А Ëàãîñ В Áðàççàâіëü Д Ìàïóòó
Б Ôðіòàóí Г Êåéïòàóí Е Éîãàííåñáóðã

Òåñòè ç ïðîïóùåíèìè âіäïîâіäÿìè

15. Êðàїíà, íà ÿêó ïðèïàäàє 40 % ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії Àôðèêè, ñïåöіàëі-
çóєòüñÿ íà âèäîáóòêó âóãіëëÿ, çîëîòà é àëìàçіâ: êðàїíà ______________;
ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

16. Àðàáñüêà êðàїíà, ó ÿêіé íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. âіäáóëèñÿ çìіíè ó ôîðìі
äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ òà òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó, ÷ëåí ÎÏÅÊ. Â її
ìåæàõ çàôіêñîâàíèé àáñîëþòíèé ìàêñèìóì òåìïåðàòóðè: êðàїíà
______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

17. Ïðèìîðñüêà àôðèêàíñüêà êðàїíà, êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ. Íà її òåðè-
òîðії ðîçòàøîâàíі Àòëàñüêі ãîðè. Є îäíèì ç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ
òà åêñïîðòåðіâ ôîñôîðèòіâ ó ñâіòі: êðàїíà ______________; ñòîëèöÿ
______________; ðåãіîí ______________.

18. Îäíà ç íàéðîçâèíóòіøèõ òà íàéáіëüøèõ çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ
êðàїí Àôðèêè, ôåäåðàöіÿ, ÷ëåí ÎÏÅÊ, íà її òåðèòîðії ôîðìóєòüñÿ îäèí
ç àôðèêàíñüêèõ ìåãàëîïîëіñіâ (Ëàãіá); åêîíîìіêà çàëåæèòü âіä åêñïîðòó
íàôòè. Ó ñåðåäèíі 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. áóëî ïîáóäîâàíî íîâó ñòîëèöþ:
êðàїíà ______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.

19. Áіëüøà ÷àñòèíà öієї àôðèêàíñüêîї êðàїíè ðîçòàøîâàíà íà íàãіð’ї,
îñêіëüêè âòðàòèëà âèõіä äî Ñâіòîâîãî îêåàíó âíàñëіäîê âіäîêðåìëåííÿ
îäíієї ç її ÷àñòèí; ïðèðîäà ðіçíîìàíіòíà: çâîëîæåíі ðàéîíè ç ïèøíîþ
ðîñëèííіñòþ, áàãàòèì òâàðèííèì ñâіòîì ìåæóþòü çі ñïåêîòíèìè ïóñòå-
ëÿìè; є âіäñòàëîþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ êðàїíîþ, äå âèðîùóþòü öіííі
ñîðòè ïøåíèöі, æèòà, ïðîñà і êàâè, öèòðóñîâі, áàíàíè і ãðàíàòè; îêðіì
çåìëåðîáñòâà, ìіñöåâå íàñåëåííÿ çàéìàєòüñÿ òâàðèííèöòâîì: êðàїíà
______________; ñòîëèöÿ ______________; ðåãіîí ______________.
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РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА 
В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

Òåìà 1. Україна в геополітичному вимірі
Ви дізнаєтеся про:

– геополітичну структуру сучасного світу та місце в ній України; 
– основні вектори сучасної української геополітики;

Ви навчитеся:
– визначати місце України на геополітичній карті світу та аргументувати доміну-

ючі вектори зовнішньої політики;
– пояснювати вплив окремих чинників, які зумовлюють геополітичну роль України;
– оцінювати вплив на Україну геополітичних центрів сили;
– висловлювати власні думки щодо сценарію геополітичного майбутнього України.

§ 33. УКРАЇНА НА СУЧАСНІЙ 
ГЕОПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ

•• Геополітична структура сучасного світу. Íèíі ãåîïîëіòèêà ñòàëà îäíèì 
іç íàéâïëèâîâіøèõ іíòåëåêòóàëüíèõ íàïðÿìіâ ÕÕ–XXI ñò., ùî âèçíà÷àþòü 
õàðàêòåð äîñëіäæåíü ó òàêèõ ãàëóçÿõ, ÿê çîâíіøíüîïîëіòè÷íà é âіéñüêîâà 
ñòðàòåãіÿ äåðæàâ, íàöіîíàëüíі іíòåðåñè, àíàëіç і ïðîãíîçóâàííÿ ëîêàëüíèõ 
і ãëîáàëüíèõ ìіæíàðîäíèõ êîíôëіêòіâ.

Òåðìіí «ãåîïîëіòèêà» ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ãðåöüêèõ êîðåíіâ («ãåî» – 
çåìëÿ і «ïîëіòèêîñ» – äåðæàâíі àáî ãðîìàäñüêі ñïðàâè) òà âæèâàєòüñÿ çà-
çâè÷àé ó äâîõ çíà÷åííÿõ – âóçüêîìó é øèðîêîìó. Ó âóçüêîìó çíà÷åííі âіí 
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Розділ VI
âèçíà÷àєòüñÿ ÿê çàëåæíіñòü äåðæàâ-
íîї ïîëіòèêè (ïåðø çà âñå çîâíіøíüîї)
âіä ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ. Ó øèðî-
êîìó ðîçóìіííі öå ïîíÿòòÿ âèçíà÷àє
ïîëіòèêó äåðæàâè, ùî ñâіäîìî ïðîâî-
äèòüñÿ àáî ñïîíòàííî ôîðìóєòüñÿ,
ÿêîþ âîíà ïîâ’ÿçàíà ç ãåîãðàôі÷íèìè
àáî òåðèòîðіàëüíèìè ÷èííèêàìè.

Ïîïåðåäíèêàìè ãåîïîëіòèêè ââà-
æàþòü Ãåðîäîòà, Ãіïïîêðàòà, Àðіñòî-
òåëÿ, Í. Ìàêіàâåëëі òà іí., ÿêі 
âèñëîâëþâàëè äóìêó, ùî æèòòÿ ëþ-
äåé і ñóñïіëüñòâ, їõíі çâè÷àї, õàðàêòåð
і ñïîñіá ïðàâëіííÿ çóìîâëåíі ñàìå ãåî-
ãðàôі÷íèì ñåðåäîâèùåì. Àëå çàñíîâ-

íèêîì ñó÷àñíîї ãåîïîëіòèêè ââàæàþòü íіìåöüêîãî 
ãåîãðàôà òà åòíîëîãà Ôðіäðіõà Ðàòöåëÿ (ìàë. 113), ÿêèé 
ó ñâîїé ïðàöі «Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ» ñôîðìóëþâàâ 
îñíîâè «ïðîñòîðîâîãî ïіäõîäó» äî âèâ÷åííÿ ïîëіòèêè.  

Ñàì òåðìіí «ãåîïîëіòèêà», àáî «ãåîãðàôі÷íà ïîëі-
òèêà», óïåðøå çàñòîñóâàâ øâåäñüêèé ñîöіîëîã і ïîëіòîëîã 
Ðóäîëüô ×åëëåí (ìàë. 114). Ó ñâîїé íàéâіäîìіøіé ðîáîòі 
«Âåëèêі äåðæàâè» âіí ïðîïîíóє êîíöåïöіþ ãåîïîëіòèêè 
ÿê íàóêîâîї äèñöèïëіíè â ñèñòåìі ïîëіòè÷íèõ íàóê, ùî 
âèâ÷àє «äåðæàâó ÿê ãåîãðàôі÷íèé îðãàíіçì ó ïðîñòîðі».
Ð. ×åëëåí ðîçðîáèâ êîíöåïöіþ «âåëèêèõ äåðæàâ», ÿêі âіí 
ïîäіëÿâ íà ïðîñòî âåëèêі é «ñâіòîâі äåðæàâè», êîæíà ç 
ÿêèõ âîëîäіє âåëèêîþ ïîòóæíіñòþ і ìàє ïåðåâàãè òà íå-
äîëіêè ñâîãî ãåîïîëіòè÷íîãî ïîëîæåííÿ.

Âèäàòíèé íіìåöüêèé ãåîãðàô і ïîëіòîëîã Êàðë Õàóñ-
õîôåð (ìàë. 115), ÿêèé ñôîðìóëþâàâ ïàíðåãіîíàëüíó
ìîäåëü ñâіòó, ñòâåðäæóâàâ, ùî ñâіò ïîâèíåí áóòè ïîäі-
ëåíèé ìіæ âåëèêèìè äåðæàâàìè íà êіëüêà çîí âïëèâó 
(òàê çâàíі ïàíðåãіîíè). Ëèøå òàê, íà äóìêó Ê. Õàóñõî-
ôåðà, ìîæíà çâåñòè äî ìіíіìóìó éìîâіðíіñòü âіéí, ãî-
ëîâíîþ ïðè÷èíîþ ÿêèõ є áîðîòüáà çà íîâі òåðèòîðії òà 
ïðèðîäíі ðåñóðñè. Çà òàêèì âàðіàíòîì ïîäіëó «ñâіòî-
âîãî ïèðîãà» ÑØÀ äіñòàëèñÿ Ïіâíі÷íà òà Ïіâäåííà 
Àìåðèêà, Íіìå÷÷èíі – áіëüøà ÷àñòèíà Єâðîïè é óñÿ 
Àôðèêà, ßïîíії – Àâñòðàëіÿ òà Îêåàíіÿ. Öèõ ïîãëÿäіâ 
Ê. Õàóñõîôåðà ïðèòðèìóâàëèñÿ òåîðåòèêè íàöèçìó â 
Íіìå÷÷èíі â 30–40 ðîêàõ ÕÕ ñò.

Âñåáі÷íі ãëîáàëіçàöіéíі ïðîöåñè çìіíþþòü òðàäèöіéíі 
óÿâëåííÿ ïðî ïîëіòèêó, çîêðåìà і ïðî êîíòðîëü íàä ïðî-
ñòîðîì. Ïîñèëåííÿ âçàєìîçàëåæíîñòі ó ñôåðі åêîíîìіêè é 
ôіíàíñіâ, òåíäåíöії åêîíîìі÷íîї іíòåãðàöії íåìèíó÷å ïðè-
çâîäÿòü äî çìіí і â ïîëіòèöі é êóëüòóðі. Áåççàïåðå÷íèì є
òîé ôàêò, ùî ïîñèëþєòüñÿ âïëèâ çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìà-
öії (ÇÌІ). Ñüîãîäíі ãåîïîëіòè÷íі ïîãëÿäè ó çíà÷íіé ÷àñ-
òèíі ñóñïіëüñòâà ôîðìóþòüñÿ ÷åðåç ÇÌІ, çîêðåìà і ÷åðåç 
ìåðåæó Іíòåðíåò. Òåëåâіçіéíèé ðåïîðòàæ іç áóäü-ÿêîї «ãà-

1. Які тенденції характеризують
сучасний етап розвитку світового
господарства? Визначте сутність
понять: інтернаціоналізація
виробництва, глобалізація,
регіональна економічна інтеграція.
2. У чому проявляється неоднорідність 
сучасного світового господарства? 
Назвіть ядра (осередки) світового
господарства. 
3. Яке місце і роль України в 
сучасному світовому господарстві?

ПРИГАДАЙТЕ

Мал. 113. Фрідріх 
Ратцель (1844–1904)

Мал. 114. Рудольф 
Челлен (1864–1922)

Мал. 115. Карл 
Хаусхофер
(1869–1946)
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ðÿ÷îї òî÷êè» çà äîïîìîãîþ âäàëî ïіäіáðàíîãî âіäåîðÿäó і ðåòåëüíî ïðàâèëüíî
ðîçñòàâëåíèõ àêöåíòіâ ôîðìóє â íàñåëåííÿ çàäàíèé æóðíàëіñòîì îáðàç ðåãі-
îíó, íàðîäó àáî êðàїíè. Ìàñ-ìåäіà â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі ïî÷èíàþòü âіäі-
ãðàâàòè âæå íå äîïîìіæíó ðîëü, ÿê öå áóëî ðàíіøå, à ñòàþòü ñàìîñòіéíèì 
ãåîïîëіòè÷íèì ÷èííèêîì, ùî çäàòíèé âïëèâàòè íà іñòîðè÷íі äîëі íàðîäіâ.

Íà äóìêó áàãàòüîõ ó÷åíèõ і ãåîïîëіòèêіâ, ó ñâіòі íàñòàє åðà áàãàòîïîëÿðíîãî 
ñâіòó. Õî÷à äîíåäàâíà ó ñâіòі ïàíóâàëà áіïîëÿðíіñòü (äâîïîëÿðíіñòü). Ãëîáàëüíà 
áіïîëÿðíіñòü ìàє íà óâàçі ðîçïîäіë ñâіòó íà ñôåðè âïëèâó ìіæ äâîìà ïîëþñàìè 
ñèëè, ñòâîðåííÿ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ, іíîäі – іäåîëîãі÷íîãî, ðåëіãіé-
íîãî òà êóëüòóðíîãî áàð’єðіâ. Íàéâіäîìіøèì іñòîðè÷íèì ïðèêëàäîì áіïîëÿð-
íîãî ñâіòîâîãî óñòðîþ є «õîëîäíà âіéíà» ìіæ Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì і ÑØÀ 
ïðîòÿãîì 1946–1991 ðð. (ìàë. 116), óâåñü ñâіò áóâ ïîäіëåíèé íà äâà òàáîðè.

Íèíі íà çìіíó áіïîëÿðíîìó ñâіòó ïîñòóïîâî ïðèõîäèòü áàãàòîïîëÿðíèé 
ñâіò. Öå òàêà ñèñòåìà ñâіòîâîãî óñòðîþ, çà ÿêîї äåêіëüêà äåðæàâ ìàþòü ïðè-
áëèçíî ðіâíèé åêîíîìі÷íèé і âіéñüêîâèé ïîòåíöіàë.

Òàê, çðîñòàííÿ åêîíîìі÷íîї é âіéñüêîâîї ìîãóòíîñòі Êèòàþ, íàãàäóâàííÿ 
ïðî ñâîї ñâіòîâі ïðåòåíçії іñëàìñüêîãî ñâіòó, ñïðèÿòëèâі ïðîãíîçè åêîíîìі÷-
íîãî ðîñòó Іíäії, íàÿâíіñòü Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà Ðîñії ñâіä÷àòü ïðî òå, 
ùî ñâіò íåóõèëüíî ðóõàєòüñÿ ó áіê áàãàòîïîëÿðíîñòі é ïîñòóïîâîãî ïåðåðîç-
ïîäіëó ñôåðè ïîëіòè÷íîãî, åêîíîìі÷íîãî, òåðèòîðіàëüíîãî é âіéñüêîâîãî 
âïëèâó. Íàòîìіñòü ÑØÀ, ÿê ñó÷àñíèé ëіäåð ñâіòó, îñòåðіãàþ÷èñü âіäðî-
äæåííÿ ñóïåðíèöòâà ìіæ ñóïåðäåðæàâàìè ÷àñіâ «õîëîäíîї âіéíè», ïðîïî-
íóþòü іíøèì êðàїíàì îá’єäíàòè ñâîї çóñèëëÿ íà ñïіëüíèõ çàñàäàõ іíòåðåñіâ 
і öіííîñòåé äëÿ âèðіøåííÿ çàãàëüíèõ ïðîáëåì, çîêðåìà і äëÿ âіäáèòòÿ ãëî-
áàëüíèõ çàãðîç і âðåãóëþâàííÿ ðåãіîíàëüíèõ êîíôëіêòіâ (ìàë. 117).

Îäíàê íàÿâíіñòü áàãàòîïîëÿðíîãî ñâіòó є çàïîðóêîþ çáåðåæåííÿ áà-
ëàíñó ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà іíøèõ іíòåðåñіâ äåðæàâ і 
íàðîäіâ. Ïðàãíåííÿ äî áàãàòîïîëÿðíîñòі ñâіòó є îäíèì ç îñíîâíèõ ïðèíöè-
ïіâ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè áàãàòüîõ äåðæàâ, àäæå êîæíà êðàїíà ìàє ïðàâî, 
âèõîäÿ÷è çі ñâîїõ êîíêðåòíèõ óìîâ, íåçàëåæíî і ñàìîñòіéíî îáèðàòè ñâіé 
øëÿõ ðîçâèòêó áåç âòðó÷àííÿ ç áîêó іíøèõ äåðæàâ.

•• Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Óêðàїíà ðîçìіùóєòüñÿ 
â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, ó її ïîìіðíîìó ïîÿñі. Ïëîùà Óêðàїíè ñòàíîâèòü 
603,7 òèñ. êì2. Çà öèì ïîêàçíèêîì âîíà ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ñåðåä êðàїí Єâ-
ðîïè ïіñëÿ Ðîñії. Äîâæèíà äåðæàâíîãî ñóõîäіëüíîãî êîðäîíó Óêðàїíè ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî 6516 êì, ìîðñüêèé êîðäîí ñÿãàє 1053 êì (äîâæèíà ñìóãè 
óçäîâæ òåðèòîðіàëüíèõ âîä Óêðàїíè, øèðèíà ÿêèõ ñòàíîâèòü 12 ìîðñüêèõ 
ìèëü). Îòæå, çàãàëüíà äîâæèíà êîðäîíó – 7569 êì. Óêðàїíà ðîçìіùóєòüñÿ â 

Мал. 116. Зони впливу двох супердержав – СРСР та США – протягом 1946–1991 рр.

США
СРСР
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Розділ VI
öåíòðі Ñõіäíîї Єâðîïè і ìåæóє ïî 
ñóõîäîëó іç 7 êðàїíàìè: ç Áіëî-
ðóññþ íà ïіâíî÷і, ç Ïîëüùåþ íà 
çàõîäі, çі Ñëîâà÷÷èíîþ, Óãîðùè-
íîþ, Ðóìóíієþ і Ìîëäîâîþ íà ïіâ-
äåííîìó çàõîäі òà ç Ðîñієþ íà 
ñõîäі. Óêðàїíà ìàє äîâîëі âèãіäíå 
ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ. Âîíà є 
êðàїíîþ Ñõіäíîї Єâðîïè, ìàє ñіì 
áåçïîñåðåäíіõ ñóñіäіâ öüîãî ñàìîãî 
ðåãіîíó, øèðîêèé âèõіä äî äâîõ 
ìîðіâ.

Ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óê-
ðàїíè âèãіäíå é âîäíî÷àñ ñêëàäíå. 

Âîíà ïåðåáóâàє ïðèáëèçíî íà îäíàêîâèõ âіäñòàíÿõ âіä ïîçàєâðîïåéñüêèõ
öåíòðіâ ñâіòîâîї ïîëіòèêè é åêîíîìіêè – Âàøèíãòîíà é Òîêіî, âіäíîñíî
áëèçüêî äî ñòîëèöü íàéáіëüøèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ – Áåðëіíà, Ëîíäîíà,
Ïàðèæà, Ðèìà, à òàêîæ Áðþññåëÿ òà Ñòðàñáóðãà (òàê çâàíèõ ñòîëèöü Єâ-
ðîïè) і äîñèòü áëèçüêî äî ñòîëèöü ñóñіäíіõ ç íåþ äåðæàâ.

Ó òîé æå ÷àñ ñó÷àñíå ãåîïîëіòè÷íå ñòàíîâèùå Óêðàїíè äóæå óñêëàä-
íåíå ÷åðåç âîєííі äії íà ñõîäі êðàїíè. Ãîëîâíîþ çàãðîçîþ íàöіîíàëüíіé
äåðæàâíîñòі òà ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè çàëèøàєòüñÿ íåîãîëîøåíà âіéíà, ùî
âåäåòüñÿ ïðîòè íàøîї êðàїíè Ðîñієþ. Àãðåñіÿ ñóñіäíüîї äåðæàâè ìàє âñі
îçíàêè çàãàðáíèöüêîї âіéíè: îêóïàöіÿ ÷àñòèíè òåðèòîðії, äèâåðñіéíà і
ïіäðèâíà äåñòàáіëіçàöіÿ íà ïðèëåãëèõ òåðèòîðіÿõ òà ñòâîðåííÿ íà íèõ
ìàðіîíåòêîâèõ «óðÿäіâ», øàíòàæ òà óëüòèìàòóìè, áåçïðåöåäåíòíèé іí-
ôîðìàöіéíèé òèñê і âèêîðèñòàííÿ íàéáðóòàëüíіøèõ ôîðì ïðîïàãàíäè.

Ïðîòå Óêðàїíà çóñòðіëà ðîñіéñüêó àãðåñіþ íå íà ñàìîòі. Óêðàїíñüêèé
íàðîä іç ïåðøèõ äíіâ íåðіâíîãî ïðîòèñòîÿííÿ âіä÷óâàє ïîòóæíó ìîðàëüíó
ïіäòðèìêó ñâіòîâîãî ñïіâòîâàðèñòâà, ïåðåäóñіì ïåðåäîâèõ äåìîêðàòè÷íèõ
êðàїí Єâðîïè, ÑØÀ, Êàíàäè òà іíøèõ öèâіëіçîâàíèõ äåðæàâ ñâіòó. Àãðå-
ñîðà çóïèíåíî, àëå ïîêè ùî íå âäàëîñÿ çâіëüíèòè çàõîïëåíі íèì òåðèòîðії.
Àãðåñіÿ Ðîñії ïіäíÿëà õâèëþ ïàòðіîòèçìó â Óêðàїíі, ïðèñêîðèëà ôîðìó-
âàííÿ і çìіöíåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. 

•• Основні вектори сучасної української геополітики. Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Óêðà-
їíè ñïðÿìîâàíà íà ðåàëіçàöіþ єâðîіíòåãðàöіéíèõ ïðàãíåíü і ìàє íà ìåòі ñòâî-
ðåííÿ äієâèõ ìåõàíіçìіâ çàëó÷åííÿ äåðæàâè ó ñâіòîâèé ïîëіòè÷íèé òà
åêîíîìі÷íèé ïðîñòіð, çîêðåìà ó ôîðìàòі ðåãіîíàëüíèõ ìîäåëåé ñïіâðîáіòíèöòâà.

Ìåòîþ ðåãіîíàëüíîї ãåîïîëіòèêè Óêðàїíè є íàëàãîäæåííÿ äðóæíіõ і
ïàðòíåðñüêèõ âіäíîñèí іç ñóñіäàìè òà êðàїíàìè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ðîç-
âèòîê ìіöíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íîãî ïàðòíåðñòâà, ðåàëіçàöіÿ ñïіëüíèõ
òåõíîëîãі÷íèõ òà іíôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêòіâ. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì єâðîіí-
òåãðàöіéíîãî êóðñó Óêðàїíè íèíі є âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Óãîäè ïðî àñîöі-
àöіþ ç ЄÑ. Ñó÷àñíèé ðóõ ó íàïðÿìі єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії íàáóâ
íåîáõіäíîãî ïðàêòè÷íîãî òà іíñòðóìåíòàëüíîãî âèìіðó, і òîìó íàáóòòÿ
÷ëåíñòâà Óêðàїíè â ЄÑ є äîâãîñòðîêîâîþ ãåîïîëіòè÷íîþ ìåòîþ.

Ðîçâèòîê ñòðàòåãі÷íîãî ïàðòíåðñòâà çі Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè Àìå-
ðèêè є êëþ÷îâèì ïðіîðèòåòîì íèíіøíüîї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè.
Áåç óñïіøíîї âçàєìîäії ç íàéáіëüøîþ ñâіòîâîþ äåðæàâîþ òà íàéàâòîðèòåò-
íіøèì ñâіòîâèì ãðàâöåì íåìîæëèâі іíòåãðàöіÿ ç Єâðîïåéñüêèì Ñîþçîì,
çàáåçïå÷åííÿ ñòàáіëüíîãî ìèðó òà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Óêðàїíñüêîї äåð-

рності 
світу
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æàâè. Íàöіîíàëüíі ïðіîðèòåòè çîâíіøíüîї ïîëіòèêè ÑØÀ âіäіãðàþòü âàæ-
ëèâó ðîëü ó ïîñèëåííі îáîðîíîçäàòíîñòі Óêðàїíè, àêòèâíî ñïðèÿþòü
çäіéñíåííþ íåîáõіäíèõ äåðæàâі ðåôîðì òà çìіöíåííþ âåðõîâåíñòâà ïðàâà.

Ñòðàòåãі÷íå ïàðòíåðñòâî Óêðàїíè і Ïîëüùі áàçóєòüñÿ íà äîáðîñóñіäñüêèõ
âіäíîñèíàõ і ñïіëüíîñòі íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ ó áàãàòüîõ ñôåðàõ, ùî çó-
ìîâëåíî іñòîðè÷íèìè òà êóëüòóðíèìè çâ’ÿçêàìè óêðàїíñüêîãî і ïîëüñüêîãî
íàðîäіâ. Ïîëüùà çàëèøàєòüñÿ ëîáіñòîì óêðàїíñüêèõ іíòåðåñіâ ó Єâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþçі òà Ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íîìó àëüÿíñі, íàäàє Óêðàїíі âàæëèâó äî-
ïîìîãó â ïðîòèñòîÿííі ðîñіéñüêіé àãðåñії òà çäіéñíåííі åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì.

Ñîþçíèêàìè Óêðàїíè є êðàїíè Áàëòії (Ëèòâà, Ëàòâіÿ òà Åñòîíіÿ), ÿêії
çíà÷íîþ ìіðîþ çàíåïîêîєíі ìàñøòàáàìè âіéñüêîâîї àêòèâíîñòі íà ñâîїõ
ñõіäíèõ êîðäîíàõ. Îñîáëèâî àêòèâíó ïîçèöіþ ó ïðîòèäії іìïåðñüêèì àìáі-
öіÿì ç áîêó Ðîñії ïîñіäàє Ëèòâà, ÿêà òàêîæ ïîñëіäîâíî çàõèùàє óêðàїíñüêі
іíòåðåñè ó Áðþññåëі.

Ïîãëèáëåíå ïàðòíåðñòâî ç êðàїíàìè Âèøåãðàäñüêîї ãðóïè (Ïîëüùà,
×åõіÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà) ñïðèÿòëèâî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ðîçâèòêó åíåð-
ãåòè÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà Óêðàїíè ç ЄÑ çà ðàõóíîê äèâåðñèôіêàöії äæå-
ðåë ïîñòà÷àííÿ åíåðãîíîñіїâ. 

Îäíó ç êëþ÷îâèõ ïîçèöіé ó ðåãіîíàëüíіé ïіäñèñòåìі ìіæíàðîäíèõ âіä-
íîñèí ïîñіäàє Òóðå÷÷èíà, ÿêà є äëÿ Óêðàїíè âàæëèâèì ðåãіîíàëüíèì ïàðò-
íåðîì. Îáèäâі êðàїíè ïåðåáóâàþòü ó áåçïîñåðåäíіé áëèçüêîñòі äî íàéáіëüø
êîíôëіêòîãåííèõ çîí ñâіòó. Òóðå÷÷èíà ïіäòðèìóє òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü
Óêðàїíè, íå âèçíàє àíåêñії Êðèìó і ñïðèÿє çàõèñòó ïðàâ óêðàїíñüêèõ ãðî-
ìàäÿí òà êðèìñüêîòàòàðñüêèõ ãðîìàä íà ïіâîñòðîâі.

Ñïіâðîáіòíèöòâî ç Êèòàєì ÿê ãåîïîëіòè÷íèì ãðàâöåì є âàæëèâèì äëÿ
Óêðàїíè â êîíòåêñòі åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà òà çìіöíåííÿ ïîçèöіé äåð-
æàâè íà ñâіòîâіé àðåíі. Åôåêòèâíà ðåàëіçàöіÿ іñíóþ÷îãî ïîòåíöіàëó óêðàїí-
ñüêî-êèòàéñüêîãî ïàðòíåðñòâà çäàòíà ñóòòєâî ïðîñóíóòè Óêðàїíó íà øëÿõó
ìîäåðíіçàöії òà åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ. Íèíі Óêðàїíà ìàє óíіêàëüíó ìîæ-
ëèâіñòü äîëó÷èòèñÿ äî ðîçáóäîâè «Íîâîãî åêîíîìі÷íîãî ïîÿñó – Âåëèêîãî
øîâêîâîãî øëÿõó» â ×îðíîìîðñüêî-Áàëòіéñüêîìó ðåãіîíі.

Óêðàїíà ïîñòіéíî îòðèìóє ïîëіòè÷íó, ôіíàíñîâó, ãóìàíіòàðíó òà âіéñüêîâî-
òåõíі÷íó ïіäòðèìêó ç áîêó Êàíàäè, ç ÿêîþ ó íàøîї äåðæàâè çàâæäè áóëè
îñîá ëèâі âіäíîñèíè çàâäÿêè ÷èñëåííіé óêðàїíñüêіé äіàñïîðі. Êàíàäà çà ñïðè-
ÿííÿ óêðàїíñüêîї äіàñïîðè ñòàëà ÷è íå íàéàêòèâíіøîþ êðàїíîþ ùîäî íàäàííÿ
Óêðàїíі ñó÷àñíîї ôіíàíñîâîї і âіéñüêîâîї äîïîìîãè. Îêðіì ñïіâðîáіòíèöòâà ó
ñôåðі áåçïåêè, Óêðàїíà çàöіêàâëåíà â ðîçâèòêó ç Êàíàäîþ åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ.

ßïîíіÿ є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ êðàїí-äîíîðіâ Óêðàїíè. Ïðîòÿãîì îñòàí-
íіõ ðîêіâ ßïîíіÿ ïîñòіéíî íàäàє ôіíàíñîâó äîïîìîãó, çîêðåìà äëÿ ïіä-
òðèìêè ïðîöåñіâ äåìîêðàòèçàöії â Óêðàїíі, íà ãóìàíіòàðíі öіëі òà íà
ïîòðåáè òèì÷àñîâî ïåðåìіùåíèõ îñіá. 

1. Що таке геополітика? Назвіть фундаторів сучасної гео -
політичної системи знань.
2. Які історичні події та суспільно-політичні процеси впли-
нули на розбудову геополітичної структури сучасного світу?

3. У чому полягає сутність дискусії про переваги та недоліки біполярності або бага-
тополярності структури світу?

4. Яке місце посідає Україна в сучасній геополітичній структурі світу? Назвіть
основ ні вектори сучасної української геополітики.

5. Оцініть вплив на Україну геополітичних центрів сили (Європейського Союзу,
США, країн-сусідів, держав Азійсько-Тихоокеанського регіону).

6. Яким ви бачите сценарій геополітичного майбутнього України?

Запитання
і завдання
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Òåìà 2. Україна в системі 
глобальних економічних відносин
Ви дізнаєтеся про:

– просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та
країнами світу;

– основні регіони й країни – торговельні партнери, країни-інвестори України;
– великі ТНК в Україні та участь країни в процесах європейської економічної

інтеграції; 
– напрямки товарного експорту з України, міжнародні транспортні коридори на

території України, основні туристичні потоки до України;
– місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого

розвитку.

Ви навчитеся:
– характеризувати місце України на світових ринках товарів і послуг, капіталу;
– оцінювати зміни міжнародної спеціалізації України у зв’язку з інтеграцією в

Європейський економічний простір.

§ 34. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ

•• Просторові аспекти міжнародних 
економічних зв’язків України з регіо-
нами та країнами світу. Ó ñèñòåìі
ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí
Óêðàїíà ïðàãíå áóòè àêòèâíèì ó÷àñ-
íèêîì. Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà äіÿëü-
íіñòü є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ òîâàðíîãî
îáіãó, åêîíîìі÷íîї òà çîâíіøíüîї áåç-
ïåêè äåðæàâè. Àíàëіç âàðòіñíîãî îá-
ñÿãó îïåðàöіé çîâíіøíüîї òîðãіâëі
(òàáë. 1) ñâіä÷èòü ïðî іñíóþ÷і òåíäåí-
öії ïîñòóïîâîãî ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ
åêñïîðòó òà іìïîðòó â îñòàííі ðîêè.

Таблиця 1. Показники зовнішньої 
торгівлі України, 2008–2016 рр.

Рік Експорт,
млрд дол.

Імпорт,
млрд дол.

Зовнішньоторговельний обіг,
млрд дол.

2008 78,8 92,0 170,8

2010 62,1 65,8 127,9

2012 80,9 89,8 170,7

2014 64,1 60,8 124,9

2016 45,1 44,5 89,6

1. Які вам відомі форми міжнародних
економічних зв’язків? Наведіть
приклади найбільш важливих і
перспективних форм співробітництва
України з країнами світу.
2. Які чинники визначають участь
України в міжнародних економічних
зв’язках?
3. Охарактеризуйте процес утворення
ТНК як наслідок інтернаціоналізації 
сучасного виробництва. Наведіть
приклади провідних ТНК, діяльність 
яких поширюється й на Україну.

ПРИГАДАЙТЕ
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Ïðè÷èíàìè іñòîòíîãî çìåíøåííÿ іìïîðòó є çíèæåííÿ êóïіâåëüíîї 
ñïðîìîæíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè, ñêîðî÷åííÿ ïîòðåá ó âèñîêîòåõíîëîãі÷-
íîìó іìïîðòі, çàãîñòðåííÿ âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó íà òåðèòîðіÿõ ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà. Ñåðåä ïðè÷èí ñêîðî÷åííÿ åêñïîðòó ñëіä íàçâàòè 
çíèæåííÿ ñâіòîâèõ öіí íà ñèðîâèííі òîâàðè, íåñïðèÿòëèâó êîí’þíêòóðó 
ñâіòîâîãî ðèíêó, çìіíó ïðіîðèòåòіâ ùîäî ïàðòíåðñòâà â çîâíіøíіé òîðãіâëі, 
ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ ñïіâïðàöі ç іñòîðè÷íî ïðіîðèòåòíèìè іìïîðòåðàìè, ïî-
ñèëåííÿ âèìîã çîâíіøíіõ ðèíêіâ ùîäî ÿêîñòі âіò÷èçíÿíîї ïðîäóêöії òîùî.

Îñîáëèâіñòü ñó÷àñíîї ãåîïîëіòè÷íîї 
ñèòóàöії â Óêðàїíі ïîëÿãàє â òîìó, ùî 
çâ’ÿçêè ç êðàїíàìè ÑÍÄ çàçíàþòü çìіí 
÷åðåç íîâі ðåàëії â ñôåðі åêîíîìі÷íîãî 
і ïîëіòè÷íîãî ñóâåðåíіòåòó òà îðієíòà-
öіþ íà ñâіòîâі öіíè. Îäíî÷àñíî ïîëіï-
øèëèñÿ ïåðñïåêòèâè äëÿ åêîíîìі÷íîї 
ñïіâïðàöі Óêðàїíè ç åêîíîìі÷íî ðîçâè-
íóòèìè êðàїíàìè (òàáë. 2). Ç’ÿâèëàñÿ 
ìîæëèâіñòü ïðîâîäèòè àêòèâíіøó 
òîðãîâåëü  íó ïîëіòèêó ñòîñîâíî êðàїí, 
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, îñîáëèâî íà Áëèçü-
êîìó òà Ñåðåäíüîìó Ñõîäі, ó Ïіâäåí-
íіé òà Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії. Öі 
ðåãіîíè ìîæóòü ïîñòà÷àòè íàì íàôòó, 
áàâîâíó, äæóò, ÷àé, êàâó, íàòóðàëü-
íèé êàó÷óê â îáìіí íà ìåòàë, ìàøèíè 
òà îáëàäíàííÿ, çåðíî, öóêîð, òîáòî òîâàðè, ïîïèò íà ÿêі â öèõ êðàїíàõ і 
ðåãіîíàõ ðîçøèðþєòüñÿ.

Ïðîòÿãîì îñòàííіõ ðîêіâ îñíîâíі ïîçèöії óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó çàëè-
øèëèñÿ ìàéæå íåçìіííèìè. Ó ñòðóêòóðі òîâàðíîãî åêñïîðòó â 2016 ð. ïå-
ðåâàæàëè ÷îðíі ìåòàëè (19,9 % âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó), çåðíîâі 
êóëüòóðè (16,7 %), æèðè òà îëії òâàðèííîãî àáî ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ 
(10,9 %), åëåêòðè÷íі ìàøèíè (5,7 %), ðóäè, øëàê і çîëà (5,4 %), ìåõàíі÷íі 
ìàøèíè (4,3 %) òà íàñіííÿ і ïëîäè îëіéíèõ ðîñëèí (4,2 %). Ó ñòðóêòóðі 
іìïîðòó òîâàðіâ çíà÷íà ÷àñòêà òðàäèöіéíî ïðèïàäàëà íà ìіíåðàëüíå ïà-
ëèâî, íàôòó і ïðîäóêòè її ïåðåãîíêè (20 %), ìåõàíі÷íі ìàøèíè (11,9 %), 
åëåêòðè÷íі ìàøèíè (8,2 %), çàñîáè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó (7,2 %), ïëàñò-
ìàñè, ïîëіìåðíі ìàòåðіàëè (5,6 %) òà ôàðìàöåâòè÷íó ïðîäóêöіþ (4,1 %).

Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíі îïåðàöії ç òîâàðàìè ó 2016 ð. Óêðàїíà çäіéñíþ-
âàëà ç ïàðòíåðàìè іç 226 êðàїí ñâіòó. Åêñïîðòóâàëè òîâàðè äî 198 êðàїí 
ñâіòó, іìïîðòóâàëè – іç 207 êðàїí. Íàéáіëüøèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíå-
ðàìè Óêðàїíè ó 2016 ð. áóëè êðàїíè ЄÑ, Ðîñіÿ, Áіëîðóñü, ÑØÀ, Êèòàé, 
Òóðå÷÷èíà òîùî (òàáë. 3).

Таблиця 3. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами, 2016 р.

Експорт Імпорт Торговельний
баланс, млн

дол.млн дол. млн дол. 

Австрія 361,3 465,0 826,3
Білорусь 903,1 2777,7 3680,8
Велика Британія 317,7 709,2 1026,9

Таблиця 2. Структура експорту
товарів з України 

за регіонами світу, 2015 р.

Регіон Експорт,
млрд дол.

Частка світового 
експорту, %

Європа 10 676,1 34,1

Азія 10 335,8 33,0

СНД 6 506,0 20,8

Африка 3 049,6 9,7

Америка 684,8 2,2

Австралія 
і Океанія

11,4 0,04
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Експорт Імпорт Торговельний
баланс, млн

дол.млн дол. млн дол.

Грузія 390,8 65,7 456,5
Єгипет 2266,4 48,7 2315,1
Ізраїль 488,5 184,8 673,3
Iндiя 1903,0 486,1 2389,1
Iспанiя 1004,5 500,9 1505,4
Iталiя 1929,5 1358,2 3287,7
Казахстан 400,1 434,2 834,3
Канада 28,8 217,3 246,1
Китай 1832,5 4687,6 6520,1
Литва 258,2 492,5 750,7
Малайзія 126,2 167,5 293,7
Молдова 481,1 47,6 528,7
Нідерланди 995,3 546,8 1542,1
Німеччина 1423,7 4318,4 5742,1
Південна Корея 413,7 255,2 668,9
Польща 2200,0 2693,3 4893,3
Росія 3592,9 5149,3 8742,2
Румунія 716,9 380,7 1097,6
Саудівська Аравія 592,8 139,4 732,2
США 426,5 1687,8 2114,3
Туреччина 2049,0 1098,5 3147,5
Угорщина 1053,0 801,9 1854,9
Франція 453,6 1530,5 1984,1
Японія 185,2 551,8 737

•• Великі ТНК в Україні. Çà äàíèìè Êîíôåðåíöії ÎÎÍ ç òîðãіâëі òà ðîçâè-
òêó (UNCTAD), â Óêðàїíі íàÿâíі áіëüøå íіæ 7,5 òèñ. ôіëіé іíîçåìíèõ ÒÍÊ. 
Íàéáіëüøèìè êîìïàíіÿìè, ùî ïðàöþþòü â Óêðàїíі, є òàêі: â àãðîïðîìèñ-
ëîâіé і õàð÷îâіé ñôåðàõ – Ñargill, Nestle, Kraft Foods, Kernel, Coca-Cola, 
PepsiCo, ó íàôòîïåðåðîáíіé ïðîìèñëîâîñòі – ðîñіéñüêі «ËÓÊÎÉË», 
«ÒÍÊ», «Òàòíåôòü», «Ñëàâíåôòü», «Ãðóïà Àëüÿíñ», «ÞÊÎÑ» і êàçàõñüêà 
«Êàçàõîéë»; ó ñôåðі òðàíñïîðòóâàííÿ íàôòè – ðîñіéñü  êі «Ñóðãóòíåôòå-
ãàç», «Ðîñíåôòü», «Òðàíñíåôòü», «Ñèáíåôòü»; ó ñôåðі ïîñòàâîê і òðàíñïîð-
òóâàííÿ ãàçó – ðîñіéñüêі «Ãàçïðîì» òà «Іòåðà». Çі 100 íàéáіëüøèõ ÒÍÊ 
ñâіòó ëèøå 20 % ïðåäñòàâëåíî â Óêðàїíі, ïðè öüîìó áіëüøіñòü іç íèõ çà-
éìàþòüñÿ îáìåæåíèì ïðîäàæåì âëàñíîї ïðîäóêöії і ëèøå îêðåìі (Procter 
& Gamble, Johnson & Johnson, Philip Morris International, McDonald’s òà 
іí.) ðîçâèâàþòü âëàñíå âèðîáíèöòâî, ùî ñâіä÷èòü ïðî íåçíà÷íèé ñòóïіíü 
ïðîíèêíåííÿ òðàíñíàöіîíàëüíèõ áіçíåñ-ãðóï â åêîíîìіêó Óêðàїíè. 

Продовження таблиці 3
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Òðàíñíàöіîíàëіçàöіÿ óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè ïåðåäáà÷àє òàêîæ ñòâîðåííÿ 
âëàñíèõ òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé. Óòіì ôîðìóâàííþ óêðàїíñüêèõ ÒÍÊ 
çàâàæàє ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà íåñòàáіëüíіñòü ó êðàїíі, ïàäіííÿ êóðñó íà-
öіîíàëüíîї âàëþòè, ñëàáêіñòü ðèíêîâîãî ìåõàíіçìó, íåðîçâèíåíіñòü âíóòðіø-
íüîãî іíâåñòèöіéíîãî ðèíêó, іíôîðìàöіéíà âіäñòàëіñòü êðàїíè. Òîìó íàðàçі 
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî іñíóâàííÿ âñåðåäèíі êðàїíè ëèøå ôіíàíñîâî-ïðîìèñëî-
âèõ ãðóï (ÔÏÃ), ÿêі â ïåðñïåêòèâі ìîæóòü ïåðåòâîðèòèñÿ ó òðàíñíàöіîíàëüíі 
êîðïîðàöії. Öå ñòîñóєòüñÿ íàñàìïåðåä òàêèõ ÔÏÃ, ÿê «Іíäóñòðіàëüíèé ñîþç 
Äîíáàñó», «System Capital Management», ãðóïà «Ïðèâàò», «DCH» Õîëäèíã, 
ÍÂÃ «Іíòåðïàéï», «Óêðíàôòà», «ÓêðÀÂÒÎ», «Óêðïðîìіíâåñò», «Roshen».

1. Використовуючи додаткові джерела інформації та
Інтернет, наведіть приклади: а) країн-інвесторів та
 великих ТНК в Україні; б) районів транскордонного

співробітництва; в) міжнародних науково-технічних проектів за участю України. 2. По-
кажіть на карті: а) напрямки товарного експорту з України; б) міжнародні транспортні
коридори на території України; в) основні туристичні потоки до України.

ÏÎÌ ІÐÊÓÉÒÅ

•• Участь України в процесах європейської економічної інтеграції. Äëÿ 
Óêðàїíè єâðîïåéñüêà іíòåãðàöіÿ – öå øëÿõ ìîäåðíіçàöії åêîíîìіêè, ïîäî-
ëàííÿ òåõíîëîãі÷íîї âіäñòàëîñòі, çàëó÷åííÿ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé і íîâіòíіõ 
òåõíîëîãіé, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ìіñöü, ïіäâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñòі âіò÷èçíÿíîãî òîâàðîâèðîáíèêà, âèõіä íà ñâіòîâі ðèíêè, íàñàìïå-
ðåä íà ðèíîê ЄÑ.

Ïîëіòè÷íі ïåðåâàãè іíòåãðàöії Óêðàїíè â ЄÑ ïîâ’ÿçàíі çі ñòâîðåííÿì 
íàäіéíèõ ìåõàíіçìіâ ïîëіòè÷íîї ñòàáіëüíîñòі, äåìîêðàòії òà áåçïåêè. Çáëè-
æåííÿ ç ЄÑ є ãàðàíòієþ, à âèêîíàííÿ éîãî âèìîã – іíñòðóìåíòîì ðîçáóäîâè 
äåìîêðàòè÷íèõ іíñòèòóöіé â Óêðàїíі. Êðіì òîãî, ÷ëåíñòâî â ЄÑ âіäêðèє 
øëÿõ äî êîëåêòèâíèõ ñòðóêòóð ñïіëüíîї áåçïåêè Єâðîñîþçó, çàáåçïå÷èòü 
åôåêòèâíіøó êîîðäèíàöіþ äіé ç єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè ó ñôåðі 
êîíòðî ëþ çà åêñïîðòîì і íåðîçïîâñþäæåííÿ çáðîї ìàñîâîãî çíèùåííÿ, äàñòü 
çìîãó àêòèâіçóâàòè ñïіâðîáіòíèöòâî â áîðîòüáі ç òåðîðèçìîì, îðãàíіçîâàíîþ 
çëî÷èííіñòþ, êîíòðàáàíäîþ, íåëåãàëüíîþ ìіãðàöієþ, íàðêîáіçíåñîì òîùî.

ßê âіäîìî, Єâðîïåéñüêèé Ñîþç і Óêðàїíà ïî÷àëè ïåðåãîâîðè ùîäî Óãîäè 
ïðî àñîöіàöіþ ùå ó 2007 ð., à â 
2008 ð. – ùîäî ïîãëèáëåíîї і âñå-
îõîïíîї çîíè âіëüíîї òîðãіâëі (ÇÂÒ) 
ÿê íåâіä’єìíîї ñêëàäîâîї ÷àñòèíè 
Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ. Äîâãі ðîêè 
ïëіäíîї ðîáîòè äàëè çìîãó Âåðõîâíіé 
Ðàäі Óêðàїíè òà Єâðîïåéñüêîìó ïàð-
ëàìåíòó 16 âåðåñíÿ 2014 ð. ðàòèôі-
êóâàòè Óãîäó ïðî àñîöіàöіþ ìіæ ЄÑ 
òà Óêðàїíîþ, ùî äàëî ìîæëèâіñòü 
ðîçïî÷àòè òèì÷àñîâå çàñòîñóâàííÿ 
âіäïîâіäíèõ ïîëîæåíü Óãîäè ïðî 
àñîöіàöіþ ç 1 ëèñòîïàäà 2014 ð. Íà-
âåñíі 2017 ðîêó Єâðîïåéñüêèé Ñîþç 
çàâåðøèâ óñі ïðîöåäóðè äëÿ çàïðî-
âàäæåííÿ áåçâіçîâîãî ðåæèìó äëÿ 
Óêðàїíè (ìàë. 118). Îïіâíî÷і íà 

Мал. 118. Підписання Угоди про безвіз 
17.05.2017 у Страсбурзі
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Розділ VI
11 ÷åðâíÿ ãðîìàäÿíè Óêðàїíè îòðèìàëè ïðàâî íà áåçâіçîâі ïîїçäêè äî
êðàїí ЄÑ òà äåÿêèõ îêðåìèõ êðàїí – ÷ëåíіâ Øåíãåíñüêîї çîíè.

Ç 1 ñі÷íÿ 2016 ð. íàáóëà ÷èííîñòі Óãîäà ïðî çîíó âіëüíîї òîðãіâëі ìіæ 
Óêðàїíîþ òà ЄÑ. Ôîðìóâàííÿ öієї çîíè ìàòèìå äëÿ íàøîї êðàїíè íåàáèÿêі
ïîçèòèâíі íàñëіäêè â òàêèõ ñôåðàõ:

– ïîëіïøåííÿ äîñòóïó äî ðèíêіâ ЄÑ ñòèìóëþâàòèìå íàðîùåííÿ âèðîá-
íèöòâà óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè і ÂÂÏ Óêðàїíè çðîñòàòèìå;

– óïîâіëüíèòüñÿ çðîñòàííÿ іíäåêñó ñïîæèâ÷èõ öіí ÷åðåç ïîñèëåííÿ
êîíêóðåíöії ç áîêó іíîçåìíèõ òîâàðіâ;

– êóðñ ãðèâíі ñòàíå ãíó÷êіøèì, óòâîðÿòüñÿ óìîâè äî ðåæèìó âіëüíî
êîíâåðòîâàíîї ãðèâíі;

– çíèæåííÿ òîðãîâåëüíèõ áàð’єðіâ ñòèìóëþâàòèìå çáіëüøåííÿ ðóõó òî-
âàðіâ ìіæ êðàїíàìè â îáîõ íàïðÿìêàõ.

Îäíàê âèíèêíóòü іç ÷àñîì і äåÿêі ïðîáëåìè, çîêðåìà, ðèçèê çáàíêðóòó-
âàííÿ íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ âіò÷èçíÿíèõ ôіðì ç âіäïîâіäíèì ñêîðî-
÷åííÿì ðîáî÷èõ ìіñöü; ëіêâіäàöіÿ іìïîðòíèõ òàðèôіâ çìåíøèòü äîõîäè äî
áþäæåòó; ðîçðîáêà і âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñòàíäàðòіâ і ïðàâèë ïîõîäæåííÿ
òîâàðіâ ïîòðåáóþòü ïіäâèùåííÿ äåðæàâíèõ âèòðàò. Ïðîòå öі ïðîáëåìè íå
є òàêèìè, ùî їõ íå ìîæíà ïîäîëàòè. Êðіì òîãî, çðîñòàííÿ êîíêóðåíöії
єâðîïåéñüêèõ ôіðì íà óêðàїíñüêîìó ðèíêó ñòèìóëþâàòèìå ïðîöåñ òåõíî-
ëîãі÷íîї ïåðåáóäîâè âіò÷èçíÿíèõ ïіäïðèєìñòâ і ïіäâèùåííÿ їõ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñòі. Ïåðåøêîäîþ âñòóïó Óêðàїíè äî Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó є òå,
ùî çà äåÿêèìè âàæëèâèìè ïàðàìåòðàìè âîíà äî öüîãî ùå íå ãîòîâà. Її
åêîíîìіêà çíà÷íî ïîñòóïàєòüñÿ ïåðåäîâіé єâðîïåéñüêіé çà íèçêîþ ïîêàçíè-
êіâ áіëüøîñòі êðàїí ЄÑ. ×àñòî çìіíþєòüñÿ çàêîíîäàâñòâî â åêîíîìі÷íіé
ñôåðі, ùî âіäëÿêóє іíâåñòîðіâ. Òåõíîëîãі÷íà áàçà ïðîìèñëîâîñòі çàñòàðіëà,
òðàíñïîðòíà іíôðàñòðóêòóðà çíà÷íî ïîñòóïàєòüñÿ єâðîïåéñüêіé. Òå ñàìå
ñòîñóєòüñÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі. Êîëè öі ïðîáëåìè âäàñòüñÿ ïîäîëàòè,
Óêðàїíà âñòóïèòü äî Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ÿê ãіäíà äåðæàâà íà ðіâíèõ
ïðàâàõ.

Єâðîïåéñüêèé âèáіð Óêðàїíè âіäêðèâàє íîâі ïåðñïåêòèâè ñïіâðîáіòíè-
öòâà ç ðîçâèíóòèìè êðàїíàìè êîíòèíåíòó, íàäàє ìîæëèâîñòі åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó, çìіöíåííÿ ïîçèöіé Óêðàїíè ó ñâіòîâіé ñèñòåìі ìіæíàðîäíèõ âіä-
íîñèí. Öå – íàéêðàùèé ñïîñіá ðåàëіçàöії íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ. 

1. Яка роль зовнішньоекономічної діяльності України?
2. Охарактеризуйте динаміку, структуру й географію екс-
портно-імпортних зв’язків України.
3. Визначте часові та просторові тенденції розвитку торго-

вельних зв’язків України. Обґрунтуйте залежність обсягів і структури торгівлі 
України з країнами світу від рівня їх економічного розвитку.

4. Яке місце посідає Україна в сучасному процесі транснаціоналізації економіки 
світу? У яких сферах діяльності найбільш відчутний вплив світових ТНК?

5. Оцініть перспективи утворення вітчизняних ТНК.
6. Доведіть важливість євроінтеграції України. Які зміни міжнародної спеціалізації 

України зумовлені інтеграцією в європейський економічний простір?

Запитання
і завдання
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