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ØÀÍÎÂÍІ ÞÍÀÊÈ І ÄІÂ×ÀÒÀ!
Âè ñòàëè ïîìіòíî äîðîñëіøèìè, à êîëî âàøèõ іíòåðåñіâ – øèðøèì і ãëèáøèì. Óòіì ãåîãðàôіÿ є âàæëèâèì ïðåäìåòîì і íà öüîìó åòàïі âàøîãî íàâ÷àííÿ. Àäæå íèíі ó ñâіòі âіäáóâàþòüñÿ çíà÷íі ïåðåòâîðåííÿ, ùî ïîâ’ÿçàíі
íàñàìïåðåä іç ïðîöåñàìè âñåîõîïíîї ãëîáàëіçàöії. Ñóñïіëüñòâî ïåðåéøëî íà
íîâèé ïîñòіíäóñòðіàëüíèé åòàï ðîçâèòêó ç ïîòóæíîþ іíôîðìàòèçàöієþ, íîâîþ
êîíôіãóðàöієþ ñèë íà ïîëіòè÷íіé êàðòі. Âèíèêàє íåîáõіäíіñòü êàðäèíàëüíîãî
ïåðåîñìèñëåííÿ ðîëі ðåãіîíіâ і äåðæàâ ó ñó÷àñíèõ ãåîïðîñòîðîâèõ ïðîöåñàõ, ó
âèÿâëåííі їõíüîãî ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî, êóëüòóðîëîãі÷íîãî ïîòåíöіàëó.
Ç îãëÿäó íà öå âêðàé âàæëèâî âèçíà÷èòè ìіñöå Óêðàїíè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі,
ïðіîðèòåòè її çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîãî é çîâíіøíüîïîëіòè÷íîãî ðîçâèòêó. Ñàìå
òîìó âèâ÷åííÿ êóðñó «Ãåîãðàôіÿ: ðåãіîíè і êðàїíè» є íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì.
Çàñâîїâøè îñíîâíèé ìàòåðіàë êóðñó, ïîäàíèé ó öüîìó ïіäðó÷íèêó, âè ðîçøèðèòå ñâîї çíàííÿ ïðî ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî òà íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó îêðåìèõ
äåðæàâ, çíàòèìåòå, ÿêі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ íà ñó÷àñíîìó
åòàïі â îêðåìèõ ðåãіîíàõ і êðàїíàõ, ÿê âîíè âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê íàøîї äåðæàâè. Çà äîïîìîãîþ íàáóòèõ çíàíü і âìіíü âè çìîæåòå ïðèéìàòè êîíêðåòíі åêîíîìі÷íі ðіøåííÿ, ïðàâèëüíî îöіíþâàòè òі âèêëèêè, ùî âèñóâàє ñó÷àñíèé ñâіò äî
îêðåìîї ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà çàãàëîì, і ðåàãóâàòè íà íèõ.
Çäîáóòòþ âàæëèâèõ êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ñïðèÿòèìóòü
âïðîâàäæåíі â ïіäðó÷íèêó ñïіëüíі äëÿ âñіõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ íàñêðіçíі çìіñòîâі ëіíії: «Åêîëîãі÷íà áåçïåêà і ñòàëèé ðîçâèòîê», «Ãðîìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü», «Çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêà», «Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü».
Ïіäðó÷íèê, ÿêèé ïåðåä âàìè, ñêëàäàєòüñÿ çі âñòóïó é øåñòè ðîçäіëіâ. Ïåðøі
ï’ÿòü ðîçäіëіâ ðîçêðèâàþòü îñîáëèâîñòі ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó âåëèêèõ ðåãіîíіâ
ñâіòó. Øîñòèé îêðåñëþє ìіñöå Óêðàїíè â ìіæíàðîäíîìó ïðîñòîðі.
Ïàðàãðàôè ïіäðó÷íèêà ïåâíèì ÷èíîì ñòðóêòóðîâàíі, ìіñòÿòü ïèòàííÿ äëÿ
àêòóàëіçàöії âàøèõ çíàíü, êîðîòêі ïіäñóìêè â ðóáðèöі «Ãîëîâíå» і êîíòðîëüíі çàïèòàííÿ òà çàâäàííÿ â ðóáðèöі «Ïåðåâіðèìî ñâîї çíàííÿ і âìіííÿ».
Ó êîæíîìó ïàðàãðàôі є ðóáðèêà «Ãåîãðàôі÷íèé іíòåðàêòèâ», ùî ïðîïîíóє
ðіçíîìàíіòíі ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, âèêîíàííÿ ÿêèõ ñïèðàєòüñÿ íà іíøі, êðіì
ïіäðó÷íèêà, äæåðåëà іíôîðìàöії – êàðòè àòëàñó, іíòåðíåò-ñàéòè, ñòàòèñòè÷íі
ìàòåðіàëè òîùî. Íå іãíîðóéòå їõ і íàìàãàéòåñÿ âèêîíóâàòè öі çàâäàííÿ, ùîá
ðîçâèíóòè ñâîї âìіííÿ ñàìîñòіéíîãî íàóêîâîãî ïîøóêó, àíàëіçó, äîñëіäæåííÿ.
Ó ïіäðó÷íèêó íàâåäåíî òàêîæ òåìè ïðàêòè÷íèõ ðîáіò òà îðієíòîâíі òåìè
äîñëіäæåíü, ÿêі âè âèêîíóâàòèìåòå âïðîäîâæ ðîêó áåçïîñåðåäíüî íà óðîöі ÷è
ñàìîñòіéíî.
Äîäàòêîâèé ìàòåðіàë, ïîäàíèé ó íàóêîâî-ïіçíàâàëüíèõ ðóáðèêàõ «Іñòîðіÿ
ãåîãðàôії», «Ðåàëії ñüîãîäåííÿ», «Íàöіîíàëüíå íàäáàííÿ», äîïîìîæå âàì
ãëèáøå çðîçóìіòè îêðåìі ïèòàííÿ òåìè, ðîçøèðèòè іíôîðìàöіþ ïðî êðàїíè é
ðåãіîíè, ðîçêðèòè іñòîðè÷íі àñïåêòè їõ ðîçâèòêó. Ðàçîì çі ñòàòèñòè÷íèì, іëþñòðàòèâíèì, çîêðåìà êàðòîãðàôі÷íèì, ìàòåðіàëîì öі ðóáðèêè ïîêëèêàíі ïîëåãøèòè îïàíóâàòè êóðñ «Ãåîãðàôіÿ: ðåãіîíè і êðàїíè».
Îòæå, óñå íåîáõіäíå äëÿ ãåîãðàôі÷íîї ïîäîðîæі ïðèãîòîâàíå. Â äîðîãó!
І óñïіõіâ âàì!

Àâòîðè
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 дізнатися, що вивчатимете в курсі «Географія: регіони і країни»;
 розрізняти поняття «регіон світу», «територія», «акваторія», «держава», «країна», «залежна територія»;
 навчитися показувати на політичній карті регіони світу,
світу держави та їхні кордони;
 уміти пояснювати важливість країнознавства.

§ 1.

ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÊÓÐÑ
«ÃÅÎÃÐÀÔІß: ÐÅÃІÎÍÈ І ÊÐÀЇÍÈ»

Î Які є материки і частини світу?
Î Що означає термін «глобалізація»?

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Çåìíó ïîâåðõíþ ìîæíà ïîäіëèòè íà ÷èñëåííі òåðèòîðіїї – ÷àñòèíè ïîâåðõíі ñóõîäîëó Çåìëі ç ïðèðîäíèìè і ñòâîðåíèìè ëþäñüêîþ äіÿëüíіñòþ ðåñóðñàìè, ùî ìàþòü ïåâíі
ïðîñòîðîâі ìåæі. Ñåðåä òàêèõ äіëÿíîê îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü êðàїíè і
ðåãіîíè. Àäæå íà âіäìіíó âіä іíøèõ òåðèòîðіé, êðàїíàì і ðåãіîíàì ïðèòàìàííà ïåâíà öіëіñíіñòü, âçàєìîçâ’ÿçîê ñêëàäîâèõ її åëåìåíòіâ, ÿêі é âèçíà÷àþòü ìåæі êðàїíè àáî ðåãіîíó.
Êðàїíà – çàñåëåíà òåðèòîðіÿ ç âèçíà÷åíèìè êîðäîíàìè, ùî ïîëіòèêîãåîãðàôі÷íî ìîæå áóòè íåçàëåæíîþ àáî çàëåæíîþ âіä іíøèõ äåðæàâ.
Òåðìіí «ðåãіîí» íå ìàє çàãàëüíîãî âèçíàíîãî âñіìà îçíà÷åííÿ і çàçâè÷àé âæèâàєòüñÿ ùîäî áóäü-ÿêèõ òåðèòîðіé, ÿêі íå äàþòü çìîãè âèçíà÷èòè
їõ ÿêèìèñü іíøèìè òåðìіíàìè. Ó ãåîãðàôії іñíóє ðîçóìіííÿ ðåãіîíó ÿê ñóêóïíîñòі êіëüêîõ äåðæàâ, ùî ìàþòü ñõîæіñòü ïðèðîäè, іñòîðії, êóëüòóð,
ñïіëüíіñòü ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ іíòåðåñіâ. Íåðіäêî òåðìіí «ðåãіîí»
ïіäìіíÿþòü ïîíÿòòÿì «ðàéîí», ïðîòå éîãî ÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü äî òåðèòîðії ìåíøîãî ìàñøòàáó, ïåðåâàæíî âñåðåäèíі òåðèòîðії âåëèêèõ êðàїí.

Історія географії

Слово «регіон» походить від латинського «regere», яке спочатку означало
«проводити межі», а згодом набуло значення «керувати». Уперше розподіл на
регіони – «regio» – здійснили за часів Римської імперії. За Середньовіччя під
регіоном розуміли території зі специфічними рисами, які вирізняли їх із-поміж
інших. У XVIII ст. поняття «регіон» почали часто вживати як протиставлення
національній державі, значення якої зростало.

Ðåãіîíè òà êðàїíè âèâ÷àє òàêèé íàóêîâèé íàïðÿì äîñëіäæåíü і íàâ÷àëüíà äèñöèïëіíà, ÿê êðàїíîçíàâñòâî. Ðàçîì ç òèì îêðåìі îñîáëèâîñòі êðàїí
âèâ÷àþòü ðіçíі íàóêè – ãåîãðàôіÿ, іñòîðіÿ, åêîíîìіêà, êóëüòóðîëîãіÿ, áіîëîãіÿ, ãåîëîãіÿ, ñóñïіëüñòâîçíàâñòâî, ñîöіîëîãіÿ òîùî. Âіäïîâіäíî âèîêðåìëþþòü ðіçíі íàïðÿìè êðàїíîçíàâñòâà – ãåîãðàôі÷íèé, іñòîðè÷íèé,
åêîíîìі÷íèé, êóëüòóðîëîãі÷íèé òà іí. Îäíàê ïîïðè âñі âіäìіííîñòі êðàї4
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íîçíàâñòâî – äèñöèïëіíà, ÿêà êîìïëåêñíî âèâ÷àє êðàїíè і ðåãіîíè, òîáòî
ñèñòåìàòèçóє é óçàãàëüíþє íàéðіçíîìàíіòíіøі çíàííÿ ïðî íèõ.
Êóðñ «Ãåîãðàôіÿ: ðåãіîíè і êðàїíè» çà ñâîїì çìіñòîì є ãåîãðàôі÷íèì
êðàїíîçíàâñòâîì, îñêіëüêè êîæíó îêðåìó êðàїíó àáî ðåãіîí ðîçãëÿäàє ÿê
єäèíå öіëå ðіçíîðіäíèõ, àëå âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ãåîãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ –
ïðèðîäè, íàñåëåííÿ, ãîñïîäàðñòâà ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ ãåîïîëіòè÷íèõ,
ñîöіàëüíèõ òà åêîíîìі÷íèõ àñïåêòіâ.

Роль країнознавства в сучасному світі. Êðàїíîçíàâñòâî ìàє ïåðåäóñіì ïіçíàâàëüíå çíà÷åííÿ. Âîíî äîïîìàãàє ëþäèíі ïîïîâíþâàòè і çàêðіïëþâàòè
çíàííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ðîçâèâàòè ñâіòîãëÿä, åðóäèöіþ, íàáóâàòè
äîñâіäó і, çðåøòîþ, ïіäâèùóâàòè ñâіé іíòåëåêòóàëüíèé ðіâåíü. Îçáðîєíà
êðàїíîçíàâ÷èìè çíàííÿìè ëþäèíà çäàòíà ïåðåáîðîòè âіä÷óæåííÿ, îñêіëüêè áåçïîñåðåäíüî áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі ãåîãðàôі÷íîї êàðòèíè ñâіòó,
âèðîáëÿþ÷è «âіçèòíі êàðòêè» ðåãіîíіâ і êðàїí.
Ïðîòå êðàїíîçíàâñòâî ìàє íå ëèøå ñóòî òåîðåòè÷íå, à é ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ. Êîìïëåêñíі õàðàêòåðèñòèêè êðàїí і ðàéîíіâ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі
ïіä ÷àñ ðîçðîáêè ðåãіîíàëüíèõ öіëüîâèõ ïðîãðàì, â óïðàâëіííі ñîöіàëüíîåêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì îêðåìèõ ðåãіîíіâ і ðàéîíіâ. Îñîáëèâî àêòóàëüíèì
ïðè öüîìó є ñòâîðåííÿ ìåðåæі àâòîìàòèçîâàíèõ ãåîãðàôі÷íèõ іíôîðìàöіéíèõ
ñèñòåì (ÃІÑ) ÿê êîìïëåêñó íàéðіçíîìàíіòíіøèõ, àëå âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ äæåðåë іíôîðìàöії ïðî ïðèðîäíі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі, ïîëіòè÷íі é êóëüòóðîëîãі÷íі ÿâèùà і ïðîöåñè ÿê ïî êðàїíі çàãàëîì, òàê і ïî îêðåìèõ її ðàéîíàõ.
Çíà÷íó ðîëü êðàїíîçíàâñòâî âіäіãðàє ó ñôåðі çîâíіøíіõ åêîíîìі÷íèõ і
ïîëіòè÷íèõ çâ’ÿçêіâ, ñïðèÿþ÷è ïіäâèùåííþ ðіâíÿ ãåîãðàôі÷íîї êóëüòóðè,
à îòæå, é êîìïåòåíòíîñòі âëàäè, ïіäïðèєìöіâ і äèïëîìàòіâ. Òàê ñàìî âåëèêå çíà÷åííÿ êðàїíîçíàâñòâà і äëÿ ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó.
Регіони світу. Îñíîâîþ äëÿ âèäіëåííÿ ðіçíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó є âіäìіííîñòі
îäíèõ ÷àñòèí íàøîї ïëàíåòè âіä іíøèõ. І õî÷à äîòåïåð íå іñíóє єäèíîãî
ïіäõîäó äî âèîêðåìëåííÿ ðåãіîíіâ ñâіòó, çàãàëüíîâèçíàíî, ùî âîíè іñòîòíî
ðіçíÿòüñÿ íå ëèøå çà ïðèðîäíèìè, іñòîðè÷íèìè і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè
ðèñàìè, à é çà ñâîїìè ìàñøòàáàìè. Öå âіäîáðàæåíî і â êëàñèôіêàöії, ÿêó
ðîçðîáèëè ôàõіâöі Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ).
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Çà ðіøåííÿì ÎÎÍ, êðàїíè ñâіòó çãðóïîâàíî ó ï’ÿòü âåëèêèõ ðåãіîíіâ
ñâіòó: Єâðîïà, Àçіÿ, Àâñòðàëіÿ òà Îêåàíіÿ, Àìåðèêà, Àôðèêà. Êîæíèé
іç öèõ ðåãіîíіâ ïîäіëÿþòü íà ìåíøі çà ðîçìіðàìè ðåãіîíè (ìàë. 1). Òàê, Єâðîïó òðàäèöіéíî ïîäіëÿþòü íà Çàõіäíó, Ïіâíі÷íó, Ñõіäíó é Ïіâäåííó. Àçіþ
çàçâè÷àé ïîäіëÿþòü íà Çàõіäíó, Öåíòðàëüíó, Ïіâäåííó, Ñõіäíó і ÏіâäåííîÑõіäíó. Â Àìåðèöі âèîêðåìëþþòü äâà âåëèêі ðåãіîíè – Ïіâíі÷íó Àìåðèêó é
Ëàòèíñüêó Àìåðèêó і Êàðèáñüêèé áàñåéí. Àâñòðàëіþ òà Îêåàíіþ ïîäіëÿþòü
íà ÷îòèðè ìåíøі ðåãіîíè – Àâñòðàëіþ і Íîâó Çåëàíäіþ, Ìåëàíåçіþ, Ìіêðîíåçіþ і Ïîëіíåçіþ. Íàòîìіñòü Àôðèêó ïåðåäóñіì ïîäіëÿþòü íà Ïіâíі÷íó Àôðèêó, à òàêîæ íà êðàїíè Àôðèêè íà ïіâäåíü âіä Ñàõàðè.
Ïîïðè ñóòòєâі âіäìіííîñòі ìіæ ðіçíèìè ðåãіîíàìè і êðàїíàìè, ùî їõ
ñêëàäàþòü, óñі âîíè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ â ñó÷àñíîìó ãëîáàëіçîâàíîìó
ñâіòі.

Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Ç ïîïåðåäíüîãî
êóðñó ãåîãðàôії âè âæå çíàєòå, ùî ãëîáàëіçàöіÿ – öå åêîíîìі÷íà âçàєìîçàëåæíіñòü êðàїí óñüîãî ñâіòó. Âîíà çóìîâëåíà ïåðåäóñіì ãåîãðàôі÷íèì ïîäіëîì
ïðàöі – ñïåöіàëіçàöієþ îêðåìèõ òåðèòîðіé íà âèðîáíèöòâі òîâàðіâ і ïîñëóã òà
îáìіíîì íèìè. Ïðè÷èíîþ òàêîї ñïåöіàëіçàöії є íåðіâíîìіðíèé ðîçïîäіë ðåñóðñіâ ïî òåðèòîðії Çåìëі, íåîäíàêîâà êâàëіôіêàöіÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ і ðіçíèé
ïîïèò íà ïåâíі òîâàðè é ïîñëóãè â òèõ ÷è іíøèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè.
ßêùî ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë âіäáóâàєòüñÿ ìіæ òåðèòîðіÿìè àáî ïіäïðèєìñòâàìè îäíієї äåðæàâè і âіäïîâіäíî îáìåæåíèé її êîðäîíàìè, òî ôîðìóєòüñÿ íàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñòâî. Ïðîòå íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ êîðäîíіâ çîâñіì
íå îçíà÷àє, ùî îêðåìå íàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ôóíêöіîíóє іçîëüîâàíî.
Íàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñòâî áóäü-ÿêîї äåðæàâè, òàê ÷è іíàêøå, âçàєìîïîâ’ÿçàíå ç іíøèìè íàöіîíàëüíèìè ãîñïîäàðñòâàìè ÷åðåç åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі
òà іíøі çâ’ÿçêè.
Òàêі çâ’ÿçêè âçàєìîâèãіäíі, îñêіëüêè íàâіòü íàéìîãóòíіøà äåðæàâà íå
âèðîáëÿє âñüîãî àñîðòèìåíòó íåîáõіäíèõ її íàñåëåííþ òîâàðіâ і ïîñëóã
ïîòðіáíîї êіëüêîñòі òà ÿêîñòі. Âîíà ñïåöіàëіçóєòüñÿ ëèøå íà òèõ òîâàðàõ і
ïîñëóãàõ, äëÿ âèðîáíèöòâà ÿêèõ ìàє ëіïøі óìîâè (äîêëàäàþ÷è ìåíøèõ
çàòðàò), ïîðіâíÿíî ç іíøèìè êðàїíàìè ñâіòó. Òàê ñàìî ðîáèòü êîæíà äåðæàâà ñâіòó. Îòæå, ìàє ìіñöå ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі – ñïåöіàëіçàöіÿ
äåðæàâ íà âèðîáíèöòâі ïåâíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã òà îáìіí íèìè. Çàâäÿêè
òàêîìó îáìіíó і ñôîðìóâàëîñÿ ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – ãëîáàëüíà ñèñòåìà
íàöіîíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ, âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ðіçíèìè ôîðìàìè ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ òà іíøèõ çâ’ÿçêіâ.
ГОЛОВНЕ
Î Курс «Географія: регіони і країни» вивчає країни та регіони як єдине ціле взаємопов’язаних географічних елементів.
Î За рішенням ООН, країни світу згруповано в п’ять великих регіонів світу: Європу,
Азію, Австралію та Океанію, Америку, Африку.
Î Провідною тенденцією розвитку сучасного світу є глобалізація – економічна взаємозалежність країн усього світу, яка зумовлена географічним і міжнародним поділом праці.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни»?
2. Яке існує сучасне тлумачення терміна «регіон»?
3. Яка територія визнається країною?
4. Назвіть і покажіть на карті найбільші регіони світу.
5. Доведіть, що окремі регіони та країни взамопов’язані між собою.
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§ 2.

Î Які існують джерела географічних знань?
Î Що зображено на політичній карті?


Джерела знань про регіони та країни світу. Äæåðåëîì êðàїíîçíàâ÷îї іíôîðìàöії є íàâ÷àëüíі âèäàííÿ ç «Êðàїíîçíàâñòâà», äå óçàãàëüíåíî é ñèñòåìàòèçîâàíî ðіçíîìàíіòíі äàíі ïðî êðàїíè òà òåðèòîðії ñâіòó. Òàêîæ âàæëèâèì
äæåðåëîì є äîâіäêîâà ëіòåðàòóðà ç ðіçíîáі÷íîþ іíôîðìàöієþ ïðî êðàїíè é
íàðîäè. Öå, íàïðèêëàä, «Êðàїíè ñâіòó. Åíöèêëîïåäè÷íèé äîâіäíèê», «Äèòÿ÷à åíöèêëîïåäіÿ. Êðàїíè ñâіòó». Îêðåìі âèäàííÿ öієї êíèæêè ïðèñâÿ÷åíî Єâðîïі, Àçії, Àìåðèöі, Àâñòðàëії òà Îêåàíії. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ
íàáóâàþòü ìіæíàðîäíі é íàöіîíàëüíі ñòàòèñòè÷íі äîâіäíèêè òà ùîðі÷íèêè,
êíèæêè é ïіäðó÷íèêè іç ñîöіàëüíîї òà åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії, іñòîðії êðàїí,
íàðîäіâ і öèâіëіçàöіé. Êðàїíîçíàâ÷ó іíôîðìàöіþ ìîæíà ðîçøóêàòè íà ñòîðіíêàõ ìåðåæі Іíòåðíåò, çà äîïîìîãîþ ïîøóêîâîї ñèñòåìè Google.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Зайдіть на сторінку Вікіпедії «Країни світу» і, ознайомившись із нею,
визначте, яку саме інформацію з країнознавства можна тут одержати.

Íàéâàæëèâіøèì äæåðåëîì êðàїíîçíàâ÷îї іíôîðìàöії êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðó є ãåîãðàôі÷íі àòëàñè é òåìàòè÷íі êàðòè, çîêðåìà і ïîëіòè÷íà.
Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Ïîëіòè÷íà êàðòà –
ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé âіäîáðàæåíî òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íèé ïîäіë
ñâіòó, ìàòåðèêіâ àáî îêðåìèõ ðåãіîíіâ. Її іíêîëè íàçèâàþòü äçåðêàëîì ïîëіòè÷íîї ñèòóàöії, àäæå âîíà âіäîáðàæàє òåðèòîðіàëüíі çìіíè íàéâàæëèâіøèõ ðåçóëüòàòіâ ïîëіòè÷íèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ ó ñâіòі – âèíèêíåííÿ і
çíèêíåííÿ äåðæàâ, їõíіé ðîçïàä і çëèòòÿ, çìіíó їõíіõ íàçâ, ñòàòóñó, ïëîùі, ñòîëèöі, ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ òîùî. Ãîëîâíèìè çà çíà÷åííÿì
îá’єêòàìè ñó÷àñíîї ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó є äåðæàâè, êðàїíè é òåðèòîðії.
Äåðæàâà – çàñåëåíà òåðèòîðіÿ ç âèçíà÷åíèìè êîðäîíàìè, ùî ïîëіòèêîãåîãðàôі÷íî íåçàëåæíà âіä іíøèõ äåðæàâ ó âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ âіäíîñèíàõ. Çâàæàþ÷è íà öå, ÷àñòî êàæóòü, ùî äåðæàâà є ñóâåðåííèì
ïîëіòè÷íèì óòâîðåííÿì.
Íà ïî÷àòîê 2017 ð. íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó íàëі÷óâàëè 194 íåçàëåæíі
äåðæàâè. Íàéáіëüøå їõ â Àôðèöі – 53, íàéìåíøå â Îêåàíії – 14.
Â Àçії – 45 êðàїí, äåùî ìåíøå â Єâðîïі – 44 êðàїíè, â Àìåðèöі – 35.
Îêðіì òîãî, ùå ÷îòèðè äåðæàâè ëåæàòü îäíî÷àñíî â äâîõ ðåãіîíàõ ñâіòó:
Ðîñіÿ, Òóðå÷÷èíà і Êàçàõñòàí – â Àçії òà Єâðîïі, Єãèïåò – â Àôðèöі é Àçії.
Óñі äåðæàâè є ïîâíîöіííèìè ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíîãî ïðàâà. Ïðè öüîìó
äåÿêі ç íèõ ïðîäîâæóþòü âèçíàâàòè ãëàâîþ äåðæàâè ïðàâèòåëÿ іíøîї äåðæàâè, ç ÿêîþ âîíè ïîâ’ÿçàíі êîëîíіàëüíèì ìèíóëèì. Ïðèêëàäàìè є êîëèøíі
äîìіíіîíè Âåëèêîї Áðèòàíії, ÿê-îò Êàíàäà àáî Àâñòðàëіÿ, äå ãëàâîþ ôîðìàëüíî âèçíàєòüñÿ áðèòàíñüêèé ìîíàðõ. Íèíі âîíè âõîäÿòü äî ñêëàäó Áðèòàíñüêîї Ñïіâäðóæíîñòі Íàöіé. Òàê ñàìî ôîðìàëüíî âîëîäіþòü êíÿçіâñòâîì
Àíäîððà äâі іíøі єâðîïåéñüêі äåðæàâè – Ôðàíöіÿ òà Іñïàíіÿ, òàê çâàíèé
êîíäîìіíіóì. Ðåàëüíó æ âëàäó â Àíäîððі ìàє ãëàâà її óðÿäó.
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ßê âè âæå çíàєòå, êðàїíà – öå òåðèòîðіÿ, ÿêà ìîæå ìàòè äåðæàâíèé
ñóâåðåíіòåò àáî áóòè çàëåæíîþ âіä іíøèõ äåðæàâ. Îòæå, êðàїíîþ є áóäüÿêà äåðæàâà. Âîäíî÷àñ äàëåêî íå êîæíà êðàїíà ìàє ïðàâî íàçèâàòèñÿ äåðæàâîþ. Çàãàëîì ó ñâіòі íèíі íàëі÷óþòü áëèçüêî 250 êðàїí.
Ñòàòóñ êðàїí ìàþòü òàêîæ çàëåæíі êðàїíè é òåðèòîðії, êîæíà ç ÿêèõ
ïåðåáóâàє ïіä ïîëіòè÷íèì ÷è âіéñüêîâèì êîíòðîëåì îäíієї іç ñóâåðåííèõ
äåðæàâ. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, êîëîíіїї – êðàїíè, ïîçáàâëåíі äåðæàâíîї
ñàìîñòіéíîñòі é ïîëіòè÷íîї òà åêîíîìі÷íîї ñâîáîä. Êîëîíії ìîæóòü ìàòè
ðіçíèé ñòàòóñ, íàïðèêëàä «çàìîðñüêà òåðèòîðіÿ», ÿê-îò Ãіáðàëòàð ó Âåëèêîї Áðèòàíії; «çàìîðñüêèé äåïàðòàìåíò (ðåãіîí)» – Ôðàíöóçüêà Ãâіàíà;
«àâòîíîìíèé ðåãіîí» – Ôàðåðñüêі îñòðîâè Äàíії.
Äî çàëåæíèõ êðàїí íàëåæàòü і ïðîòåêòîðàòè – êðàїíè, ùî çàçâè÷àé
âèçíàþòü íàä ñîáîþ ñóâåðåíіòåò ïåâíîї äåðæàâè â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ, àëå çáåðіãàþòü íåçàëåæíіñòü ó âíóòðіøíіõ ñïðàâàõ. Íèíі ïîäіáíîþ
ôîðìîþ ìіæäåðæàâíèõ âіäíîñèí є «âіëüíî àñîöіéîâàíà äåðæàâà», ÿê-îò
Ïóåðòî-Ðèêî, ùî çàëåæèòü âіä ÑØÀ.
Іñíóє ùå îäèí ñïåöèôі÷íèé âèä òåðèòîðіé – àêâàòîðіїї – öå âîäè âіäêðèòîãî ìîðÿ, ÿêі âèäіëåíî âіäïîâіäíî äî íîðì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà íà Çåìëі. Îêðåìèé ñòàòóñ ìàє òàê çâàíà ìîðñüêà åêîíîìі÷íà çîíà, ùî ïðèëÿãàє äî êîðäîíіâ
ñóõîäîëó äåðæàâè, ÿêà ìàє âèõіä äî ìîðÿ. Öå àêâàòîðіÿ íà âіäñòàíі 200 ìèëü
(ïîíàä 370 êì) âіä óçáåðåææÿ òà íà ãëèáèíó 500 ìåòðіâ øåëüôó ìàòåðèêîâîãî
ñõèëó. Âіäïîâіäíî äî Êîíâåíöії ç ìîðñüêîãî ïðàâà 1982 ð., ó çàçíà÷åíèõ
ìåæàõ àêâàòîðії äåðæàâè ìàþòü ñóâåðåííå ïðàâî íà åêîíîìі÷íó äіÿëüíіñòü –
ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè, ðîçâіäêó é ðîçðîáêó ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ òîùî.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

На політичній карті світу є країни, які не визнані більшістю інших держав як
незалежні держави. Це, наприклад, Абхазія (частина Грузії), Нагірний Карабах (частина Азербайджану), Придністров’я (частина Молдови), Турецька
Республіка Північного Кіпру (частина Кіпру) тощо. Так само не визнані самопроголошені утворення, як-от Донецька Народна Республіка та Луганська
Народна Республіка, які встановлено на тимчасово окупованій території
окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Îñîáëèâèé ñòàòóñ ìàє Àíòàðêòèäà, ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé ðåæèì ÿêîї
âèçíàíî äîãîâîðîì âіä 1 æîâòíÿ 1959 ð. Çãіäíî ç íèì öåé êîíòèíåíò є
íåéòðàëüíèé, äåìіëіòàðèçîâàíèé, äå çàáîðîíåíî áóäü-ÿêó âіéñüêîâó é ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü, à òàêîæ ïîëіòè÷íі ïîäіëè òåðèòîðії. Єäèíèé âèä
äіÿëüíîñòі, ùî є äîçâîëåíèì, – öå íàóêîâî-ïîøóêîâà ðîáîòà. Óêðàїíà òàêîæ ìàє òàì íàóêîâî-äîñëіäíó ñòàíöіþ («Àêàäåìіê Âåðíàäñüêèé»).
ГОЛОВНЕ
Î Джерела знань про регіони та країни світу поділяють на спеціальні навчальні видання і довідково-енциклопедичні.
Î Політична карта – це географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ світу, материків або окремих регіонів.
Î Головними об’єктами сучасної політичної карти світу є держави, країни та території.
1.
2.
3.
4.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Назвіть джерела країнознавчої інформації, якими ви можете нині користуватися.
Що відображено на політичній карті?
Поясніть, у чому головна відмінність між країною і державою.
Назвіть і покажіть на політичній карті різні територіально-політичні утворення.

РОЗДІЛ 1

Ðîçäіë 1. Єâðîïà
ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
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 розуміти зміни, що відбуваються на політичній карті Європи;
 розрізняти форми державного правління і територіального устрою країн Європи,
їхні типи і підтипи за рівнем економічного розвитку;
 уміти характеризувати особливості природних умов і ресурсів, демографічних та
урбанізаційних процесів, розміщення населення і секторів економіки в регіоні;
 уміти пояснювати особливості міжнародної спеціалізації європейських країн;
 уміти оцінювати місце Європи у світі, позитивні й негативні наслідки глобалізації
в економіці та культурі європейських країн.

§ 3.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎÃÎ
ÏÎËÎÆÅÍÍß ЄÂÐÎÏÈ. ÑÊËÀÄ ÐÅÃІÎÍÓ

Î Де проходить межа між Європою та Азією?
Î Що таке економіко-географічне положення території?

Загальні відомості про Європу. Єâðîïà – îäèí іç ìàêðîãåîãðàôі÷íèõ ðåãіð
îíіâ ñâіòó, ùî âèäіëåíі ÎÎÍ. Îõîïëþє ïëîùó áëèçüêî 10,5 ìëí êì2, її
íàñåëåííÿ íà ïî÷àòîê 2017 ð. íàëі÷óâàëî ïîíàä 740 ìëí îñіá.
Íà òåðèòîðії Єâðîïè іñíóþòü 44 íåçàëåæíі äåðæàâè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøà (Ðîñіÿ) і íàéìåíøà (Âàòèêàí) çà ïëîùåþ ó ñâіòі, 6 çàëåæíèõ òåðèòîðіé і ÷àñòêîâî âèçíàíі òà íåâèçíàíі êðàїíè.
Єâðîïà çàâæäè âïëèâàëà і ïðîäîâæóє âïëèâàòè íà ñâіòîâó ïîëіòèêó é
åêîíîìіêó. Ñàìå â Єâðîïі ùå 450 ð. äî í. å. íàðîäèëàñÿ äåìîêðàòіÿ. «Ñó÷àñíà ëþäèíà – äèòèíà єâðîïåéñüêîї êóëüòóðè» – òàê ãîâîðÿòü, êîëè
éäåòüñÿ ïðî çíà÷åííÿ єâðîïåéñüêîї öèâіëіçàöії äëÿ âñüîãî ñâіòó. Âñåáі÷íèé
ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі, ÿêіñòü æèòòÿ, ïðàâà ëþäèíè, ïðèíöèïè é ìåõàíіçìè
її ñîöіàëüíîãî çàõèñòó áóëè çàïî÷àòêîâàíі é ðîçâèâàëèñÿ ñàìå â êðàїíàõ
Єâðîïè. Ðåãіîí çàâæäè áóâ і є öåíòðîì ñóñïіëüíîãî, çîêðåìà ïîëіòè÷íîãî,
9
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åêîíîìі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî ïðîãðåñó. ßê íàñëіäîê, áàãàòî єâðîïåéñüêèõ
êðàїí íàëåæàòü äî íàéðîçâèíåíіøèõ ó ñâіòі.
Єâðîïà – öå ðåãіîí, ó ÿêîìó ìè æèâåìî, ðîçâèâàєìîñÿ é ðîçáóäîâóєìî
íåçàëåæíó Óêðàїíó, âñòàíîâëþєìî âіäíîñèíè ç áëèçüêèìè é äàëåêèìè ñóñіäàìè, øóêàєìî íàäіéíèõ ïàðòíåðіâ. Îñü ÷îìó ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ ïðî
îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó êðàїí óñієї Єâðîïè є íàäçâè÷àéíî âàæëèâі äëÿ êîæíîї ëþäèíè, çîêðåìà єâðîïåéöÿ.
Особливості економіко-географічного положення Європи. Åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ áóäü-ÿêîãî ðåãіîíó – öå éîãî ïîëîæåííÿ âіäíîñíî
ðіçíèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü ïåâíå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ. Єâðîïà ðîçìіùåíà
íà çàõîäі ìàòåðèêà Єâðàçіÿ. Íàéáëèæ÷èìè ñóñіäàìè єâðîïåéñüêèõ êðàїí є
êðàїíè Àôðèêè é Àçії, à äàëåêèìè – êðàїíè Àìåðèêè. Çàâäÿêè òàêîìó
ïîëîæåííþ Єâðîïà âіäіãðàє ðîëü âåëèêîãî ìîñòó ìіæ ðіçíèìè ðåãіîíàìè.
Òîìó ÷åðåç Єâðîïó ïðîëÿãëè âàæëèâі ìіæíàðîäíі òðàíñïîðòíі øëÿõè.
Єâðîïåéñüêі áåðåãè îìèâàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî, Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî і Òèõîãî îêåàíіâ. Òàêå ïîëîæåííÿ ðåãіîíó äóæå âèãіäíå, àäæå ïðÿìèé
âèõіä äî ìîðÿ áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí ñïðèÿє ðîçâèòêó çîâíіøíüîї
òîðãіâëі, ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó é åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó. Âàæëèâèì ÷èííèêîì є âіääàëåíіñòü òåðèòîðіé âіä ìîðñüêèõ óçáåðåæ: ùî áëèæ÷å âîíè äî
ìîðÿ, òî àêòèâíіøå ðîçâèâàþòüñÿ. Òàê, âіääàëåíіñòü êðàїí Çàõіäíîї Єâðîïè
âіä ìîðіâ íå ïåðåâèùóє 600 êì, ùî ñïðèÿє їõíüîìó åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó.
Êіëüêіñòü êðàїí, ùî íå ìàþòü âèõîäó äî ìîðÿ, ñòàíîâèòü ïîíàä 30 %.
Áåðåãîâà ëіíіÿ Єâðîïè çíà÷íî ðîç÷ëåíîâàíà. Ïëîùà ïіâîñòðîâіâ ñòàíîâèòü
÷åòâåðòó ÷àñòèíó âіä óñієї ïëîùі Єâðîïè, à íà îñòðîâè ïðèïàäàє ïîíàä
700 òèñ. êì2. Òîìó îêðåìі ç êðàїí є îñòðіâíèìè (Âåëèêà Áðèòàíіÿ) ÷è ðîçìіùóþòüñÿ íà ïіâîñòðîâàõ (Іñïàíіÿ, Іòàëіÿ, Íîðâåãіÿ, Øâåöіÿ), ùî âïëèâàє
íà їõíіé ðîçâèòîê і íàâіòü âèçíà÷àє їõíþ ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ.
Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà Єâðîïè ëåæèòü ó ïîìіðíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîÿñі,
óìîâè ÿêîãî ñïðèÿòëèâі äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі íàñåëåííÿ. Íàéïіâíі÷íіøі ÷àñòèíè Єâðîïè ðîçòàøîâàíі çà Ïîëÿðíèì
êîëîì, à ïіâäåííі – ó ñóáòðîïі÷íîìó ïîÿñі, ùî çíà÷íî îñâîєíèé ëþäèíîþ äëÿ
æèòòÿ і ðîçâèòêó ðіçíèõ ñôåð åêîíîìіêè.
Єâðîïà áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі
ðåñóðñè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ ìàþòü ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííі, çåìåëüíі é ðåêðåàöіéíі.
Склад регіону. Ñóáðåãіîí – öå ÷àñòèíà ìàêðîãåîãðàôі÷íîãî ðåãіîíó ñâіòó,
ùî âèðіçíÿєòüñÿ ñõîæèìè ãåîãðàôі÷íèìè óìîâàìè, íàñåëåííÿì, ãîñïîäàðñòâîì òà ÷àñòî é іñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì. Çà ïðîïîçèöієþ ÎÎÍ, Єâðîïó
ïîäіëÿþòü íà òàêі ñóáðåãіîíè, ÿê ÏіâСхідна Європа
íі÷íà, Ïіâäåííà, Çàõіäíà і Ñõіäíà
Північна Європа
Єâðîïà (ìàë. 2). Öåé ïîäіë є ñóòî ãåîЗахідна Європа
ãðàôі÷íèì. Çàëåæíî âіä ïîëіòè÷íîї òà
Південна Європа
åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії îêðåìі êðàїíè
ìîæóòü íàëåæàòè äî ðіçíèõ ãðóï êðàМал. 2. Субрегіони Європи
їí і âіäïîâіäíî ñóáðåãіîíіâ.
за пропозицією ООН
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Користуючись офіційним сайтом ООН і мал. 2, визначте межі субрегіонів
Європи та позначте їх на контурній карті. Який із субрегіонів є найбільшим
за площею і кількістю країн?

Äî ñóáðåãіîíó Çàõіäíà Єâðîïà íàëåæàòü Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Ìîíàêî,
Áåëüãіÿ, Íіäåðëàíäè, Ëþêñåìáóðã, Ëіõòåíøòåéí, Àâñòðіÿ і Øâåéöàðіÿ. Çàõіäíîєâðîïåéñüêèé ñóáðåãіîí є ÿäðîì åêîíîìі÷íîãî і ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó
âñієї Єâðîïè. Çàõіäíîєâðîïåéñüêі êðàїíè є åêîíîìі÷íèìè ëіäåðàìè çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íå ëèøå â Єâðîïі, à é ó ñâіòі, à їõíіé ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ â êіëüêà ðàçіâ ïåðåâèùóє ñåðåäíüîñâіòîâèé ïîêàçíèê. Ó ñòðóêòóðі
ãîñïîäàðñòâà Çàõіäíîї Єâðîïè ïåðåâàæàє ñôåðà ïîñëóã (òðåòèííèé ñåêòîð
åêîíîìіêè), ïðè öüîìó åôåêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ é ìàòåðіàëüíå âèðîáíèöòâî
(ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî), ÿêå є íàäçâè÷àéíî âèñîêîòåõíîëîãі÷íèì. Êðàїíè ñóáðåãіîíó ìàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñôåðі іííîâàöіé, âèñîêèé ðіâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі íàöіîíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ, âèñîêі
ñîöіàëüíі ñòàíäàðòè, äîáðå ðîçâèíóòå ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî.
Êðàїíàìè Ñõіäíîї Єâðîïè є Óêðàїíà, Áіëîðóñü, Ìîëäîâà é Ðîñіÿ – êîëèøíі ðåñïóáëіêè ÑÐÑÐ. Äî öüîãî ñóáðåãіîíó òàêîæ íàëåæàòü Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, ×åõіÿ, Óãîðùèíà, Ðóìóíіÿ і Áîëãàðіÿ. Ìàéæå âñі êðàїíè Ñõіäíîї Єâðîïè ïîäîëàëè ñêëàäíèé ïåðåõіäíèé åòàï ðîçâèòêó âіä ïëàíîâîї äî ðèíêîâîї
åêîíîìіêè. Ó ðåçóëüòàòі ðåôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ áóëî îáðàíî ðіçíі øëÿõè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Íèíі êðàїíè ñóáðåãіîíó âіäðіçíÿþòüñÿ
íåîäíàêîâèì ðіâíåì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó (ìàë. 3), ðіçíèìè
ïðîáëåìàìè ñîöіàëüíîãî õàðàêòåðó,
íàïðèêëàä çðîñòàííÿì áåçðîáіòòÿ, à
òàêîæ çàãîñòðåííÿì ãåîïîëіòè÷íîї
ñèòóàöії, çîêðåìà â Óêðàїíі.
Óñі êðàїíè Ñõіäíîї Єâðîïè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó çîâíіøíіé
òîðãіâëі, îñâîþþ÷è íîâі ðèíêè
çáóòó òîâàðіâ і ïîñëóã, ó ñïіëüíîìó
ïіäïðèєìíèöòâі é іíâåñòèöіéíèõ
ïðîåêòàõ.
Äî Ïіâíі÷íîї Єâðîïè íàëåæàòü
10 êðàїí. Îêðіì êðàїí Ôåíîñêàíäії – Äàíіÿ, Íîðâåãіÿ, Øâåöіÿ,
Ôіíëÿíäіÿ, äî ðåãіîíó íàëåæàòü
òàêîæ Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іðëàíäіÿ,
Іñëàíäіÿ і Áàëòіéñüêі êðàїíè –
Ëàòâіÿ, Ëèòâà é Åñòîíіÿ. Âêëþ÷åííÿ
îñòàííіõ òðüîõ êðàїí äî Ïіâíі÷íîї
Єâðîïè çóìîâëåíî íå òàê ãåîãðàМал. 3. Показник ВВП на душу населення
ôі÷íèì ïîëîæåííÿì, ÿê іñòîðè÷íèв країнах Східної Європи, дол. (за даними
ìè îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

МВФ, 2016 р.)

ООН змінила статус Балтійських країн. У січні 2017 р. ООН змінила статус
країн Балтії – Естонії, Латвії і Литви – з держав Східної Європи на країни Північної Європи. «ООН офіційно змінює Статус країн Балтії – зі Східної Європи
на Північну Європу. Це саме те, до чого ми належимо», – зазначив Артіс Пабрікс, латвійський політик, депутат Європарламенту.
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Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Єâðîïè âіäðіçíÿє âіä êðàїí іíøèõ єâðîïåéñüêèõ ñóáðåãіîíіâ їõíє ðîçìіùåííÿ íà ïіâíî÷і, ãåîãðàôі÷íà áëèçüêіñòü, ñïіëüíіñòü
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, ïîðіâíÿíî ñòàáіëüíèé і äîñèòü âèñîêèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ïðî ùî ñâіä÷àòü ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ,
íåçíà÷íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ і âèñîêèé ðіâåíü æèòòÿ ëþäåé.
Äî Ïіâäåííîї Єâðîïè íàëåæàòü êðàїíè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ. Ñåðåä íèõ òðè
êðàїíè Ïіðåíåéñüêîãî ïіâîñòðîâà – Ïîðòóãàëіÿ, Іñïàíіÿ òà Àíäîððà; Іòàëіÿ,
ùî çàéìàє ÿê ìàòåðèêîâó ÷àñòèíó, òàê і Àïåííіíñüêèé ïіâîñòðіâ і ãðóïó
îñòðîâіâ, à òàêîæ òàêі êðàїíè-êàðëèêè, ÿê Ñàí-Ìàðèíî і Âàòèêàí. Äî ñóáðåãіîíó íàëåæàòü êðàїíè Áàëêàíñüêîãî ïіâîñòðîâà – êîëèøíі ðåñïóáëіêè
Þãîñëàâії – Õîðâàòіÿ, ×îðíîãîðіÿ, Ñëîâåíіÿ, Ìàêåäîíіÿ, Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà, Ñåðáіÿ, à òàêîæ Ìàëüòà, Ãðåöіÿ, Àëáàíіÿ.
Ó Ïіâäåííіé Єâðîïі є ÿê åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè, òàê і òàêі, äå
ðіâåíü ðîçâèòêó íèæ÷èé і âèðіçíÿєòüñÿ íåñòàáіëüíіñòþ. Âіäìіííîñòі â ðіâíÿõ ðîçâèòêó êðàїí Ïіâäåííîї Єâðîïè ïîâ’ÿçàíі ÿê ç іñòîðієþ ðîçâèòêó
êðàїí, òàê і іç ñó÷àñíèì ñòàíîì іíôðàñòðóêòóðè, çàëó÷åííÿì іíâåñòèöіé â
åêîíîìіêó, åêñïëóàòàöієþ ðåñóðñіâ, ïðîÿâîì ðіçíèõ ðèçèêіâ – ïðèðîäíèõ,
ïîëіòè÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, åêîëîãі÷íèõ. Ó ñóáðåãіîíі çîñåðåäæåíі íàéâіäîìіøі êóëüòóðíі òà ðåêðåàöіéíі öåíòðè ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ.
ГОЛОВНЕ
Î Європа – західний макрорегіон материка Євразія, який займає площу понад 10 млн км2
з населенням понад 740 млн осіб.
Î Європа має зручне економіко-географічне положення.
Î За пропозицією ООН, Європу поділяють на чотири субрегіони – Західну, Східну,
Північну і Південну Європу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які найважливіші особливості економіко-географічного положення Європи?
2. Які країни Європи є континентальними, морськими, острівними?
3. Порівняйте субрегіони Європи за географічним положенням, складом країн та економічним розвитком.
4. Поясніть значення Європи для суспільного розвитку.
5. Знайдіть на карті європейські субрегіони та позначте їхні межі на контурній карті.
6. Користуючись картами атласу, визначте найбільші за площею і населенням країни,
що повністю лежать у межах Європи. До яких субрегіонів вони належать?

§ 4.

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ЄÂÐÎÏÈ.
ÒÈÏÈ ÊÐÀЇÍ. ЄÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ІÍÒÅÃÐÀÖІß

Î Що таке політична карта? Які її основні елементи?
Î Як поділяють країни за рівнем економічного розвитку?

Політична карта Європи. Ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà Єâðîïè ñôîðìóâàëàñÿ â
îñíîâíîìó ó XX ñò. Íàéáіëüøèé âïëèâ íà її ôîðìóâàííÿ ìàëè Ïåðøà і
Äðóãà ñâіòîâі âіéíè. Çíà÷íèõ çìіí ïîëіòè÷íà êàðòà Єâðîïè çàçíàëà òàêîæ
íàïðèêіíöі ÕÕ ñò. Ïîäієþ íå ëèøå єâðîïåéñüêîãî, à é ñâіòîâîãî ìàñøòàáó
ñòàâ ðîçïàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó (ÑÐÑÐ) ó 1991 ð., óòâîðåííÿ ÑÍÄ, ðîçäіë
×åõîñëîâà÷÷èíè íà ×åõіþ і Ñëîâà÷÷èíó, à òàêîæ îá’єäíàííÿ äâîõ íіìåöüêèõ äåðæàâ (1990 ð.), ðîçïàä íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. íà êіëüêà íåçàëåæíèõ
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ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Осередки сепаратизму в Європі. Шотландія, Каталонія, Фландрія – серед
низки європейських регіонів, які прагнуть до автономії, якщо не до повної незалежності. Фінансова криза, соціальні негаразди, вихід Великої Британії з ЄС та
інші причини дедалі більше посилюють напруженість у їхніх відносинах із національними урядами. Особливо тих регіонів, які є головними донорами державних бюджетів. Вони хочуть повернути назад свої податкові внески, збільшити
автономію чи утворити незалежну державу. Першого жовтня 2017 р. Каталонія
провела референдум – опитування населення щодо відокремлення від Іспанії.

Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Çà
ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ â Єâðîïі ïåðåâàæàþòü óíіòàðíі äåðæàâè.
Ëèøå øіñòü äåðæàâ є ôåäåðàòèâíèìè. Ñåðåä íèõ Àâñòðіÿ, Áåëüãіÿ, Íіìå÷÷èíà, Øâåéöàðіÿ, Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà òà Ðîñіÿ. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè óíіòàðíîї äåðæàâè є íàÿâíіñòü єäèíîї êîíñòèòóöії, єäèíîãî êåðіâíîãî
öåíòðó, єäèíîãî ãðîìàäÿíñòâà і єäèíîї äåðæàâíîї ìîâè. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ôåäåðàòèâíîї äåðæàâè є òå, ùî âîäíî÷àñ іç ôåäåðàëüíîþ êîíñòèòóöієþ, îðãàíàìè âëàäè і çàêîíîäàâñòâîì óñі ñóá’єêòè ôåäåðàöії (ðåñïóáëіêè,
øòàòè, çåìëі, êðàї, êàíòîíè òîùî) ìàþòü ñâîї êîíñòèòóöії, çàêîíè, ñèñòåìó çàêîíîäàâ÷èõ, âèêîíàâ÷èõ і ñóäîâèõ îðãàíіâ.
Çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ áіëüøіñòü êðàїí Єâðîïè – ðåñïóáëіêè. Çàëåæíî
âіä ðîçïîäіëó ïîâíîâàæåíü ìіæ ïàðëàìåíòîì і ïðåçèäåíòîì ðîçðіçíÿþòü
ïàðëàìåíòñüêó, ïðåçèäåíòñüêó і çìіøàíі (ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêó,
ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó) ðåñïóáëіêè.
Ó Єâðîïі ïåðåâàæàþòü ïàðëàìåíòñüêі ðåñïóáëіêè (íàïðèêëàä, Íіìå÷÷èíà, Ãðåöіÿ, Іòàëіÿ, Óãîðùèíà, Ëàòâіÿ, Ëèòâà, Åñòîíіÿ òà іí.), ó ÿêèõ
ïàðëàìåíò ÿê ïîâíîâëàäíèé îðãàí ôîðìóє ïîëіòè÷íî âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä íèì óðÿä і çàçâè÷àé îáèðàє ïðåçèäåíòà, ÿêèé ó ñèñòåìі äåðæàâíèõ
îðãàíіâ âèêîíóє ñèìâîëі÷íó þðèäè÷íó ôóíêöіþ.
Ó ïðåçèäåíòñüêіé ðåñïóáëіöі ãëàâà äåðæàâè, ÿêîãî îáèðàє íàðîä, є âîäíî÷àñ і ãëàâîþ óðÿäó. Âіí ìàє äóæå âåëèêі ïîâíîâàæåííÿ, ïðèçíà÷àє і
çâіëüíÿє ÷ëåíіâ óðÿäó íà âëàñíèé ðîçñóä. Îäíàê âіí íå ìîæå ðîçïóñòèòè
13
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äåðæàâ Þãîñëàâії. Ïî÷àòîê ÕÕІ ñò. ïîçíà÷èâñÿ òàê çâàíèìè êîëüîðîâèìè
ðåâîëþöіÿìè, çîêðåìà â êðàїíàõ Ñõіäíîї Єâðîïè, ÿêі ñóòòєâî âïëèíóëè íà
ïîäàëüøèé âèáіð øëÿõó ðîçâèòêó äåðæàâ.
Îòæå, ó ðåçóëüòàòі ïîäіé êіí. ÕÕ – ïî÷. ÕÕІ ñò. íà ïîëіòè÷íіé êàðòі
Єâðîïè ç’ÿâèëèñÿ ìîëîäі íåçàëåæíі äåðæàâè, ñåðåä ÿêèõ і íàøà êðàїíà òà
Áіëîðóñü, Ìîëäîâà, Ðîñіÿ (êîëèøíі ðåñïóáëіêè ÑÐÑÐ), à òàêîæ Õîðâàòіÿ,
×îðíîãîðіÿ, Ñëîâåíіÿ, Ìàêåäîíіÿ, Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà, Ñåðáіÿ (êîëèøíі
ðåñïóáëіêè Þãîñëàâії). Є íà ïîëіòè÷íіé êàðòі é òàê çâàíі íåâèçíàíі (Ïðèäíіñòðîâñüêà Ðåñïóáëіêà) і ÷àñòêîâî âèçíàíі (Êîñîâî) äåðæàâè. Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Єâðîïè é äîòåïåð іñíóþòü çàëåæíі òåðèòîðії, ñåðåä ÿêèõ
íàéáіëüøå îñòðîâіâ. Öå, çîêðåìà, î. Ìåí òà î. Ãåðíñі, ùî íàëåæàòü Âåëèêіé Áðèòàíії, Ôàðåðñüêі îñòðîâè – çàëåæíі âіä Äàíії, î. ßí-Ìàєí òà àðõіïåëàã Øïіöáåðãåí, ùî íàëåæàòü Íîðâåãії, òà іí.
Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ïðîáëåì Єâðîïè íèíі є ñåïàðàòèçì
ì – áîðîòüáà îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ і ïîëіòè÷íèõ êіë çà âіäîêðåìëåííÿ ÷àñòèíè òåðèòîðії
âіä äåðæàâè äëÿ îòðèìàííÿ ïîâíîї ÷è ÷àñòêîâîї íåçàëåæíîñòі (àâòîíîìії).
Ñåïàðàòèñòñüêі íàñòðîї, ïіäáóðþâàíі Ðîñієþ, ÷àñ âіä ÷àñó âèíèêàëè і â
îêðåìèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè. Íàñëіäêîì öüîãî ñòàëà àíåêñіÿ Ðîñієþ ÀÐ Êðèì
і âіéñüêîâî-òåðîðèñòè÷íà áîðîòüáà íà Ñõîäі Óêðàїíè â Äîíåöüêіé і Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ.

РОЗДІЛ 1

ïàðëàìåíò, à ïàðëàìåíò íå ìîæå âèñëîâèòè íåäîâіðó óðÿäó. Ñåðåä ïðåçèäåíòñüêèõ ðåñïóáëіê ó Єâðîïі, çîêðåìà, Áіëîðóñü.
Ó çìіøàíèõ ðåñïóáëіêàõ ïîєäíàíі ñèëüíà ïðåçèäåíòñüêà âëàäà é åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü ïàðëàìåíòó, ÿêèé êîíòðîëþє óðÿä. Ïðåçèäåíòà çà óìîâ òàêîї
ôîðìè ïðàâëіííÿ îáèðàþòü íà ïðÿìèõ âèáîðàõ. Óðÿä íà ÷îëі ç ïðåì’єðìіíіñòðîì íåñå ïîëіòè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü і ïåðåä ïàðëàìåíòîì, і ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Çìіøàíà ðåñïóáëіêàíñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ õàðàêòåðíà äëÿ Ôðàíöії, Ïîðòóãàëії, Àâñòðії, Áîëãàðії, Ïîëüùі, Ôіíëÿíäії, à òàêîæ Óêðàїíè.
Іñíóє ó Єâðîïі é òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, ÿê ìîíàðõіÿ. Ïåðåâàæàþòü
êîíñòèòóöіéíі ìîíàðõії, ó ÿêèõ ïðåì’єð-ìіíіñòð î÷îëþє âèêîíàâ÷ó âëàäó
â äåðæàâі і є ëіäåðîì ïðàâëÿ÷îї áіëüøîñòі â ïàðëàìåíòі. Îôіöіéíî æ ãëàâîþ äåðæàâè є êîíñòèòóöіéíèé ìîíàðõ, ÿêèé âèêîíóє ñâîї îáîâ’ÿçêè çà
óçãîäæåííÿì ç óðÿäîì і ïàðëàìåíòîì. Єäèíîþ àáñîëþòíîþ ìîíàðõієþ ó
Єâðîïі є Âàòèêàí, äå ìîíàðõ ïîєäíóє âèêîíàâ÷ó òà çàêîíîäàâ÷ó ãіëêè
âëàäè і ìàє àáñîëþòíó âëàäó â êðàїíі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись сайтом https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_формою_правління і картами атласу, визначте, які країни в Європі є конституційними монархіями. До яких європейських субрегіонів вони належать?

Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Íàéïîâíіøå óÿâëåííÿ ïðî òèïè êðàїí Єâðîïè çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó äàþòü ìіæíàðîäíі îðãàíіçàöії, ÷ëåíàìè ÿêèõ є áіëüøіñòü єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Öå,
çîêðåìà, ÎÎÍ, Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (ÌÂÔ), Ñâіòîâèé áàíê ðåêîíñòðóêöії і ðîçâèòêó (ÑÁÐÐ). Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè åêîíîìіêè êðàїí çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü ïîêàçíèêè ÂÂÏ і ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, ñòðóêòóðó
åêîíîìіêè, ðіâåíü і ÿêіñòü æèòòÿ íàñåëåííÿ.
Іç òðüîõ íàÿâíèõ òèïіâ êðàїí ó Єâðîïі ïðåäñòàâëåíî äâà: åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè і êðàїíè ïåðåõіäíîї åêîíîìіêè (ïîñòñîöіàëіñòè÷íі). Äî êðàїí
ïåðøîї ãðóïè íàëåæàòü íàéðîçâèíåíіøі êðàїíè, òі, ùî âõîäÿòü äî «Âåëèêîї
ñіìêè». Ñåðåä íèõ: Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ. Åêîíîìіêè öèõ êðàїí âіäðіçíÿþòüñÿ âіäêðèòіñòþ, âіëüíèì çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèì
ðåæèìîì, іííîâàöіéíèìè òåõíîëîãіÿìè âèðîáíèöòâà, âèñîêèì ðіâíåì ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåííÿ. Öåé ïîêàçíèê є
äîñèòü âèñîêèé і â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, çîêðåìà â Çàõіäíіé і
Ïіâíі÷íіé Єâðîïі, ÿêі íå âõîäÿòü äî
«Âåëèêîї ñіìêè». Öå – Áåëüãіÿ, Íіäåðëàíäè, Øâåöіÿ, Øâåéöàðіÿ, Äàíіÿ,
Íîðâåãіÿ, Ôіíëÿíäіÿ (ìàë. 4).
Äî êðàїí ïåðåõіäíîї åêîíîìіêè
íàëåæàòü ïåðåâàæíî êðàїíè Ñõіäíîї
Єâðîïè, êîëèøíі ñîöіàëіñòè÷íі ðåñïóáëіêè. Öі äåðæàâè ïåðåáóâàþòü íà
ðіçíèõ åòàïàõ ïåðåõîäó âіä ïëàíîâîї
äî ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Íàéâèùèé
ñó÷àñíèé ðіâåíü ðîçâèòêó ñåðåä íèõ
ìàþòü Ïîëüùà, Ñëîâåíіÿ, ×åõіÿ, ËàòМал. 4. Показник ВВП на душу населення âіÿ, Ëèòâà, Åñòîíіÿ òà іí. Âîíè çäіéв деяких європейських країнах у 2017 р. (дол.) ñíèëè åêîíîìі÷íі ðåôîðìè. Âòіëþþòü
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Країни-члени ЄС
Кандидати: Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія, Албанія
Потенційні кандидати, що подали заявку
на членство: Боснія і Герцеговина
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визнана)
Країна-член, яка проголосувала за вихід з ЄС: Велика Британія
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Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія
Країни, що підписали Угоду про асоціацію з ЄС і визнані як такі, що мають
перспективу членства в разі виконання
певних вимог: Україна, Молдова, Грузія
Мал. 5. Країни Європейського Союзу
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ñîöіàëüíî îðієíòîâàíó åêîíîìіêó, ñïðÿìîâàíó íà ïіäâèùåííÿ ñòàíäàðòіâ
æèòòÿ íàñåëåííÿ. Äî êðàїí ïåðåõіäíîї åêîíîìіêè íàëåæèòü і Óêðàїíà.
Інтеграційні процеси. Єâðîïåéñüêà іíòåãðàöіÿ – öå ïðîöåñ ïîëіòè÷íîї, þðè
äè÷íîї, åêîíîìі÷íîї, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ òàêîæ і ñîöіàëüíîї òà êóëüòóðíîї
іíòåãðàöії єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.
Ó êâіòíі 1951 ð. øіñòü äåðæàâ – Áåëüãіÿ, Іòàëіÿ, Ëþêñåìáóðã, Íіäåðëàíäè, Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà – ïіäïèñàëè Ïàðèçüêèé äîãîâіð ïðî ñòâîðåííÿ Єâðîïåéñüêîї ñïіëüíîòè âóãіëëÿ і ñòàëі. Ïîñòóïîâî öåé ïðîöåñ âèéøîâ íà âèùі
ðіâíі ìіæäåðæàâíîãî ïîãîäæåííÿ ôіíàíñîâîї, ïîäàòêîâîї, іíâåñòèöіéíîї,
ïðîìèñëîâîї òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè, äî íüîãî çàëó÷àëèñÿ íîâі ó÷àñíèêè.
Íàñòóïíèìè åòàïàìè іíòåãðàöії áóëè: çîíà âіëüíîї òîðãіâëі (1957),
ñïіëüíèé ðèíîê (1968), ìèòíèé òà åêîíîìі÷íèé ñîþçè (1992).
Íèíі єâðîïåéñüêà іíòåãðàöіÿ äîñÿãàєòüñÿ çäåáіëüøîãî ðîçøèðåííÿì Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó і Ðàäè Єâðîïè.
Міжнародні організації в Європі. Íàéäàâíіøîþ â Єâðîïі ìіæíàðîäíîþ ïî
ëіòè÷íîþ îðãàíіçàöієþ є Ðàäà Єâðîïè (ÐЄ), ñòâîðåíà 1949 ð. Îñíîâíîþ її
ìåòîþ є ðîçáóäîâà єäèíîї Єâðîïè íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäè, äåìîêðàòії, çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè і âåðõîâåíñòâà çàêîíó. Ç 1995 ð. Óêðàїíà òàêîæ є
÷ëåíîì Ðàäè Єâðîïè, ùî íèíі îá’єäíóє 47 äåðæàâ. Êåðіâíі îðãàíè ÐЄ áàçóþòüñÿ ó ôðàíöóçüêîìó ìіñòі Ñòðàñáóðã.
Âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ âèðіøåííÿ ïîëіòè÷íèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ
ïèòàíü ó Єâðîïі ìàє Єâðîïåéñüêèé Cîþç (ЄÑ) – óíіêàëüíå єâðîïåéñüêå
óòâîðåííÿ, ÿêå ïîєäíóє îçíàêè ìіæíàðîäíîї îðãàíіçàöії і äåðæàâè. Øòàáêâàðòèðà ЄÑ ìіñòèòüñÿ â ñòîëèöі Áåëüãії – Áðþññåëі.
Îôіöіéíî äî ЄÑ âõîäÿòü 28 єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, õî÷à Âåëèêà Áðèòàíіÿ íà
ðåôåðåíäóìі 2016 ð. ïðîãîëîñóâàëà çà âèõіä ç ЄÑ. Ïðîòå іñíóє íèçêà êðàїí –
êàíäèäàòіâ íà âñòóï äî ЄÑ (ìàë. 5). Óêðàїíà ïіäïèñàëà Óãîäó ïðî àñîöіàöіþ ç
Єâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. Âàæëèâèì êðîêîì ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ Óêðàїíîþ і ЄÑ
ñòàâ áåçâіçîâèé ðåæèì, ùî íàáóâ ÷èííîñòі ç 11 ÷åðâíÿ 2017 ð. і çãіäíî ç ÿêèì
óêðàїíöі ìîæóòü âіëüíî ïåðåòèíàòè ìіæäåðæàâíі êîðäîíè ç êðàїíàìè Ñîþçó.
Ãîëîâíèìè öіëÿìè і ñôåðîþ äіÿëüíîñòі ЄÑ є ñïіëüíà àãðàðíà, òîðãîâåëüíà, çîâíіøíÿ ïîëіòèêà é ïîëіòèêà áåçïåêè, êîîðäèíàöіÿ åêîíîìі÷íîї ïîëі-
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Òàáëèöÿ. ×ëåíè і ïàðòíåðè ÍÀÒÎ â Єâðîïі
Äàòà

4 êâіòíÿ 1949

Êðàїíè – çàñíîâíèöі ÍÀÒÎ

Áåëüãіÿ,
Âåëèêà Áðèòàíіÿ,
Êàíàäà,
Ïîðòóãàëіÿ,,
Äàíіÿ,
Ëþêñåìáóðã,
Іñëàíäіÿ,
Íіäåðëàíäè,
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Іòàëіÿ,
Íîðâåãіÿ,
Ôðàíöіÿ

Çàãàëüíà
êіëüêіñòü
÷ëåíіâ
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Êðàїíè, ùî ïðèєäíàëèñÿ äî ÍÀÒÎ
18 ëþòîãî 1952

Ãðåöіÿ,

14

6 òðàâíÿ 1955

Íіìå÷÷èíà

15

30 òðàâíÿ 1982

Іñïàíіÿ

16

12 áåðåçíÿ 1999

Ïîëüùà,

Óãîðùèíà,

2 êâіòíÿ 2004

Áîëãàðіÿ,
Ðóìóíіÿ,

Åñòîíіÿ,
Ñëîâà÷÷èíà,

1 êâіòíÿ 2009
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Õîðâàòіÿ

5 ÷åðâíÿ 2017

×îðíîãîðіÿ

Òóðå÷÷èíà

×åõіÿ
Ëàòâіÿ,
Ëèòâà,
Ñëîâåíіÿ

19
26
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òèêè äåðæàâ-÷ëåíіâ, ñïіâðîáіòíèöòâî â ãàëóçі ïðàâîñóääÿ і âíóòðіøíіõ
ñïðàâ, ó ñôåðàõ îñâіòè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè òîùî.
ЄÑ âîëîäіє óíіêàëüíîþ ñèñòåìîþ іíñòèòóòіâ, ñåðåä ÿêèõ Єâðîïåéñüêà Ðàäà,
Ðàäà Ìіíіñòðіâ ЄÑ, Єâðîïåéñüêà êîìіñіÿ, Єâðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò, Єâðîïåéñüêèé ñóä, Єâðîïåéñüêèé öåíòðîáàíê, çàñíîâàíèé 1998 ð. äëÿ âèðîáëåííÿ і çäіéñíåííÿ ñïіëüíîї âàëþòíîї ïîëіòèêè çîíè єâðî, çі øòàáêâàðòèðîþ ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі. Íèíі Єâðîçîíà – öå ãðóïà ç 19 äåðæàâ
ЄÑ, îôіöіéíîþ âàëþòîþ ÿêèõ є єâðî.
Ó 1985 ð. çà іíіöіàòèâè êðàїí-÷ëåíіâ ЄÑ ó Ëþêñåìáóðçі (ó ñåëі Øåíãåí)
ïіäïèñàíî óãîäó, ÿêîþ áóëî ñêàñîâàíî âíóòðіøíіé ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü íà êîðäîíàõ ç êðàїíàìè, ùî ïіäïèñàëè öþ óãîäó. Òåðèòîðіþ öèõ êðàїí
âіäòîäі íàçèâàþòü Øåíãåíñüêîþ çîíîþ. Îôіöіéíî âîíà âêëþ÷àє 26 êðàїí,
ïåðåâàæíî ÷ëåíіâ ЄÑ. Äî Øåíãåíñüêîї çîíè ïðèєäíàëèñÿ Іñëàíäіÿ, Íîðâåãіÿ,
Øâåéöàðіÿ, Ëіõòåíøòåéí, ÿêі íå âõîäÿòü äî ЄÑ, і ùå òðè ìіêðîäåðæàâè:
Ìîíàêî, Ñàí-Ìàðèíî і Âàòèêàí.
Ó Єâðîïі ôóíêöіîíóþòü ùå é òàêі ðåãіîíàëüíі îðãàíіçàöії, ÿê Ñïіâäðóæíіñòü Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ (ÑÍÄ), Îðãàíіçàöіÿ çà äåìîêðàòіþ òà åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê (ÃÓÀÌ), Öåíòðàëüíîєâðîïåéñüêà іíіöіàòèâà (ÖЄІ).
Çàãàëüíîєâðîïåéñüêà ñèñòåìà áåçïåêè çàáåçïå÷óєòüñÿ îðãàíіçàöієþ Ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íîãî äîãîâîðó (ÍÀÒÎ). Äîãîâіð, ùî îçíàìåíóâàâ óòâîðåííÿ
ÍÀÒÎ, áóëî óêëàäåíî 1949 ð. äåñÿòüìà єâðîïåéñüêèìè і äâîìà ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèìè êðàїíàìè, ÿêі âçÿëè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çàáåçïå÷óâàòè âçàєìíó îáîðîíó (òàáëèöÿ). Íèíі ÷ëåíàìè ÍÀÒÎ є 29 êðàїí. Øòàá-êâàðòèðà
ÍÀÒÎ – ó Áðþññåëі. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ÍÀÒÎ є çàõèñò ñâîáîäè é áåçïåêè âñіõ
її ÷ëåíіâ ïîëіòè÷íèìè і âіéñüêîâèìè çàñîáàìè çãіäíî çі ñòàòóòîì. Íèíі äіÿëüíіñòü ÍÀÒÎ ðîçøèðþєòüñÿ і îõîïëþє ñïіâïðàöþ і ç äåðæàâàìè, ÿêі íå âõîäÿòü
äî ñêëàäó öієї îðãàíіçàöії, çîêðåìà é Óêðàїíîþ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1994 ð. íàøà
äåðæàâà áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîãðàìі «Ïàðòíåðñòâî çàðàäè ìèðó».
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Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі. Користуючись текстом параграфа й іншими джерелами інформації, проаналізуйте, як відбувалося зближення європейських держав, які дії країн сприяють інтеграції.
З’ясуйте причини дезінтеграційних процесів у Європі на сучасному етапі та
їхню географію. Визначте особливості участі України в європейській інтеграції. Спрогнозуйте, які з процесів – інтеграційні чи дезінтеграційні – характеризуватимуть розвиток Європи в найближчій перспективі.

ГОЛОВНЕ
Î За формою державного устрою в Європі переважають унітарні держави.
Î За формою правління біль ість країн Європи – республіки.
Î У Європі представлено два типи країн за рівнем економічного розвитку – економічно розвинені країни і країни перехідної економіки.
Î Найважливішими міжнародними організаціями в Європі є Рада Європи, Європейський Союз, НАТО.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які унітарні та федеративні держави існують на політичній карті Європи?
2. Чим відрізняються європейські республіки?
3. Поясніть типізацію європейських країн за рівнем економічного розвитку.
4. Оцініть роль ЄС і НATO в європейському регіоні.
5. Позначте на контурній карті країни, що входять до Єврозони і Шенгенської зони.

§ 5. ÏÐ
ÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ÐÅÑÓÐÑÈ ÐÅÃІÎÍÓ

Î Чим відрізняються природні ресурси від природних умов?
Î Що таке ресурсозабезпеченість?


Особливості природних умов Європи. Ïðèðîäíі óìîâè ðåãіîíó ñïðèÿòëèâі
äëÿ æèòòÿ і åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі. Єâðîïà ìàéæå ïîâíіñòþ ðîçìіùåíà â
ïîìіðíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîÿñі, ëèøå êðàéíÿ ïіâíі÷ її çàõîäèòü ó ñóáàðêòè÷íèé і ÷àñòêîâî àðêòè÷íèé ïîÿñè, à ïіâäåíü – ó ñóáòðîïі÷íèé. Єâðîïà îìèâàєòüñÿ ìîðÿìè Àòëàíòè÷íîãî, Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî і Òèõîãî îêåàíіâ, ùî
âïëèâàє íà ðîçâèòîê ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó òà âåäåííÿ çîâíіøíüîї òîðãіâëі.
Äëÿ Єâðîïè õàðàêòåðíі çíà÷íà ðîç÷ëåíîâàíіñòü áåðåãîâîї ëіíії òà íàÿâíіñòü âåëèêîї êіëüêîñòі ïіâîñòðîâіâ çі çðó÷íèìè çàòîêàìè, áóõòàìè.
Єâðîïà âèðіçíÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòíèì ðåëüєôîì. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ ÷åðãóâàííÿ ãіð, âèñî÷èí і íèçîâèííèõ ðіâíèí, ùî çóìîâëþє ëàíäøàôòíó ìîçàї÷íіñòü і ñâîєðіäíіñòü êðàїí. Íà ïіâíî÷і ïðîñòÿãàþòüñÿ Ñêàíäèíàâñüêі
ãîðè. Íà ïіâäåíü âіä ãіðñüêèõ êðàїí Ïіâíі÷íîї Єâðîïè ðîçêèíóëàñÿ øèðîêà ñìóãà íèçîâèííèõ ðіâíèí. Ïіâäåííіøå ëåæèòü ïîÿñ ñåðåäíüîâèñîòíèõ
õðåáòіâ. Ùå ïіâäåííіøå – ïîÿñ íàéâèùèõ ãіð. Âåëè÷åçíà äóãà Àëüï âіääіëåíà âіä äóãè Êàðïàò Âіäåíñüêîþ çàïàäèíîþ, ÿêó ïåðåòèíàє ðі÷êà Äóíàé,
äðóãà çà äîâæèíîþ і ïëîùåþ áàñåéíó â Єâðîïі. Âàæëèâèìè âîäíèìè àðòåðіÿìè є òàêîæ íàéáіëüøà ðі÷êà Єâðîïè Âîëãà і òðåòÿ çà äîâæèíîþ єâðîïåéñüêà ðі÷êà Äíіïðî. Єâðîïà ñëàâèòüñÿ é ìàëüîâíè÷èìè îçåðàìè òà
íàÿâíіñòþ ðіçíîìàíіòíèõ ëіêóâàëüíèõ ìіíåðàëüíèõ âîä і ãðÿçåé.
Îñîáëèâîñòі ðåëüєôó äîñèòü ñïðèÿòëèâі äëÿ ïðîêëàäàííÿ âàæëèâèõ
òðàíñïîðòíèõ ìàãіñòðàëåé ÷åðåç óñþ Єâðîïó, äëÿ òóðèçìó òà ðåêðåàöії.
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Âîäíі îá’єêòè çíà÷íî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå ëèøå ÿê äæåðåëà ïðіñíîї
âîäè, à é ÿê åíåðãåòè÷íèé ðåñóðñ.
Áіëüøіñòü єâðîïåéñüêèõ ðі÷îê ñóäíîïëàâíі.
Ó Єâðîïі êîìôîðòíі êëіìàòè÷íі
óìîâè, ÿêі є îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ
çíà÷íîї êіëüêîñòі çîí âіäïî÷èíêó,
ëіêóâàííÿ é îçäîðîâëåííÿ.
Мінеральні ресурси. Ñåðåä ìіíåðàëüíèõ ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ Єâðîïè
âàæëèâå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ ìàþòü ïàëèâíі ðåñóðñè, ðóäíі é íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè, ìіíåðàëüíі
ëіêóâàëüíі âîäè é ãðÿçі.
Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì ïðèðîäíèì
óìîâàì íàéáіëüøі çàïàñè òàêîãî ïàëèâíîãî ðåñóðñó, ÿê âóãіëëÿ, íàêîïè÷èëèñÿ ó Ñõіäíіé і Çàõіäíіé Єâðîïі.
Çàãàëüíі çàïàñè âñіõ òèïіâ âóãіëëÿ
Єâðîïè îöіíþþòü ó ïîíàä 1 òðëí
òîíí, ç íèõ áëèçüêî 34 % – àíòðàöèòè é êàì’ÿíå âóãіëëÿ, ðåøòà – áóðå
âóãіëëÿ. Ðîçâіäàíі çàïàñè âóãіëëÿ ó
Єâðîïі ñòàíîâëÿòü ïîíàä 72 ìëðä
òîíí ó. ï. Çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ
Єâðîïè ñòàíîâëÿòü 15,2 % ñâіòîâèõ
Мал. 6. Нафтогазоносний район
çàïàñіâ. Íàéáіëüøèìè âóãіëüíèìè
Північного моря
áàñåéíàìè є Êóçíåöüêèé, ÊàíñüêîÀ÷èíñüêèé, Òóíãóñüêèé, Ïå÷îðñüêèé, Ïіäìîñêîâíèé ((Ðîñіÿ),
) Ðóðñüêèé ((Íіìå÷÷èíà), Ñіëåçüêèé (Ïîëüùà), Äîíåöüêèé (Óêðàїíà), Éîðêøèð-Íîòòіíãåìøèð (Âåëèêà Áðèòàíіÿ) òà іí.
Ïîäіáíî äî âóãіëëÿ, íàôòà і ãàç êîíöåíòðóþòüñÿ â Єâðîïі âåëüìè ëîêàëüíî. Óñüîãî ðîçâіäàíî ïîíàä 20 íàôòîãàçîíîñíèõ áàñåéíіâ. Çîêðåìà,
çíà÷íі çàïàñè íàôòè é ãàçó çîñåðåäæåíі â Ðîñії. Ãàçîâі ðîäîâèùà øåëüôó
Ïіâíі÷íîãî ìîðÿ äîáðå îñâîєíі é åêñïëóàòóþòüñÿ ó Âåëèêіé Áðèòàíії, Íіäåðëàíäàõ, Íîðâåãії (ìàë. 6). Çàïàñàìè íàôòè é ãàçó âîëîäіþòü òàêîæ
Àâñòðіÿ, Àëáàíіÿ, Áîëãàðіÿ, Óãîðùèíà, Íіìå÷÷èíà, Ãðåöіÿ, Äàíіÿ, Іðëàíäіÿ, Іñïàíіÿ, Іòàëіÿ, Ïîëüùà, Ðóìóíіÿ, Ôðàíöіÿ, ×åõіÿ òà іí. Â Óêðàїíі
ðîäîâèùà íàôòè é ãàçó ìàþòü äåðæàâíå çíà÷åííÿ.

Історія географії

Як освоювали нафту і газ у Європі. Перші промислові нафтові родовища
Європи відкрито в Україні (1810 р., Дрогобич) і Франції (1813 р., Пешельбронн).
Планомірні пошуки нафти й газу розпочато в 40-ві – 50-ті рр. ХХ ст. У цей час
відкрито найбільші континентальні нафтові та газові родовища: Схонебек (1943)
у Нідерландах, Лак (1949) і Парантіс (1954) у Франції, більшість родовищ Німеччини, газові р
родовища р
р. По в Італії, р
родовища Джела і Рагуза
у на о. Сицилія (Італія), Ґронінґен (Слохтерен, 1959). Переважна частина запасів нафти й
газу сконцентрована в найбільшому в Європі Центральноєвропейському, Передкарпатсько-Балканському, Аквітанському, Адріатично-Іонічному нафтогазоносних басейнах і Балтійській нафтогазоносній області.
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За картами атласу й іншими джерелами інформації виявіть країни Європи
з найбільшою і найменшою концентрацією мінеральних ресурсів. Визначте забезпеченість мінеральними ресурсами країн-сусідів України.

Земельні, лісові, водні ресурси. Âàæëèâèìè äëÿ ðîçñåëåííÿ і ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі â Єâðîïі є çåìåëüíі ðåñóðñè. Âîíè є îñíîâíèìè çàñîáàìè
âèðîáíèöòâà â ñіëüñüêîìó é ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâі.
Íà Єâðîïó ïðèïàäàє ëèøå áëèçüêî 4 % ñâіòîâîãî çåìåëüíîãî ôîíäó,
äóøîâèé ïîêàçíèê çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ ñòàíîâèòü ïåðåñі÷íî 1 ãà. Íà îáðîáëþâàíі çåìëі ïðèïàäàє 29 % çåìåëüíîãî ôîíäó Єâðîïè, ùî ñóòòєâî
áіëüøå, íіæ â іíøèõ ðåãіîíàõ ñâіòó (ìàë. 7). Çàáåçïå÷åíіñòü ðіëëåþ íà
äóøó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 0,28 ãà (ñâіòîâèé ïîêàçíèê – 0,24–0,25 ãà).
Ñåðåä єâðîïåéñüêèõ êðàїí, ÿêі íàéáіëüøå çàáåçïå÷åíі îðíèìè çåìëÿìè,
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Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè, ÿê і ïàëèâíі, ðîçìіùåíі â Єâðîïåéñüêîìó ðåãіîíі íåðіâíîìіðíî. Òàê, íàéáіëüøі ïîêëàäè çàëіçíîї ðóäè (ïîíàä 16 %
ñâіòîâèõ çàïàñіâ) çîñåðåäæåíі â Êóðñüêіé ìàãíіòíіé àíîìàëії (Ðîñіÿ), Êðèâîìó Ðîçі (Óêðàїíà), à òàêîæ ó Ôðàíöії, Øâåöії, Ïîëüùі é Àëáàíії.
Íàéáіëüøèìè çàïàñàìè ìàðãàíöåâèõ ðóä âîëîäіþòü Óêðàїíà і Áîëãàðіÿ.
Îêðåìі ðîäîâèùà îñâîєíî òàêîæ ó Ãðåöії, Іòàëії, Óãîðùèíі, Ðóìóíії.
Ñåðåä іíøèõ ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí ó Єâðîïі ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ
ìàþòü òèòàíîâі (Óêðàїíà, Íîðâåãіÿ, Ôіíëÿíäіÿ, Ïîëüùà), õðîìîâі (Ôіíëÿíäіÿ, Àëáàíіÿ, Ãðåöіÿ, Óêðàїíà), àëþìіíієâі (Ãðåöіÿ, Ôðàíöіÿ, Óãîðùèíà, Ðóìóíіÿ, Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà), ìіäíі (Ïîëüùà, Áîëãàðіÿ, Óãîðùèíà,
Ðóìóíіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà іí.), îëîâ’ÿíі (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іñïàíіÿ,
Ïîðòóãàëіÿ, ×åõіÿ), ðòóòíі (Іñïàíіÿ, Іòàëіÿ, Óêðàїíà) і ïîëіìåòàëåâі ðóäè.
Ðîäîâèùà ðóä áëàãîðîäíèõ ìåòàëіâ (çîëîòà, ñðіáëà, ïëàòèíè) ó Єâðîïі
ïîðіâíÿíî ðіäêіñíі. Âëàñíå çîëîòîðóäíèìè є ðîäîâèùà Ñàëñіíü ó Ôðàíöії,
Áðàä, Çëàòíà, Ñåêåðèìá ó Ðóìóíії, Ìóæіїâñüêå, Áåðåãîâñüêå, Ñàóëÿê â
Óêðàїíі. Äî çîëîòî-ñðіáíèõ íàëåæàòü ðîäîâèùà Êðåìíіöà, Ïóêàíєö (×åõіÿ, Ñëîâà÷÷èíà). Ïîêëàäè ñðіáëà åêñïëóàòóþòüñÿ â Íîðâåãії, à ðóäè ïëàòèíîâîї ãðóïè âіäîìі ó Ôіíëÿíäії.
Ãіðíè÷îõіìі÷íà ñèðîâèíà â Єâðîïі ïðåäñòàâëåíà êàëіéíèìè і êàì’ÿíèìè
ñîëÿìè, ôîñôàòàìè, ñіðêîþ òà іí. êîðèñíèìè êîïàëèíàìè. Âåëèêі ïîêëàäè
êàëіéíèõ ñîëåé є ó Âåðõíüîðåéíñüêîìó (Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà), Åëüçàñüêîìó (Ôðàíöіÿ), Éîðêøèðñüêîìó (Âåëèêà Áðèòàíіÿ), Ãàííîâåðñüêîìó і Âåððà-Ôóëüäà (Íіìå÷÷èíà), Ãäàíñüêîìó (Ïîëüùà), Ïðèêàðïàòñüêîìó (Óêðàїíà),
Ïðèï’ÿòñüêîìó (Áіëîðóñü) áàñåéíàõ. Ïîêëàäè êàì’ÿíîї ñîëі âіäîìі ó Âåëèêіé Áðèòàíії, Äàíії, Óêðàїíі, Íіìå÷÷èíі, Ïîëüùі, Áîëãàðії òà іíøèõ êðàїíàõ. Çíà÷íі çàïàñè ôîñôàòіâ çîñåðåäæåíі íà Ñêàíäèíàâñüêîìó (Ôіíëÿíäіÿ,
Íîðâåãіÿ, Øâåöіÿ) і Êîëüñüêîìó (Ðîñіÿ) ïіâîñòðîâàõ. Ðîäîâèùà ñіðêè є â
Іòàëії (Ñèöèëіÿ), Óêðàїíі (Ïðèêàðïàòòÿ), Ãðåöії (î. Ìіëîñ), Ïîëüùі (Òàðíîáæåã, Âîëÿ Âіñíüîâñêà, Ãæèáóâ), Ôðàíöії òà Íіìå÷÷èíі.
Ñåðåä íåðóäíèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ Єâðîïè ñâîїìè çàïàñàìè âèäіëÿþòüñÿ áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè, à òàêîæ âîãíåòðèâêі ìàòåðіàëè, ãðàôіò, àçáåñò, âàïíÿêè і äîëîìіòè.
Єâðîïåéñüêі êðàїíè áàãàòі íà ìіíåðàëüíі, çîêðåìà é òåðìàëüíі ëіêóâàëüíі,
âîäè. ×èñëåííі äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ âîä є â áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ.
Íà їõíіé îñíîâі ôóíêöіîíóþòü ðåêðåàöіéíі êîìïëåêñè ñâіòîâîãî і єâðîïåéñüêîãî çíà÷åííÿ, ïðèìіðîì Áàäåí-Áàäåí, Êàðëîâі Âàðè, Áàò, Òðóñêàâåöü òîùî.
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Óêðàїíà, Ðîñіÿ, Ôðàíöіÿ, Ïîëüùà òà іí.,
à íàéìåíøå – íàïðèêëàä, Áåëüãіÿ, Íіäåðëàíäè. ×àñòêà çåìåëü, çàéíÿòèõ ïіä ïàñîâèùà, íèæ÷à çà ñâіòîâèé ïîêàçíèê, à
÷àñòêà çåìåëü ïіä ëіñàìè, íàâïàêè, âèùà,
íіæ ó ðåøòі êðàїí ñâіòó. Ïіä íàñåëåíі ïóíêòè â Єâðîïі çàéíÿòî ïîíàä 5 % çåìåëüíîãî
ôîíäó. Öåé ïîêàçíèê є íàéáіëüøèì ó ñâіòі.
Ïðîòå â Єâðîïі, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ðåãіîíàìè, íàéíèæ÷èé ïîêàçíèê ìàëîïðîäóêòèâíèõ çåìåëü.
Єâðîïà íàëåæèòü äî ëіñîçàáåçïå÷åíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, îñêіëüêè ëåæèòü ó Ïіâíі÷íîìó
ëіñîâîìó ïîÿñі Çåìëі. Íàéáіëüøі çàïàñè äåðåâèíè ñêîíöåíòðîâàíі â Ðîñії òà â êðàїíàõ
Ïіâíі÷íîї Єâðîïè (Øâåöіÿ, Ôіíëÿíäіÿ). Ñåðåä ëіäåðіâ çà çàãîòіâëåþ äåðåâèíè òàêîæ
Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Ïîëüùà.
Мал. 7. Структура земельного
Ñåðåä ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ âîäíі ðåñóðñè
фонду Європи
ïîñіäàþòü âàæëèâå ìіñöå â Єâðîïі. Äëÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî, ïðîìèñëîâîãî é êîìóíàëüíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî ðі÷êîâі òà ґðóíòîâі âîäè, ÿêèìè єâðîïåéñüêі êðàїíè
çàáåçïå÷åíі âіäíîñíî íåïîãàíî.
Íà Єâðîïó ïðèïàäàє ïîíàä 15 % ñâіòîâèõ ð
ðåñóðñіâ ïðіñíîї âîäè, à ðі÷êîâèé ñòіê íà îäíó îñîáó ñòàíîâèòü 9,1 òèñ. ì3, ïðîòå ðîçìіùåíі âîíè íåðіâíîìіðíî. Âîäîçàáåçïå÷åíіñòü îêðåìèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí äàє їì çìîãó
âæå çàðàç êîíöåíòðóâàòè íà ñâîїé òåðèòîðії âîäîìіñòêі âèðîáíèöòâà, à
ðÿäó êðàїí Ïіâíі÷íîї Єâðîïè – íàâіòü åêñïîðòóâàòè ÷èñòó ïèòíó âîäó. Ðÿä
êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè, çîêðåìà é Óêðàїíà, íàëåæàòü äî êðàїí, äå âîäà є
äåôіöèòíèì ïðèðîäíèì ðåñóðñîì.
Рекреаційні ресурси. Єâðîïà íàëåæèòü äî ðåãіîíіâ, äîáðå çàáåçïå÷åíèõ
ðåêðåàöіéíèìè ðåñóðñàìè, ÿêі ñïðèÿþòü âіäïî÷èíêó, îçäîðîâëåííþ òà ëіêóâàííþ ëþäåé. Öå íàñàìïåðåä òåïëå Ñåðåäçåìíå ìîðå, ãіðñüêі ñèñòåìè,
ìàëüîâíè÷і ëàíäøàôòè, íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè, áàëüíåîëîãі÷íі ðåñóðñè, îá’єêòè êóëüòóðíîї ñïàäùèíè òîùî. Ó áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí îïòèìàëüíî ïîєäíàíі ïðèðîäíі òà іñòîðèêî-êóëüòóðíі ðåêðåàöіéíі
ðåñóðñè, äîñòàòíіé ðіâåíü їõ îñâîєííÿ і âèêîðèñòàííÿ, ùî ñïðèÿє ïðèâàáëåííþ ñþäè òóðèñòіâ ç óñüîãî ñâіòó. Íå âèïàäêîâî ñåðåä òóðèñòè÷íèõ ëіäåðіâ ñâіòó ïåðåâàæíî êðàїíè Єâðîïè (ìàë. 8). À ñåðåä ðåãіîíіâ ñâіòó
íàéïîïóëÿðíіøèì ó ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ є ñàìå Єâðîïà.

Мал. 8. Європейські лідери за кількістю міжнародних туристичних відвідувань
станом на 2015 р. (млн)
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Які природні умови сприяють розвитку економіки європейських країн?
Які субрегіони і країни Європи мають найбільше мінеральних ресурсів?
Які мінеральні ресурси Європи мають світове значення?
Порівняйте земельний фонд Європи зі світовим.
Поясніть великий потік туристів-рекреантів до європейських країн.
Користуючись картами атласу, визначте країни-лідери за ресурсозабезпеченістю.

§ 6.

ÍÀÑÅËÅÍÍß ЄÂÐÎÏÈ

Î Яка кількість населення Європи?
Î Чим відрізняється природний рух населення від механічного?
Î Що таке урбанізація і субурбанізація?

Демографічні процеси, природний і механічний рух населення. Демографічна політика. Êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Єâðîïè îñòàííіìè ðîêàìè çáіëüøóєòü-

ñÿ, àëå òåìïè éîãî çðîñòàííÿ óïîâіëüíèëèñÿ. Ïðè÷èíîþ öüîãî є íàñàìïåðåä
äåìîãðàôі÷íі ïðîöåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â êðàїíàõ Єâðîïè. Íà âіäòâîðåííÿ
íàñåëåííÿ âïëèâàє ïðèðîäíèé ïðèðіñò – ïåðåâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñòі
íàä ñìåðòíіñòþ, ùî îá÷èñëþєòüñÿ íà 1000 íàÿâíîãî íàñåëåííÿ íà ðіê. Çà
ïîêàçíèêîì ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó áіëüøіñòü єâðîïåéñüêèõ êðàїí íàëåæèòü
äî ïåðøîãî òèïó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíі íåâèñîêі
ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñòі (ïåðåñі÷íî äî 2 îñіá íà 1000 ìåøêàíöіâ), à
îòæå, íåçíà÷íі òåìïè ïðèðîäíîãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. Çà ïðîãíîçàìè ó
çâ’ÿçêó ç íåçíà÷íîþ íàðîäæóâàíіñòþ і äåïîïóëÿöієþ (íà ðіâíі 0,04 %)
íàñåëåííÿ Єâðîïè ïðîäîâæóâàòèìå ñòàðіòè і ñêîðî÷óâàòèñÿ.
Ùîá çáіëüøèòè íàðîäæóâàíіñòü і ïðèðîäíèé ïðèðіñò, ó єâðîïåéñüêèõ
êðàїíàõ çäіéñíþþòü âіäïîâіäíó äåìîãðàôі÷íó äåðæàâíó ïîëіòèêó. Òàê, ó
áàãàòüîõ âèñîêîðîçâèíóòèõ êðàїíàõ Єâðîïè (Íіìå÷÷èíà, Íіäåðëàíäè, Øâåöіÿ òà іí.) çàïðîâàäæóþòüñÿ ãðîøîâі ñóáñèäії, ïåâíі çàõîäè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó ñіìåé ç äіòüìè, çàîõî÷åííÿ æіíîê äî íàðîäæåííÿ äâîõ і áіëüøå äіòåé.
Íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ çíà÷íî âïëèâàє і éîãî
ìåõàíі÷íèé ðóõ, àáî ìіãðàöії. Ìіãðàöії êëàñèôіêóþòü çà ðіçíèìè îçíàêàìè. Çà ïðè÷èíàìè áóâàþòü åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі, ìіæêîíôåñіéíі òà іíøі
ìіãðàöії, çà òðèâàëіñòþ – ñåçîííі, òèì÷àñîâі, îñòàòî÷íі, çà íàïðÿìêàìè ïåðåìіùåíü – âíóòðіøíі, çîâíіøíі, ìіæ- і âíóòðіøíüîêîíòèíåíòàëüíі ìіãðàöії
òà іí. Íàéâàæëèâіøèì òèïîì âíóòðіøíüîї ìіãðàöії íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
Єâðîïè є éîãî ðóõ іç ñåëà â ìіñòî, òîáòî ç àãðàðíèõ ðåãіîíіâ äî ïðîìèñëîâèõ
öåíòðіâ êðàїíè. Íèíі â îêðåìèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ íàìàãàþòüñÿ êîíòðîëþâàòè âíóòðіøíі ìіãðàöіéíі ïîòîêè, îáìåæóþ÷è ïåðåìіùåííÿ ëþäåé,
çáіëüøåííÿì ðîáî÷èõ ìіñöü ó ðàéîíàõ їõíüîãî ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ.
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ГОЛОВНЕ
Î Природні умови Європи різноманітні і сприятливі для життєдіяльності людей.
Î Найбільшою різноманітністю характеризуються мінеральні ресурси Європи, серед
яких паливні, руди чорних і кольорових металів.
Î Європа посідає провідні позиції у світі за часткою оброблюваних земель і лісів.
Î Водні ресурси в Європі розміщені нерівномірно і є відносно достатніми.
Î Європа є лідером за сукупністю рекреаційних ресурсів та їхнім освоєнням.

РОЗДІЛ 1

ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Європейська міграційна криза. Гуманітарна катастрофа – так називають
міграцію в країни Європи, що активізувалася з 2015 р. Масовий наплив мігрантів, кількість яких становить мільйони осіб, у різні європейські країни з
охоплених війною країн Африки і Близького Сходу є найбільшою міграційною
кризою із часів Другої світової війни. Основні маршрути переміщення біженців такі: Італія–Франція–Німеччина та Італія–Австрія–Німеччина (переважно
з Африки); Туреччина–Греція–Македонія–Сербія (переважно із Сирії).
У Європарламенті наголошують, що основною проблемою є відсутність солідарності задля прийняття спільних правил вирішення проблем з розселенням
мігрантів, що призводить до суттєво нерівномірного навантаження на міграційні служби окремих країн Європи. Значний притік мігрантів також створює серйозне фінансове навантаження на країни ЄС. Додаткове соціальне напруження виникає через неповагу мігрантів до норм і традицій країн перебування.

Çîâíіøíі ìіãðàöіїї – âèїçä ëþäåé çà ìåæі êðàїíè ïðîæèâàííÿ, àáî åìіãðàöіÿ, ÷è ïðèáóòòÿ äî íåї íàñåëåííÿ ç іíøèõ êðàїí, àáî іììіãðàöіÿ.
Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ïîòîêó ñó÷àñíèõ іììіãðàíòіâ äî Єâðîïè є ïîëіòè÷íі
óòèñêè ëþäåé ó їõíіõ êðàїíàõ і ïîøóê ðîáîòè. Íèíі Єâðîïà є ëіäåðîì ó
ñâіòі çà êіëüêіñòþ іììіãðàíòіâ. Íàéáіëüøå їõ ó Íіìå÷÷èíі, Ðîñії, Âåëèêіé
Áðèòàíії, Ôðàíöії, Іñïàíії, Іòàëії, Ãðåöії.
Íèíі çíà÷íà êіëüêіñòü óêðàїíöіâ ïåðåâàæíî â ïîøóêàõ ðîáîòè òàêîæ
â’їæäæàє äî єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Äî êðàїí, ÿêі çäåáіëüøîãî îáèðàþòü óêðàїíöі,
íàëåæàòü Íіìå÷÷èíà, Ïîëüùà, Іòàëіÿ, Ôðàíöіÿ, Іñïàíіÿ, Íіäåðëàíäè, Ðîñіÿ.
Óêðàїíñüêà äіàñïîðà ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ â Єâðîïі ïîíàä 100 ðîêіâ òîìó.
Íèíі âîíà іñíóє â áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Çâ’ÿçîê óêðàїíñüêîї äіàñïîðè ç іñòîðè÷íîþ áàòüêіâùèíîþ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ òîâàðèñòâà
«Óêðàїíà», ãðîìàäñüêèõ і êóëüòóðíèõ îðãàíіçàöіé.
Структура населення регіону. Íàéâàæëèâіøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè íàñå
ëåííÿ Єâðîïè є éîãî ñòàòåâà і âіêîâà ñòðóêòóðà. Ó áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ
êðàїí æіíîê çíà÷íî áіëüøå, íіæ ÷îëîâіêіâ (íàïðèêëàä, ó Ðîñії, Íіìå÷÷èíі,
Àâñòðії, Ôðàíöії, Іñïàíії, Óêðàїíі). Öå çóìîâëåíî ðіçíèìè ðіâíÿìè ñìåðòíîñòі ÷îëîâіêіâ і æіíîê. Òàê, òðèâàëіñòü æèòòÿ ÷îëîâіêіâ íèæ÷à çà òðèâàëіñòü
æèòòÿ æіíîê ïåðåñі÷íî íà 6–10 ðîêіâ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ÷îëîâіêіâ, ó÷àñòþ â ðіçíèõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ êîíôëіêòàõ
і ñïîñîáîì æèòòÿ çàãàëîì. Îòæå, âèñîêà ñìåðòíіñòü ÷îëîâіêіâ ïðèçâîäèòü äî
çìåíøåííÿ їõíüîї ÷èñåëüíîñòі ïîðіâíÿíî ç ÷èñåëüíіñòþ æіíîê âіä 15 ðîêіâ і
äî 49 ðîêіâ, òîáòî ó íàéïðàöåçäàòíіøîìó âіöі (ìàë. 9). Іñòîòíî âіäðіçíÿєòüñÿ

Мал. 9. Статево-вікова структура населення деяких європейських країн на 2016 р.
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Користуючись сайтом The Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/
p
g
library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html
yp
і Додатком,
порівняйте площу, кількість і густоту населення європейських країн.

Íà ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ â Єâðîïі âïëèâàє êîìïëåêñ ÷èííèêіâ, ñåðåä
ÿêèõ íàñàìïåðåä ïðèðîäíі óìîâè òåðèòîðії, ïëîùà êðàїí і ðіâåíü їõíüîãî
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.
ßê âè âæå çíàєòå, çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ ïîäіëÿþòü íà ìіñüêå
é ñіëüñüêå. Íèíі â ìіñòàõ ìåøêàє ïîíàä 70 % íàñåëåííÿ Єâðîïè (áëèçüêî
26 % – ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі). Öåé
ïîêàçíèê äàє çìîãó çàðàõóâàòè Єâðîïó äî âèñîêîóðáàíіçîâàíèõ ðåãіîíіâ
ñâіòó. Ïîâíіñòþ ìіñüêå íàñåëåííÿ
ïðîæèâàє ó Âàòèêàíі, Ìîíàêî. Âèùà
çà ñåðåäíіé ïîêàçíèê ÷àñòêà ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ â Áåëüãії (98 %), Іñëàíäії
(94 %), Íіäåðëàíäàõ (90,5 %). Ïðîòå
îñòàííіì ÷àñîì ó áіëüøîñòі åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí
òåìïè óðáàíіçàöії çíà÷íî âïîâіëüíèëèñÿ, à êіëüêіñòü ìåøêàíöіâ ó ñòîëèöÿõ òà іíøèõ âåëèêèõ ìіñòàõ öèõ
êðàїí íàâіòü äåùî çíèæóєòüñÿ. Íàòîìіñòü çðîñòàє êіëüêіñòü ìåøêàíöіâ
ïðèìіñüêèõ ïîñåëåíü і ìіñò-ñóïóòíèêіâ. Áàãàòî ìіñòÿí íèíі âîëіþòü
æèòè íå â öåíòðàõ âåëèêèõ ìіñò, à â
ïðèìіñüêіé çîíі é ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Îòîæ ó Єâðîïі ïîñèëþþòüñÿ ïðîМал. 10. Густота населення
в деяких країнах Європи (осіб/км2)
öåñè ñóáóðáàíіçàöіїї і ðóðáàíіçàöії.
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ñòàòåâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ â ñіëüñüêіé і ìіñüêіé ìіñöåâîñòÿõ єâðîïåéñüêèõ
êðàїí. ×îëîâіêіâ ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі äåùî áіëüøå, íіæ æіíîê.
Âіêîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ â êðàїíàõ Єâðîïè çàëåæèòü âіä äèíàìіêè
íàðîäæóâàíîñòі òà ñìåðòíîñòі ç óðàõóâàííÿì їõíіõ âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé
çà ïîðіâíÿíî äîâãèé ïîïåðåäíіé ïåðіîä. Çàãàëîì çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі â Єâðîïі ïðèçâåëî äî ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ і çáіëüøåííÿ ÷àñòêè íàñåëåííÿ
âіêîì ïîíàä 65 ðîêіâ (ìàë. 9). Äëÿ åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїí Єâðîïè
õàðàêòåðíå òàê çâàíå ñòàðіííÿ «çâåðõó», ÿêå є ðåçóëüòàòîì ïіäâèùåííÿ
ñåðåäíüîї òðèâàëîñòі æèòòÿ, ñêîðî÷åííÿ ñìåðòíîñòі â ñòàðøèõ âіêîâèõ
ãðóïàõ çà óìîâ íèçüêîãî ðіâíÿ íàðîäæóâàíîñòі. Äëÿ ìåíø ðîçâèíåíèõ
єâðîïåéñüêèõ êðàїí, çîêðåìà é äëÿ Óêðàїíè, õàðàêòåðíå ñòàðіííÿ «çíèçó»,
ÿêå є ðåçóëüòàòîì ñóòòєâîãî ñêîðî÷åííÿ íàðîäæóâàíîñòі.
Розміщення і розселення населення в Європі. Íàñåëåííÿ Єâðîïè ðîçìіùåíå íåðіâíîìіðíî, ïðî ùî ñâіä÷èòü ïîêàçíèê ãóñòîòè íàñåëåííÿ (äèâ. Äîäàòîê). Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 73 îñîáè/êì2. Ó ðіçíèõ êðàїíàõ
Єâðîïè öåé ïîêàçíèê ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íàéíèæ÷èé âіí ó êðàїíàõ Єâðîïåéñüêîї Ïіâíî÷і (Іñëàíäіÿ, Íîðâåãіÿ, Ôіíëÿíäіÿ) і â Ðîñії, íàéâèùèé – ó
êðàїíàõ-êàðëèêàõ, ÿê-îò Ìîíàêî, Ìàëüòà òà іí. Çíà÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ
òàêîæ ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè (Áåëüãіÿ, Íіäåðëàíäè, Íіìå÷÷èíà), ó Âåëèêіé Áðèòàíії (ìàë. 10).
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Ïðîöåñîì, ïðîòèëåæíèì ñóáóðáàíіçàöії, є äæåíòðèôіêàöіÿ – âіäíîâëåííÿ
îêðåìèõ ðàéîíіâ ìіñò, ÿêі ïåðåáóâàþòü
ó çàíåäáàíîìó ñòàíі і âòðàòèëè êîëèñü
ïðèâàáëèâèé âèãëÿä і ñâîї ôóíêöії.
Òåðìіí «äæåíòðèôіêàöіÿ» ç’ÿâèâñÿ â
60-òі ðð. ÕÕ ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії.
Çãîäîì ïðîöåñ âіäíîâëåííÿ і ìîäåðíіçàöії îêðåìèõ ÷àñòèí ìіñò ñòàâ ïîïóëÿðíèì â іíøèõ êðàїíàõ Єâðîïè.
Ïіäâèùåííÿ åêîíîìі÷íîãî é ñîöіàëüíîãî ðіâíÿ æèòòÿ єâðîïåéöіâ є ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çðîñòàííÿ êіëüêîñòі
ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, іíòåíñèâíîãî ðîçâèòêó ìіñüêèõ ïîñåëåíü, ïîøèðåííÿ
ìіñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ і â ñіëüñüêіé
ìіñöåâîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí. ÓíàМегаполіс
ñëіäîê óðáàíіçàöіéíèõ ïðîöåñіâ ó Єâðîïі ïðîäîâæóþòü ôîðìóâàòèñÿ âåëèêі
Мал. 11. Лондонський мегаполіс
ìіñüêі àãëîìåðàöії (òàáëèöÿ), ÿêі, ïîñòóïîâî îá’єäíóþ÷èñü ìіæ ñîáîþ, óòâîðþþòü ìåãàïîëіñè.
Íàéáіëüøèìè ñåðåä ìåãàïîëіñіâ ó Єâðîïі є Ìîñêîâñüêèé, Ëîíäîíñüêèé
(ìàë. 11), Ïàðèçüêèé, Ìàäðèäñüêèé, Ðóðñüêèé òà іí. Êіëüêіñòü íàñåëåííÿ â
öèõ ìåãàïîëіñàõ – ïîíàä 30 ìëí îñіá.
Ñåðåä âåëèêèõ ìіñò Єâðîïè êіëüêà íàëåæàòü äî òàê çâàíèõ ñâіòîâèõ
ìіñò, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ ìіñò ìàñøòàáîì âïëèâó íà åêîíîìі÷íå,
ïîëіòè÷íå é êóëüòóðíå æèòòÿ ðåãіîíіâ і êðàїí ñâіòó. Öå íàñàìïåðåä Ëîíäîí, Ïàðèæ, Áðþññåëü, ÿêі ìàþòü âèñîêèé ðіâåíü äіëîâîї àêòèâíîñòі,
ëþäñüêîãî êàïіòàëó, іíôîðìàöіéíîãî îáìіíó, êóëüòóðè і ïîëіòè÷íîї âïëèâîâîñòі. Äî ñâіòîâèõ ìіñò íàëåæàòü òàêîæ Àìñòåðäàì, Ôðàíêôóðò-íàÌàéíі, Öþðèõ, Æåíåâà, Âіäåíü, Ìіëàí, ÿêі çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê íå ëèøå єâðîïåéñüêîї öèâіëіçàöії, à é ñâіòó çàãàëîì.
Працересурсний потенціал єâðîïåéñüêèõ êðàїí âèçíà÷àєòüñÿ áàãàòüìà
÷èííèêàìè, ñåðåä ÿêèõ íàñàìïåðåä ÷èñåëüíіñòü ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ,
÷èñåëüíіñòü áåçðîáіòíèõ і ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ. Åêîíîìі÷íî àêÒàáëèöÿ. Íàéáіëüøі ìіñüêі àãëîìåðàöії Єâðîïè (2016 ð.)
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Ìіñöå ñåðåä
єâðîïåéñüêèõ
àãëîìåðàöіé

Ìіñöå ñåðåä
ñâіòîâèõ
àãëîìåðàöіé

1

19

Ìîñêâà

Ðîñіÿ

16,9

2

23

Ëîíäîí

Âåëèêà
Áðèòàíіÿ

14,4

3

29

Ïàðèæ

Ôðàíöіÿ

11,2

4

64

Ìàäðèä

Іñïàíіÿ

6,25

5

73

Ðóð

Íіìå÷÷èíà

5,6

13

136

Àôіíè

Ãðåöіÿ

3,425

14

140

Êèїâ

Óêðàїíà

3,375

Íàçâà

Êðàїíà

Êіëüêіñòü
íàñåëåííÿ,
ìëí îñіá

ГОЛОВНЕ
Î Країни Європи належать до першого типу відтворення населення.
Î Значно збільшується кількість населення європейських країн на сучасному етапі
завдяки імміграції.
Î У віковій структурі зберігається тенденція старіння населення у більшості європейських держав.
Î У статевій структурі населення дещо переважають жінки.
Î Населення Європи розміщене нерівномірно й переважно в містах.
Î У Європі тривають процеси урбанізації, субурбанізації і рурбанізації, проте дещо
уповільненими темпами.
Î У європейських країнах сформувалося понад 10 великих міських агломерацій, серед яких є й мегаполіси.
Î Працересурсний потенціал у європейських країнах характеризується високою економічною активністю, зростанням рівня працевлаштованих, переважанням зайнятості населення у сфері послуг.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які особливості демографічних процесів у Європі на сучасному етапі?
2. Які тенденції щодо зайнятості і використання працересурсного потенціалу спостерігаються в Європі?
3. Чим відрізняється статево-вікова структура населення розвинутих країн Європи й
України?
4. Чим відрізняються процеси субурбанізації і рурбанізації?
5. Поясніть розміщення населення в європейських країнах.
6. Користуючись текстом параграфа та додатковими джерелами інформації, назвіть
приклади регіонів і країн Європи, де відбуваються процеси джентрифікації.
7. Користуючись текстом параграфа і картами атласу, позначте на контурній карті найбільші міські агломерації і світові міста Європи.
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òèâíå íàñåëåííÿ â ðåãіîíі ñòàíîâèòü ïåðåñі÷íî ïîíàä 60 % âіä çàãàëüíîї
êіëüêîñòі ëþäåé ïðàöåçäàòíîãî âіêó. Öåé ïîêàçíèê ðіçíèòüñÿ çà єâðîïåéñüêèìè ñóáðåãіîíàìè.
Çà äàíèìè Єâðîñòàòó, ðіâåíü çàéíÿòîñòі ñåðåä íàñåëåííÿ єâðîïåéñüêèõ
êðàїí âіêîì âіä 20 äî 64 ðîêіâ ñòàâ ðåêîðäíèì ó 2016 ð. і ñÿãíóâ 71,1 %
(ïðîãíîç äî 2020 ð. – 75 %). Ñòàíîì íà 2016 ð. âіñіì êðàїí óæå ïåðåâèùèëè öі ïîêàçíèêè. Çîêðåìà, Øâåöіÿ (81,2 %), Íіìå÷÷èíà (78,7 %),
Âåëèêà Áðèòàíіÿ (77,8 %), Äàíіÿ (77,4 %), Íіäåðëàíäè (77,1 %), ×åõіÿ
(76,7 %), Åñòîíіÿ (76,6 %) і Ëèòâà (75,2 %).
Íàéíèæ÷èé ðіâåíü çàéíÿòîñòі çàôіêñîâàíèé ó Ãðåöії (56,2 %), Õîðâàòії
(61,4 %), Іòàëії (61,6 %), Іñïàíії (63,9 %) òîùî.
Òåíäåíöіÿ äî çðîñòàííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
ÿê ñåðåä ÷îëîâіêіâ (76,9 %), òàê і ñåðåä æіíîê (65,3 %). Ùîäî ðіâíÿ çàéíÿòîñòі æіíîê, êіëüêіñòü ïðàöåâëàøòîâàíèõ ïîñòóïîâî çðîñòàє ïî÷èíàþ÷è ç 2010 ð. Àíàëîãі÷íî çðîñòàє і ðіâåíü çàéíÿòîñòі ñåðåä íàñåëåííÿ âіêîì
âіä 55 äî 64 ðîêіâ – âіä 38,4 % ó 2002 ð. äî 55,3 % ó 2016 ð.
Àêòèâíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ і ñóòòєâå çíèæåííÿ áåçðîáіòòÿ є îäíèì іç
ñòðàòåãі÷íèõ çàâäàíü ЄÑ äî 2020 ð.
Ó ñòðóêòóðі çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ Єâðîïè çà îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ çíà÷íî
çðîñëà ÷àñòêà çàéíÿòèõ ó ñôåðі ïîñëóã, â îêðåìèõ êðàїíàõ – äî 70–80 %.
Íàéöіêàâіøèìè äëÿ єâðîïåéöіâ є òîðãîâî-ôіíàíñîâà, òóðèñòè÷íà äіÿëüíіñòü, ðîáîòà íà òðàíñïîðòі, ó ñôåðі îñâіòè, íàóêè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ó ïðîìèñëîâîñòі ÷àñòêà òèõ, õòî ïðàöþє, çíèçèëàñÿ ïåðåñі÷íî äî 25 %,
à â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі – äî 3–6 %.
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§ 7.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍ ЄÂÐÎÏÈ.
ÏÅÐÂÈÍÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ.

Î Які показники економічного розвитку країн?
Î Які сектори характеризують структуру економіки країн світу?
Î Із чого складаються сільське і лісове господарство?

Особливості економіки країн Європи. Åêîíîìіêà єâðîïåéñüêèõ êðàїí çàâæäè âäîñêîíàëþâàëàñÿ íà âëàñíіé îñíîâі, ñïèðàëàñÿ íà âëàñíèé іíòåëåêò
і äóõîâíèé ïîòåíöіàë ñâîїõ íàðîäіâ. Єâðîïåéñüêó ìîäåëü ðîçâèòêó åêîíîìіêè õàðàêòåðèçóє âèñîêèé ðіâåíü âіäêðèòîñòі.
Íèíі åêîíîìіêà áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè ïåðåæèâàє ïîñòіíäóñòðіàëüíèé
åòàï ðîçâèòêó é õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê ðèíêîâà ñîöіàëüíî îðієíòîâàíà.
Äіéñíî, íà îñíîâі ðèíêîâèõ ðåôîðì ó Єâðîïі ðåàëіçóєòüñÿ ïðîãðàìà ñîöіàëüíîãî âèðіâíþâàííÿ, çìåíøåííÿ ìàéíîâîãî ðîçøàðóâàííÿ, óòðèìàííÿ äîõîäіâ íèçüêîîïëà÷óâàíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ íà ïðèñòîéíîìó ðіâíі.
Åêîíîìі÷íèìè ïåðåâàãàìè єâðîïåéñüêèõ êðàїí є ñòðіìêå âèðîáíèöòâî
âèñîêîòåõíîëîãі÷íîї ïðîäóêöії. Ãëîáàëüíó êîíêóðåíöіþ єâðîïåéñüêèì
êðàїíàì çàáåçïå÷óþòü ëіòàêîáóäóâàííÿ (Ôðàíöіÿ, Íіäåðëàíäè, Âåëèêà
Áðèòàíіÿ), àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ (Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Øâåöіÿ), ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ (Іðëàíäіÿ, Íіìå÷÷èíà, Áåëüãіÿ), öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ
(Ôðàíöіÿ), ôàðìàöåâòè÷íà ïðîìèñëîâіñòü (Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ), âèðîáíèöòâî çàñîáіâ ìîáіëüíîãî çâ’ÿçêó (Ôіíëÿíäіÿ, Øâåöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ),
ïîëіãðàôі÷íå âèðîáíèöòâî (Íіìå÷÷èíà), áàíêіâñüêà äіÿëüíіñòü (Âåëèêà
Áðèòàíіÿ, Íіäåðëàíäè, Íіìå÷÷èíà, Øâåéöàðіÿ, Іñïàíіÿ), ôіíàíñîâі ïîñëóãè (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ëþêñåìáóðã) òîùî.
Íà êðàїíè Єâðîïè ïðèïàäàє ìàéæå 40 % ñóêóïíîãî âàëîâîãî ñâіòîâîãî
ïðîäóêòó (ÂÑÏ). Єâðîïåéñüêі êðàїíè, îñîáëèâî ÷ëåíè ЄÑ, õàðàêòåðèçóþòüñÿ äîñèòü âèñîêèì ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, à çà ïîêàçíèêîì
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ âõîäÿòü äî ïåðøîї äâàäöÿòêè êðàїí ñâіòó (äèâ.
Äîäàòîê). Єâðîïåéñüêі êðàїíè âïðîäîâæ îñòàííіõ ðîêіâ ìàþòü ïîçèòèâíі,
ïðîòå íåâèñîêі, ïåðåñі÷íî íà ðіâíі 3 %, ïîêàçíèêè òåìïіâ çðîñòàííÿ åêîíîìіêè.
«Öåíòðàëüíà âіñü» åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Єâðîïè ïðîñòÿãàєòüñÿ ÷åðåç
òåðèòîðіþ âîñüìè êðàїí (ìàë. 12). Її ñòðèæåíü ïðîõîäèòü ïî ëіíії Ðåéí–
Ðîíà, ó ìåæàõ îäíієї ç íàéáіëüøèõ ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé і íàéðîçâèíóòіøîãî ïðîìèñëîâîãî ðàéîíó. Òóò çîñåðåäæåíî ïîëîâèíó âñüîãî åêîíîìі÷íîãî
ïîòåíöіàëó Єâðîïè і ï’ÿòó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ ðåãіîíó.

Історія географії
Блакитний банан. Таким терміном сьогодні позначають лінію міст і промислових
центрів, що простягнулася від Північно-Західної Англії (Ланкашир) до Північної Італії (Ломбардія, Лігурія, Тоскана). Уперше цей згусток на картах густоти населення і
розміщення промисловості виявив французький географ Роже Брюне в 70-ті рр.
ХХ ст. Причому сформувалася ця міждержавна область як відповідь на виклики
ринкової економіки. «Банан» сьогодні – це «центральна вісь» розвитку Європейського регіону, яка простягається через території Бельгії, Нідерландів, Німеччини,
Швейцарії, Франції, Італії, а на його території живе близько 110 млн осіб.
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Інтеграція європейських країн у межах ЄС додала імпульсу їхньому економічному розвитку. Користуючись сайтом ec.europa.eu/eurostat, підберіть
актуальну інформацію про особливості економічного розвитку країн ЄС.
Які факти підтверджують відкритість економіки європейських країн?

Ó ñòðóêòóðі åêîíîìіêè áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí ïðåäñòàâëåíî òðè
îñíîâíі ñåêòîðè: ïåðâèííèé (çàéìàєòüñÿ âèäîáóòêîì ñèðîâèíè é âèãîòîâëåííÿì íàïіâôàáðèêàòіâ), âòîðèííèé (îáðîáëÿє ñèðîâèíó і âèãîòîâëÿє ãîòîâó ïðîäóêöіþ) і òðåòèííèé (îõîïëþє ñôåðó ïîñëóã, ñó÷àñíі іíôîðìàöіéíі
òåõíîëîãії òîùî).

Промислові центри зарубіжної Європи
великі
середні
малі

кордон «центральної
осі» розвитку

27

РОЗДІЛ 1

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
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Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та
нерудної сировини. Äëÿ Єâðîïè õàðàêòåðíі çíà÷íі äèñïðîïîðöії ìіæ ñïîæèâàííÿì ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè і âëàñíèì âèäîáóòêîì (ìàë. 13). Ïіäïðè-

Мал. 13. Добувна промисловість Європи
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
З переважанням тваринництва

З переважанням
рослинництва

Північноєвропейський
тип

Середньоєвропейський
тип

Південноєвропейський
тип

• Молочне скотарство
• Фуражні і кормові
культури
• Жито, овес, ячмінь
• Картопля

• Молочно-м’ясне скотарство,
свинарство, птахівництво
• Пшениця, ячмінь
• Цукровий буряк,
льон-довгунець, тютюн
• Картопля

• Субтропічні культури
(цитрусові, маслини, інжир)
• Пшениця, кукурудза
• Бавовна
• Вівчарство

Мал. 14. Типи сільського господарства європейських країн
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єìñòâà äîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â êðàїíàõ Ñõіäíîї
і Ïіâíі÷íîї Єâðîïè, à ñïîæèâàєòüñÿ áіëüøå â åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ Çàõіäíîї і Ïіâäåííîї Єâðîïè. Òàê, áëèçüêî 70 % ïîòðåá êðàїí Çàõіäíîї Єâðîïè â 20 âèäàõ êîðèñíèõ êîïàëèí çàáåçïå÷óþòü çàâäÿêè іìïîðòó.

Сільське господарство òàêîæ íàëåæèòü äî ïåðâèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè. Ó ñòðóêòóðі åêîíîìіêè ðîçâèíåíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí ÷àñòêà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íåâåëèêà і êîëèâàєòüñÿ â ìåæàõ âіä 3,5 äî 0,8 %.
Ó êðàїíàõ Ñõіäíîї Єâðîïè öåé ïîêàçíèê ó êіëüêà ðàçіâ âèùèé. À âòіì,
êðàїíè Єâðîïè ìàþòü ïîòóæíå іíäóñòðіàëіçîâàíå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî,
ÿêå ïðàêòè÷íî çàáåçïå÷óє їõíі ïîòðåáè â ïðîäîâîëüñòâі é ñèðîâèíі.
Ó Єâðîïі ñêëàëèñÿ òðè îñíîâíі òèïè ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – ïіâíі÷íî-,
ñåðåäíüî- і ïіâäåííîєâðîïåéñüêèé (ìàë. 14). Âіäïîâіäíî äî їõíüîї çàçíà÷åíîї
ñïåöіàëіçàöії ñêëàëàñÿ é ñòðóêòóðà åêñïîðòó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Òàê, Íіäåðëàíäè é Äàíіÿ íà ñâіòîâîìó ðèíêó âіäîìі ÿê íàéáіëüøі åêñïîðòåðè ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ; Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ïîëüùà é Óêðàїíà –
çåðíà; Іòàëіÿ, Ïîðòóãàëіÿ, Ãðåöіÿ é Іñïàíіÿ – öèòðóñîâèõ òà îëèâêîâîї îëії.
Ïðîäóêòèâíіñòü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ó êіëüêà ðàçіâ âèùà, íіæ ó ðåøòі êðàїí. Íèíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêöіÿ
Єâðîïè ñòàíîâèòü ïîíàä 40 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ÿ÷ìåíþ і æèòà, 31 %
ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà âіâñà, 24 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ïøåíèöі òà ïîíàä 70 % îëèâêîâîї îëії. Âîäíî÷àñ íàéðîçâèíåíіøі äåðæàâè Єâðîïè є é
íàéáіëüøèìè іìïîðòåðàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ùî çóìîâëåíî øèðîêèì âíóòðіøíіì ñïîæèâ÷èì ðèíêîì, âèñîêîþ êóïіâåëüíîþ ñïðîìîæíіñòþ íàñåëåííÿ. Öÿ ãðóïà êðàїí є îñíîâíèì іìïîðòåðîì ì’ÿñà,
áàâîâíè, ÷àþ, êàêàî é іíøîї ïðîäóêöії òðîïі÷íîãî çåìëåðîáñòâà.

Лісове господарство. Ëіñè єâðîïåéñüêèõ êðàїí îõîïëþþòü ïîíàä 300 ìëí ãà
(áëèçüêî 30 % òåðèòîðії Єâðîïè, âêëþ÷àþ÷è òåðèòîðіþ Ðîñії) і ñòàíîâëÿòü
25 % çàãàëüíîї ïëîùі ëіñіâ ñâіòó. Çà îñòàííі ðîêè ïëîùà ëіñіâ Єâðîïè
çáіëüøèëàñÿ ìàéæå íà 13 ìëí ãà, çäåáіëüøîãî çàâäÿêè ëіñîðîçâåäåííþ.
Ùîðі÷íèé ïðèðіñò äåðåâèíè â ëіñàõ Єâðîïè ñÿãàє ïðèáëèçíî 360 ìëí ì3, ç
ÿêèõ ëèøå äâі òðåòèíè âіäâåäåíî ïіä ëіñîçàãîòіâëі.
Ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî íàéіíòåíñèâíіøå ðîçâèâàєòüñÿ â Ðîñії, ÿêà íàëåæèòü äî ëіñîíàäëèøêîâèõ êðàїí ñâіòó і íà ÿêó ïðèïàäàє áëèçüêî 20 %
ñâіòîâîãî îáñÿãó çàãîòіâëі äåðåâèíè. Òàêîæ íåïîãàíèé ïîòåíöіàë ìàþòü
êðàїíè Ïіâíі÷íîї Єâðîïè, çîêðåìà Ôіíëÿíäіÿ, Øâåöіÿ, Íîðâåãіÿ. Ëіñîâå
ãîñïîäàðñòâî öèõ êðàїí ñêëàäàєòüñÿ ç ëіñîçàãîòіâëі, ëіñîîáðîáêè é ëіñîïå-
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ðåðîáêè. Ñåðåä іíøèõ êðàїí, ó ÿêèõ ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî ïîñіäàє ÷іëüíå
ìіñöå â ñòðóêòóðі åêîíîìіêè, є Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, Áàëòіéñüêі
êðàїíè, Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, Óêðàїíà, Áіëîðóñü òà іí.
Ïðèáëèçíî òðåòèíà çàãîòîâëåíîї äåðåâèíè – öå êðóãëÿê, ÿêèé ïåðåðîáëÿþòü íà áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè. Îäíó øîñòó äåðåâèíè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âèðîáíèöòâà ïàïåðó. Ó ïåðøó äåñÿòêó êðàїí ñâіòó, ùî âèðîáëÿþòü íàéáіëüøå ïèëîìàòåðіàëіâ, âõîäÿòü òàêі êðàїíè Єâðîïè, ÿê Ðîñіÿ, Íіìå÷÷èíà,
Ôðàíöіÿ, Øâåöіÿ. Çà ìàñøòàáàìè õіìі÷íîї ïåðåðîáêè äåðåâèíè â Єâðîïі
ëіäèðóþòü Øâåöіÿ, Ôіíëÿíäіÿ і Ðîñіÿ, à ó âèðîáíèöòâі ïàïåðó é êàðòîíó
íà äóøó íàñåëåííÿ ïåðøі äâà ìіñöÿ ó ñâіòі ïîñіäàþòü òàêîæ єâðîïåéñüêі
êðàїíè – Ôіíëÿíäіÿ і Øâåöіÿ.
Õàðàêòåðíîþ òåíäåíöієþ ðîçâèòêó ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â єâðîïåéñüêèõ
êðàїíàõ є ïðèâàòèçàöіÿ ëіñіâ. Íèíі ïðèáëèçíî ïîëîâèíà ëіñіâ ïåðåáóâàє ó
ïðèâàòíіé âëàñíîñòі. Ïðîòå ìіæ îêðåìèìè ñóáðåãіîíàìè Єâðîïè іñíóþòü
іñòîòíі âіäìіííîñòі. Òàê, ÷àñòêà ëіñіâ ó ïðèâàòíіé âëàñíîñòі â Ïіâíі÷íіé
Єâðîïі ñòàíîâèòü 75 %, ó Çàõіäíіé – 65 %, ó Ïіâäåííіé – 50 %, à ó Ñõіäíіé – 7 % (áåç Ðîñії). Ïðèâàòèçàöіÿ ëіñіâ äàє ìîæëèâіñòü ðàöіîíàëüíіøå
âèêîðèñòîâóâàòè ëіñîâі ðåñóðñè, ïîïîâíþâàòè áþäæåòè äåðæàâ çà ðàõóíîê
ðіçíîìàíіòíèõ ïîäàòêіâ íà êîðèñòóâàííÿ ëіñàìè. À â óïðàâëіííі ëіñîâèì
ãîñïîäàðñòâîì îñíîâíà óâàãà ïîñòóïîâî çìіùóєòüñÿ çі ñòіéêîãî âèäîáóòêó äî
åêîëîãі÷íîãî óïðàâëіííÿ. Òîáòî â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ëіñîâå ãîñïîäàðþâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ñòàëîãî (çáàëàíñîâàíîãî) ðîçâèòêó.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Збільшення площі лісів у Європі є результатом насамперед суттєвого її зростання в Іспанії (296 тис. га на рік), Італії (106 тис. га на рік), а також Болгарії,
Франції та Греції. Найвищий відсоток зростання характерний для країн із
низькою лісистістю – Ісландія (3,5 % на рік) та Ірландія (1,9 % на рік). Збільшення площі і запасів лісів, створення плантацій є позитивними тенденціями,
спрямованими на досягнення сталого лісового господарства в регіоні.

ГОЛОВНЕ
Î Економіка більшості європейських країн розвивається як ринкова соціально орієнтована і характеризується відкритістю, позитивною динамікою темпів зростання,
високим рівнем ВВП на душу населення.
Î У структурі економіки більшості європейських країн представлено три основні сектори: первинний, вторинний і третинний.
Î У Європі є різноманітна мінеральна сировина, видобуток і споживання якої досить
нерівномірний між європейськими субрегіонами і повністю потреби європейських
країн не забезпечує.
Î У Європі високопродуктивне сільське господарство. Тут склалися три основні типи
сільського господарства – північно-, середньо- і південноєвропейський.
Î Лісове господарство найінтенсивніше розвивається в Росії та в країнах Північної
Європи.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Які країни Європи мають найвищий показник ВВП на душу населення?
Які основні райони видобутку мінеральних ресурсів у Європі?
Чим відрізняється сільськогосподарська спеціалізація в субрегіонах Європи?
Чому збільшення площі лісів є стратегічним завданням європейських країн?
Користуючись текстом параграфа і картами атласу, позначте на контурній карті
«центральну вісь» розвитку Європи.
6. Позначте на контурній карті основні райони видобутку мінеральних ресурсів і країни
з інтенсивним розвитком лісового господарства.
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ÂÒÎÐÈÍÍÈÉ І ÒÐÅÒÈÍÍÈÉ
ÑÅÊÒÎÐÈ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î Що належить до вторинного сектору економіки?
Î З чого складається сфера послуг?

Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація. Êðàїíè Єâðîïè є îñíîâíèìè âèðîáíèêàìè ïðîäóêöії ïåðåðîáíîї ïðî-

ìèñëîâîñòі, ÿêà íàëåæèòü äî âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè. ×àñòêà
єâðîïåéñüêèõ êðàїí ó âèðîáíèöòâі ïðîäóêöії ïåðåðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі, äî
ÿêîї íàñàìïåðåä íàëåæàòü åëåêòðîåíåðãåòèêà, ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÷îðíà і
êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà, ëåãêà і õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, ñòàíîâèòü
áëèçüêî 40 %. Çðîñòàííÿ ðіâíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ
ñïðèÿëî ïіäâèùåííþ ïîïèòó íà ïðîìèñëîâó ïðîäóêöіþ ñïîæèâ÷îãî õàðàêòåðó, çîêðåìà ïîáóòîâó åëåêòðîíіêó і òåõíіêó, à òàêîæ íà àâòîìîáіëі.
Òîìó çà îáñÿãîì âèðîáíèöòâà â Єâðîïі ïåðåäóє ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ìàéæå
50 % óñіõ ìàøèí, ùî âèïóñêàþòüñÿ ó ñâіòі, âèðîáëÿєòüñÿ â Єâðîïі. Âàæëèâèìè â ìàøèíîáóäóâàííі є òàêîæ âèðîáíèöòâî åëåêòðîòåõíі÷íîї ïðîäóêöії
òà îáëàäíàííÿ çâ’ÿçêó. Îñíîâíі öåíòðè ç âèðîáíèöòâà åëåêòðîòåõíі÷íîãî
é åëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ çîñåðåäæåíі â áàãàòüîõ êðàїíàõ ЄÑ (Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ, Íіäåðëàíäè òà іí.). Íàéâіäîìіøèìè ôіðìàìè
ç âèðîáíèöòâà ïîáóòîâîї òåõíіêè, åëåêòðîíіêè є «Ñіìåíñ» і «Áîø» ó Íіìå÷÷èíі, «Ôіëіïñ» ó Íіäåðëàíäàõ, «Іíäåçіò» â Іòàëії, «Òåôàëü», «Ìóëіíåêñ» ó Ôðàíöії, «Åëåêòðîëþêñ» ó Øâåöії òà іí., ÿêі ìàþòü áàãàòî äî÷іðíіõ
êîìïàíіé ó ðіçíèõ êðàїíàõ Єâðîïè і ñâіòó.
Òðàäèöіéíå ìàøèíîáóäóâàííÿ – âåðñòàòîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî
òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, åíåðãåòè÷íîãî îáëàäíàííÿ – ðîçâèâàєòüñÿ â Єâðîïі
ïîâіëüíіøèìè òåìïàìè, ïðîòå éîãî çíà÷åííÿ â åêîíîìіöі єâðîïåéñüêèõ
êðàїí çàëèøàєòüñÿ ñòàáіëüíî âàæëèâèì. Êðàїíè Єâðîïè ïîñіäàþòü ïðîâіäíі ìіñöÿ â åêñïîðòі ïðîäóêöії öèõ âèäіâ ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñåðåä íèõ є
Íіìå÷÷èíà (Ôîëüêñâàãåí, ÁÌÂ, Êðàéñëåð), Ôðàíöіÿ (Ïåæî, Ðåíî, Ñіòðîåí), Âåëèêà Áðèòàíіÿ (Áðіòіø Ëåéëàíä) òîùî.
Ó ñòðóêòóðі âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãіїї â Єâðîïі âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü ÒÅÑ (ïîíàä 70 % óñієї åëåêòðîåíåðãії). Ùå ïîíàä 15 % åëåêòðîåíåðãії
âèðîáëÿєòüñÿ íà îñíîâі íåòðàäèöіéíèõ ðåñóðñіâ, ñåðåä ÿêèõ åíåðãіÿ ñîíöÿ,
âіòðó, à òàêîæ áіîïàëèâî é âіäõîäè. Áëèçüêî 10 % åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿєòüñÿ íà àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ, ðåøòà âèêîðèñòîâóþòü åíåðãіþ âîäè.
Íàéáіëüøèìè â Єâðîïі êðàїíàìè-âèðîáíèêàìè і êðàїíàìè-ñïîæèâà÷àìè
åëåêòðîåíåðãії є Ðîñіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ.
Ìåòàëóðãіéíà ïðîìèñëîâіñòü Єâðîïè ñüîãîäíі ïðàöþє ÿê íà âëàñíіé,
òàê і íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі ç Àôðèêè, Àâñòðàëії, Àìåðèêè. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè ÷îðíèõ ìåòàëіâ є Íіìå÷÷èíà (Ðóð, Ñààð), Áåëüãіÿ (ðàéîí
Ëüєæà, Øàðëåðóà), Ôðàíöіÿ (Ëîòàðèíãіÿ), Ðîñіÿ (Öåíòðàëüíà Ðîñіÿ),
Óêðàїíà (Ïðèäíіïðîâ’ÿ), Ëþêñåìáóðã, ÿêèé íàçèâàþòü ñòàëåâèì êàðëèêîì і ÿêèé ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå çà êіëüêіñòþ âèðîáëåíîї ñòàëі íà äóøó
íàñåëåííÿ.
Íàéçíà÷íіøі âèðîáíèêè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, çîêðåìà àëþìіíіþ, – öå
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Óãîðùèíà; ìіäі, îëîâà і öèíêó – Íіìå÷÷èíà,
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Áåëüãіÿ; ñâèíöþ – Âåëèêà Áðèòàíіÿ.
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§ 8.

РОЗДІЛ 1

Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Єâðîïà ïîçèöіîíóє ñåáå ÿê âèðîáíèê ðіçíîìàíіòíîї ïðîäóêöії õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî âèêîðèñòîâóє ÿê ìіñöåâó ñèðîâèíó, òàê і âіäõîäè âіä іíøèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâ.
Êðàїíè Çàõіäíîї Єâðîïè ìàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії ó âèðîáíèöòâі áàðâíèêіâ, ïëàñòìàñè, õіìі÷íèõ âîëîêîí і ñèíòåòè÷íîãî êàó÷óêó, ìåäèêàìåíòіâ
(Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Íіäåðëàíäè, Áåëüãіÿ, Øâåéöàðіÿ). Ó Ïіâíі÷íіé і
Ñõіäíіé Єâðîïі âèðîáëÿþòü ïðîäóêöіþ ÿê õіìії îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó, òàê і
îñíîâíîї õіìії. Ñåðåä êðàїí-âèðîáíèêіâ õіìі÷íîї ïðîäóêöії öèõ ñóáðåãіîíіâ
ñëіä íàçâàòè Ïîëüùó, Óãîðùèíó, Áіëîðóñü, Óêðàїíó, Ðîñіþ, à òàêîæ Âåëèêó Áðèòàíіþ, Øâåöіþ і Íîðâåãіþ. Ó Ïіâäåííіé Єâðîïі íàéáіëüøі êîìïàíії
õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі çîñåðåäæåíі â Іòàëії.
Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ðіçíîìàíіòíîþ ïðîäóêöієþ. Ïðîòå òåêñòèëüíі é øâåéíі âèðîáíèöòâà âіä÷óâàþòü ãîñòðó êîíêóðåíöіþ ç áîêó іíøèõ ðåãіîíіâ і êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Òîìó
áàãàòî єâðîïåéñüêèõ êîìïàíіé ìàþòü ñâîї ôіëіàëè, íàïðèêëàä, ó êðàїíàõ
Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. Óòіì â áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ
äіþòü ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі, ÿêі є ñâіòîâèìè ëіäåðàìè ç âèðîáíèöòâà òîâàðіâ âèñîêîї ìîäè. Òàêі êîìïàíії íàéáіëüøå ïðåäñòàâëåíі ó
Ôðàíöії (øâåéíі âèðîáè, ãàëàíòåðåÿ), Іòàëії (âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, áіëèçíè,
æіíî÷îãî і ÷îëîâі÷îãî îäÿãó), Íіìå÷÷èíі (âçóòòєâà і õóòðîâà ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî іãðàøîê), Âåëèêіé Áðèòàíії (òåêñòèëüíà, øâåéíà, âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü), Áåëüãії (âèðîáíèöòâî êèëèìîâèõ ïîêðèòòіâ) òîùî. Ó
áàãàòüîõ êðàїíàõ Ïіâäåííîї і Ñõіäíîї Єâðîïè íà äàâàëüíèöüêіé ñèðîâèíі
äî÷іðíіõ ïіäïðèєìñòâ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçâèíóòèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí òàêîæ âèðîáëÿþòü øâåéíі, õóòðîâі, ãàëàíòåðåéíі âèðîáè і âçóòòÿ.
Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. Êðàїíè Єâðîïè є îäíèìè ç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Òóò äîáðå ðîçâèâàþòüñÿ ì’ÿñîïåðåðîáíà, ìîëî÷íà, ñèðîâàðíà, îëіéíà ïðîìèñëîâіñòü. Ì’ÿñîïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü
ïðåäñòàâëåíà â Íіìå÷÷èíі, Âåëèêіé Áðèòàíії, Ôðàíöії; ìîëî÷íà – ó Íіìå÷÷èíі, Øâåéöàðії, Àâñòðії, Íіäåðëàíäàõ, Äàíії; ñèðîâàðíà – â Іòàëії, Ôðàíöії, Íіäåðëàíäàõ; îëіéíà – ó Ôðàíöії, Іñïàíії, Ãðåöії, Óêðàїíі.
Ïðîäóêöіÿ ïðîìèñëîâîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí íà ñüîãîäíі âèðіçíÿєòüñÿ
âèñîêîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòþ, ùî çóìîâëåíî ðåіíäóñòðіàëіçàöієþ –
ïåðåõîäîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà íà ïðîãðåñèâíèé øëÿõ ðîçâèòêó,
«âèñîêі» òåõíîëîãії, íîâі ìàòåðіàëè.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Промислове зростання в Європі. На рівні ЄС чинниками стимулювання
реіндустріалізації визначені потужні інвестиції (до 300 млрд євро), інтенсивний розвиток малого та середнього бізнесу, його доступ до глобальних ринків,
підвищення якості управління промисловими компаніями. Серед основних
напрямів зростання промисловості є: нанотехнології, нові матеріали, мікро- і
наноелектроніка, фотоніка, біотехнології та передові методи виробництва.

Ó ðåçóëüòàòі òðèâàëîãî ðîçâèòêó ïåðåðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі â Єâðîïі
ñêëàëèñÿ ïîòóæíі ïðîìèñëîâі ðåãіîíè, áіëüøіñòü ç ÿêèõ íàáëèæåíà äî
«öåíòðàëüíîї îñі» ðîçâèòêó (äèâ. ìàë. 12 ó § 7).
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картами атласу і картосхемою «центральної осі» розвитку, позначте на контурній карті найбільші промислові райони Європи: «центральну
вісь» розвитку Європи, найбільші промислові регіони: Рур, Великий Лондон,
Іль-де-Франс, Верхньосілезький, Придніпров’я, Центральна Росія, Урал.
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Третинний сектор економіки. Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè âêëþ÷àє
òðàíñïîðò і ñôåðó ïîñëóã. Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà Єâðîïè – öå âñі øëÿõè
ñïîëó÷åííÿ, òðàíñïîðòíі ïіäïðèєìñòâà і òðàíñïîðòíі çàñîáè єâðîïåéñüêèõ
êðàїí. Ñåðåä òðàäèöіéíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó, ùî ðîçâèâàєòüñÿ â áіëüøîñòі
êðàїí Єâðîïè, є çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò. Âіí õàðàêòåðèçóєòüñÿ çíà÷íîþ
ïðîòÿæíіñòþ і äóæå ãóñòîþ ìåðåæåþ çàëіçíèöü, îñîáëèâî â êðàїíàõ Áåíіëþêñó, ó Íіìå÷÷èíі, Ôðàíöії, Øâåéöàðії. Ó öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ, Àâñòðіÿ, Ôіíëÿíäіÿ,
Íîðâåãіÿ, Äàíіÿ, Ïîëüùà) íèíі ôóíêöіîíóþòü âèñîêîøâèäêіñíі çàëіçíèöі,
іñíóє ñèñòåìà çàëіçíèöü «Іíòåðñіòі». Íàéáіëüøó ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöü
çàôіêñîâàíî â Ðîñії (ïîíàä 85 òèñ. êì). Є â Єâðîïі êðàїíè, ÿêі íå ìàþòü
çàëіçíèöü і çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Öå, çîêðåìà, Іñëàíäіÿ і Êіïð.
Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò Єâðîïè êîíêóðóє іç çàëіçíè÷íèì і çà áàãàòüìà
ïîêàçíèêàìè âèïåðåäæàє éîãî. Ïðîòÿæíіñòü àâòîäîðіã ñÿãàє ïîíàä 2,5 ìëí êì.
Çà êіëüêіñòþ àâòîìîáіëüíîãî ïàðêó Єâðîïà ïåðåáóâàє íà äðóãîìó ìіñöі ó
ñâіòі ïіñëÿ êðàїí Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò є ëіäåðîì çà
ïåðåâåçåííÿìè ïàñàæèðіâ. Єâðîïåéñüêі êðàїíè – Ñàí-Ìàðèíî, Ìîíàêî, Ëіõòåíøòåéí, Іñëàíäіÿ, Ëþêñåìáóðã – ïîñіäàþòü ïåðøі ïîçèöії ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ àâòîìîáіëіâ íà 1 òèñ. îñіá. Áіëüøіñòü єâðîïåéñüêèõ àâòîìîáіëüíèõ
øëÿõіâ âèðіçíÿþòüñÿ çðó÷íіñòþ, îñâіòëåííÿì, ÿêіñòþ ïîêðèòòÿ. Ïîñòіéíî
ðîçâèâàєòüñÿ ìåðåæà ÿêіñíèõ àâòîìîáіëüíèõ øëÿõіâ іç òâåðäèì ïîêðèòòÿì.
Àâіàöіéíèé òðàíñïîðò Єâðîïè íåçàìіííèé íàñàìïåðåä ó ìіæíàðîäíèõ
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåííÿõ. Íàéáіëüøі àâіàêîìïàíії ðåãіîíó – «Áðèòèø
Åðâåéñ» (Âåëèêà Áðèòàíіÿ), «Åð Ôðàíñ» (Ôðàíöіÿ), «ÊËÌ» (Íіäåðëàíäè),
«Ëþôòãàíçà» (Íіìå÷÷èíà) òà іí.
Ìіæíàðîäíі і âíóòðіøíі ðåéñè îáñëóãîâóþòü áëèçüêî 180 àåðîïîðòіâ, ç ÿêèõ
íàéáіëüøèì є «Õіòðîó» â Ëîíäîíі (ùîðі÷íî ïåðåâîçèòü äî 75 ìëí îñіá). Öå
âóçëîâèé àåðîïîðò (àåðîïîðò-õàá), ÿêèé âèêîíóє ôóíêöіþ òðàíñïîðòíîãî âóçëà
äëÿ ïåðåñàäêè ïàñàæèðіâ і ïåðåâàíòàæåííÿ âàíòàæіâ. Óñüîãî â «Õіòðîó» ïðàöþє áëèçüêî 90 àâіàêîìïàíіé, ÿêі çâ’ÿçóþòü éîãî çі 170 âóçëàìè ïî âñüîìó
ñâіòó. Àåðîïîðò ìàє äîñèòü ðîçâèíåíó іíôðàñòðóêòóðó: êіìíàòè âіäïî÷èíêó,
çàêëàäè õàð÷óâàííÿ, ìіñöÿ äëÿ ìîëèòîâ, ñàóíè, ïåðóêàðíі, ìàãàçèíè. Ñåðåä
іíøèõ àåðîïîðòіâ-õàáіâ ó Єâðîïі çà ïàñàæèðîïîòîêîì âèðіçíÿþòüñÿ «ÐóàññіØàðëü äå Ãîëëü» (Ôðàíöіÿ), «Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі» (Íіìå÷÷èíà) òà іí.
Âîäíèé òðàíñïîðò ïðåäñòàâëåíèé ó Єâðîïі ìîðñüêèì і ðі÷êîâèì éîãî
ðіçíîâèäàìè. Ìîðñüêèé òðàíñïîðò çäіéñíþє ïåðåâàæíî ìіæíàðîäíі âàíòàæíі ïåðåâåçåííÿ. Ó Єâðîïі ðîçìіùåíі ÷îòèðè ç äåñÿòè êðàїí іç íàéáіëüøèì
ôëîòîì. Öå – Ãðåöіÿ (ç íàéáіëüøèì çà âàíòàæîïіäéîìíіñòþ ôëîòîì ñâіòó), à
òàêîæ Íіìå÷÷èíà, Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Íîðâåãіÿ. Ñåðåä іíøèõ єâðîïåéñüêèõ
êðàїí, ùî ìàþòü ìîðñüêèé òðàíñïîðò, ñëіä âіäçíà÷èòè Ôðàíöіþ, Íіäåðëàíäè, Іñïàíіþ, Іòàëіþ, Áåëüãіþ. Íàéáіëüøі ìîðñüêі єâðîïåéñüêі ïîðòè – öå
Ðîòòåðäàì, Àíòâåðïåí, Ëîíäîí, Ãàìáóðã, Ãåíóÿ, Ìàðñåëü, Ãàâð, Áàðñåëîíà.
Ðі÷êîâèé òðàíñïîðò ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âíóòðіøíіõ âàíòàæíèõ
ïåðåâåçåíü. Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü ðі÷êîâèõ øëÿõіâ ñÿãàє 100 òèñ. êì.
Ãîëîâíèìè âîäíèìè àðòåðіÿìè â Çàõіäíіé Єâðîïі є Ðåéí, ó Ïіâäåííіé і
Ñõіäíіé Єâðîïі – Äóíàé, Âîëãà, Äíіïðî. Ðåéíîì òðàíñïîðòóєòüñÿ ïåðåñі÷íî äî 300 ìëí òîíí âàíòàæіâ ùîðі÷íî. Êàíàëàìè ðі÷êó ç’єäíàíî ç Îäåðîì
і Äóíàєì, çàâäÿêè ÷îìó ñòâîðåíî çðó÷íі âîäíі øëÿõè.
Ç êіíöÿ 90-õ ðð. ÕÕ ñò. â Єâðîïі ðåàëіçóєòüñÿ ìàñøòàáíèé ïðîåêò ñòâîðåííÿ äåâ’ÿòè ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ, ÿêі ç’єäíàëè á óñі
єâðîïåéñüêі ñóáðåãіîíè (ìàë. 15). ×îòèðè ç äåâ’ÿòè êîðèäîðіâ ïðîõîäÿòü
òåðèòîðієþ Óêðàїíè.
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Мал. 15. Європейські транспортні коридори

Âèñîêîðîçâèíóòà єâðîïåéñüêà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà є îäíієþ ç âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ åêîíîìі÷íîãî ïîòåíöіàëó ðåãіîíó, ÷èííèêîì, ÿêèé ñïðèÿє
éîãî çâ’ÿçêàì çі ñâіòîâèì åêîíîìі÷íèì ïðîñòîðîì.
Сфера послуг. Îêðіì òðàíñïîðòó, äî ñôåðè ïîñëóã, ùî äèíàìі÷íî ðîçâè
âàþòüñÿ â Єâðîïі, íàëåæàòü òóðèçì, ôіíàíñîâî-êðåäèòíі ïîñëóãè, ïîñëóãè
ç іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé òîùî.
Єâðîïà íàëåæèòü äî îäíîãî ç íàéðîçâèíóòіøèõ òóðèñòè÷íèõ ðåãіîíіâ
ñâіòó. Çà êіëüêіñòþ òóðèñòè÷íèõ ïðèáóòòіâ (ïîíàä 607 ìëí) і äîõîäàìè
(ïîíàä 450 ìëðä äîë.) âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó ðåãіîí ïîñіäàє ïåðøå
ìіñöå ó ñâіòі. Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â êðàїíàõ Єâðîïè
є їõíÿ íàñè÷åíіñòü ïðèðîäíèìè é êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèìè ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íèìè ðåñóðñàìè, âèñîêèé ðіâåíü íàäàííÿ ïîñëóã і ðîçâèíåíà іíôðàñòðóêòóðà. Ïîäîðîæі äî Єâðîïè ç ïіçíàâàëüíîþ ìåòîþ, à òàêîæ ç ìåòîþ
âіäïî÷èíêó і ðîçâàã çäіéñíþþòü òóðèñòè ç óñіõ ðåãіîíіâ. Íàéâіäâіäóâàíіøèìè êðàїíàìè є Ôðàíöіÿ, Іñïàíіÿ, Іòàëіÿ, Íіìå÷÷èíà і Âåëèêà Áðèòàíіÿ,
ÿêі âõîäÿòü äî äåñÿòè íàéïîïóëÿðíіøèõ òóðèñòè÷íèõ êðàїí ñâіòó.
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У 2016 р. Україна посіла перше місце в Європі у сфері IT-аутсорсингу, що
являє собою передачу робіт з підтримки, обслуговування і модернізації
ІТ-інфраструктури спеціалізованим компаніям, які займаються програмуванням, створенням сайтів, розробкою програмного забезпечення та обслуговуванням техніки. На сьогодні в Україні налічують близько 100 тисяч IT-фахівців,
кількість яких може зрости вдвічі протягом наступних чотирьох років.

ГОЛОВНЕ
Î Вторинний сектор економіки Європи представлено переробною промисловістю в
усіх субрегіонах.
Î Найбільше високотехнологічної продукції машинобудування, хімічної, легкої і харчової промисловості виробляють країни Західної Європи.
Î Стратегічним завданням країн ЄС є реінтеграція промисловості.
Î За показниками розвитку сфери послуг, а саме: транспорту, туризму, кредитно-фінансових та інформаційних послуг – європейські країни посідають у світі провідні позиції.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Яка продукція машинобудування європейських країн є найконкурентоспроможнішою?
Які промислові райони сформувалися в Європі?
Які показники підтверджують лідерство Європейського регіону в міжнародному туризмі?
Чим зумовлено лідерство країн Європи у фінансово-кредитних послугах?
Поясніть розміщення металургійної і хімічної промисловості в Європі.
Користуючись картами атласу і текстом параграфа, позначте найбільші морські
порти й аеропорти-хаби в Європі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А№1
орівняльна характеристика структури промислового виробництва
вох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учеиці/учня).

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИБІР
1. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у Європі.
2. Відновлювальна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості й відмінності.
3. Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах
Європи.
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Єâðîïåéñüêі êðàїíè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàäàííі ôіíàíñîâî-êðåäèòíèõ ïîñëóã, çîêðåìà çäіéñíþþòü îïåðàöії ç ðóõó ôіíàíñîâîãî êàïіòàëó
â ðіçíі êóòî÷êè ñâіòó. Єâðîïåéñüêі áàíêè âèðіçíÿþòüñÿ íàäіéíіñòþ і ñòіéêіñòþ äî ðіçíîãî ðîäó ðèçèêіâ. Çà ãðóïîþ ïîêàçíèêіâ, ñåðåä ÿêèõ áіçíåñîáñòàíîâêà, ôіíàíñè, іíôðàñòðóêòóðà, ðåïóòàöіÿ і ëþäñüêèé êàïіòàë, ó
2016 ð. àáñîëþòíèì ëіäåðîì ñåðåä ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ ñòàâ Ëîíäîí. Äî ïðîâіäíèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ ñâіòó òàêîæ óâіéøëè òàêі ìіñòà
Çàõіäíîї Єâðîïè, ÿê Öþðèõ, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, Ïàðèæ, Àìñòåðäàì.
Âàðøàâà âèçíàíà ïðîâіäíèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì ó Ñõіäíіé Єâðîïі.
Єâðîïåéñüêі êðàїíè є ëіäåðàìè і íà ðèíêó іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
Äî êðàїí-ëіäåðіâ ç ðîçâèòêó ІÒ âõîäÿòü Ôіíëÿíäіÿ, Øâåöіÿ, Íіäåðëàíäè,
Øâåéöàðіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ëþêñåìáóðã. Äî ñïèñêó êðàїí, ùî çàéìàþòüñÿ ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì, âõîäèòü і Óêðàїíà.
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ÊÐÀЇÍÈ ЄÂÐÎÏÈ

 знати основні показники, які визначають місце країн Європи в регіоні й світі; домінуючі складники секторів європейських країн;
 уміти складати
и комплексну економіко-географічну характеристику Німеччини,
Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Білорусі, Росії; картосхему просторової
організації економіки цих країн;
 показувати на карті найбільші міста зазначених країн, світові міста, промислові
райони, найбільші морські порти, аеропорти, їхні фінансові й туристичні центри;
 використовувати тематичні карти
и для обґрунтування особливостей системи
розселення і розміщення виробництва товарів і послуг у межах кожної з країн;
 обґрунтовувати особливості експорту й імпорту товарів і послуг країн Європи;
 прогнозувати перспективи розширення економічних зв’язків України з країнами
Європи в межах Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

§ 9.

ÍІÌÅ××ÈÍÀ:
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÐÀЇÍÈ

Î До якого європейського субрегіону належить Німеччина?
Î До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить Німеччина?


Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà êðàїíè – Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáëіêà Íіìå÷÷èíà, ïëîùà – 357,04 òèñ. êì2, íàñåëåííÿ – ïîíàä 82 ìëí
îñіá. Íіìå÷÷èíó íàçèâàþòü єâðîïåéñüêèì âåëåòíåì і íå ëèøå çà åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíèêàìè, à é çà ãåîãðàôі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Òàê, çà ïëîùåþ
âîíà ïåðåáóâàє íà øîñòîìó ìіñöі â Єâðîïі ïіñëÿ Ðîñії, Óêðàїíè, Ôðàíöії,
Іñïàíії òà Øâåöії. Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ñåðåä êðàїí
Çàõіäíîї Єâðîïè і äðóãå – ñåðåä óñіõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. À її ñåðåäíÿ
ãóñòîòà íàñåëåííÿ є îäíієþ ç íàéâèùèõ ó Єâðîïі і ñòàíîâèòü 233 îñîáè/êì2.
Íіìå÷÷èíà – ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ і ôåäåðàòèâíà äåðæàâà çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ. Âîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà 16 ôåäåðàëüíèõ çåìåëü (ìàë. 16). Íàéáіëüøîþ іç çåìåëü є Áàâàðіÿ, à íàéçàñåëåíіøîþ – Ïіâíі÷íèé Ðåéí-Âåñòôàëіÿ. Òðè іç øіñòíàäöÿòè çåìåëü є
ôàêòè÷íî ìіñòàìè. Öå ñòîëèöÿ ÔÐÍ Áåðëіí, ïіâíі÷íå ïîðòîâå ìіñòî Ãàìáóðã і ïðîìèñëîâå ìіñòî Áðåìåí. Íіìå÷÷èíà є îäíèì ç іíіöіàòîðіâ ñòâîðåííÿ ЄÑ, ÷ëåíîì ÍÀÒÎ é ÎÎÍ.
Íіìå÷÷èíà ðîçìіùóєòüñÿ íà ñõîäі Çàõіäíîї Єâðîïè â îòî÷åííі äîáðå ðîçâèíåíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí – її åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ ïàðòíåðіâ. Íà
ïіâíî÷і âîíà ìåæóє ç Äàíієþ, íà ñõîäі її ñóñіäêîþ є Ïîëüùà, íà ïіâäåííîìó
ñõîäі ìàє ïðîòÿæíі êîðäîíè іç ×åõієþ, íà ïіâäíі ÔÐÍ ìàє ñïіëüíі êîðäîíè
ç Àâñòðієþ і Øâåéöàðієþ, íà çàõîäі – ç Ôðàíöієþ, à íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі –
ç êðàїíàìè Áåíіëþêñó. Îêðіì òîãî, íà ïіâíî÷і òåðèòîðіÿ Íіìå÷÷èíè âèõîäèòü äî Ïіâíі÷íîãî і Áàëòіéñüêîãî ìîðіâ.
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Історія географії
До І тисячоліття до н. е. на теперішній території Німеччини поселилися кельтські й германські племена, які потрапили сюди зі сходу. У V ст. н. е. германське
плем’я франків перемогло римлян, які вели боротьбу за контроль над цією
територією. У ІХ ст. н. е. Римська імперія тут була відроджена. Після остаточного розпаду Римської імперії територією Німеччини володіли австрійські Габсбурги. Упродовж ХVІ ст. у країні розвивався рух Реформації, який призвів до
війни і розділив Німеччину на дві держави: протестантську і римо-католицьку.
У 1871 р. Німеччина об’єдналася під владою прусського прем’єр-міністра О. Бісмарка. Протягом ХХ ст. Німеччина програла дві світові війни. Після Другої світової війни була розділена на дві держави – Східну Німеччину – НДР і Західну – ФРН.
У 1990 р. Німеччина знову стала єдиною державою.

Íіìå÷÷èíà є îäíієþ ç íàéðîçâèíåíіøèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ êðàїí ñâіòó,
à òàêîæ îäíèì іç ëіäåðіâ ñâіòîâîї і єâðîïåéñüêîї åêîíîìіêè. Ñàìå öå і çàñâіä÷óþòü ïîêàçíèêè ðîçâèòêó åêîíîìіêè êðàїíè. Ó 2016 ð. çà ïîêàçíèêîì
ÂÂÏ (3,8 ìëðä äîë.) êðàїíà ïîñіäàëà ÷åòâåðòå ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ ÑØÀ, Êèòàþ òà ßïîíії. Íіìå÷÷èíà ìàє îäèí іç íàéâèùèõ (ïîíàä 43 òèñ. äîë.) ïîêàçíèêіâ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ ó Єâðîïі, ïîñòóïàþ÷èñü äåÿêèì êðàїíàì
Ïіâíі÷íîї і Çàõіäíîї Єâðîïè.
Çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Íіìå÷÷èíà ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ Êèòàþ, ÑØÀ òà ßïîíії. À çà îáñÿãîì åêñïîðòó, іìïîðòó і
çàãàëüíèì òîâàðîîáіãîì çîâíіøíüîї
òîðãіâëі ðîçòàøóâàëàñÿ íà òðåòüîìó
ìіñöі ïіñëÿ ÑØÀ і Êèòàþ.
Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Öå
íàñàìïåðåä àäåêâàòíà äåðæàâíà ïîëіòèêà ùîäî ðîçâèòêó êðàїíè і âèçíà÷åííÿ ïðіîðèòåòíèõ ñôåð åêîíîìіêè
òà її ìіæíàðîäíîї ñïåöіàëіçàöії, іíòåíñèâíà çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ, ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó, âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü
íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó, à òàêîæ ëþäñüêèé ÷èííèê.
Íіìå÷÷èíà є êðàїíîþ-ëіäåðîì çà ðîçâèòêîì íàóêîâîї äіÿëüíîñòі, ðåçóëüòàòè ÿêîї ïîñòіéíî âïðîâàäæóþòüñÿ â
åêîíîìіêó. Íàéáіëüøèìè ñåêòîðàìè
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü є àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, åêîëîãіÿ, åíåðãåòèêà, íàóêè
ïðî æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, ôàðìàöåâòèêà і
áіîòåõíîëîãії òîùî (ìàë. 17).
Íіìå÷÷èíà ìàє ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі ðåñóðñè, ïðîòå ïîâíіñòþ âñіõ її
ïîòðåá âîíè íå çàáåçïå÷óþòü. Ñåðåä
êîðèñíèõ êîïàëèí ñëіä âèäіëèòè
çíà÷íі çàïàñè âèñîêîÿêіñíîãî êàì’ÿíîãî
і áóðîãî âóãіëëÿ (Ðóðñüêèé, Ñààðñüêèé, Ëàóçèöüêèé, Ñåðåäíüîíіìåöü- Мал. 16. Поділ Німеччини на федеральні
землі
êèé áàñåéíè), êàëіéíîї ñîëі (ïîáëèçó
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Ãàðöà). Ç ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ çàñëóãîâóþòü íà
óâàãó ðîäîâèùà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ïіâíî÷і
Íіìå÷÷èíè, çàãàëüíèé îáñÿã ÿêèõ îöіíþþòü
ó 340 ìëðä ì3. Êðіì òîãî, â Íіìå÷÷èíі є çíà÷íі ïîêëàäè ñèðîâèíè äëÿ âèðîáíèöòâà áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, êåðàìі÷íèõ âèðîáіâ і
ñêëà, ðîäîâèùà çàëіçíîї ðóäè і êàì’ÿíîї ñîëі.
Íіìå÷÷èíà áàãàòà íà áàëüíåîëîãі÷íі ðåñóðñè, çîêðåìà ëіêóâàëüíі ìіíåðàëüíі âîäè,
ùî іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðåêðåàöіéíîìó ãîñïîäàðñòâі. Òóðèñòè÷íà ïðèâàáëèâіñòü êðàїíè âèçíà÷àєòüñÿ òàêîæ ðі÷êàìè
(Ðåéí, Äóíàé, Îäåð, Åëüáà), ìîðñüêèìè óçáåðåææÿìè íà ïіâíî÷і, ãіðñüêèì ðåëüєôîì Áàâàðñüêîãî ïëîñêîãіð’ÿ òà Àëüï íà ïіâäíі і
ìåðåæåþ íàöіîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðêіâ.
Íіìå÷÷èíà âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêîêâàëіôіêîâàíèì ïðàöåðåñóðñíèì ïîòåíöіàëîì. Îäíèì ç
îñíîâíèõ ÷èííèêіâ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîї êîíêóðåíòíîї ïîçèöії êðàїíè ó âèðîáíè÷іé ñôåðі є
ïðîôåñіéíå íàâ÷àííÿ ìîëîäі, ó ÿêîìó òåîðåМал. 17. Частка від загальносві- òè÷íі çàíÿòòÿ ïîєäíóþòüñÿ ç âèðîáíè÷îþ äітових витрат секторів науко- ÿëüíіñòþ. Íàñàìïåðåä öå ïðàêòèêóєòüñÿ ó
вих досліджень Німеччини
ìàøèíîáóäóâàííі і õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі.

Система розселення і роль федеральних земель. Іç 82 ìëí ìåøêàíöіâ Íіìå÷÷èíè áëèçüêî 74 ìëí îñіá ìàþòü íіìåöüêå ãðîìàäÿíñòâî, ðåøòà – öå іíîçåìöі, ÿêі ìåøêàþòü ó êðàїíі і ìàþòü ïðàâî íà ïðîæèâàííÿ і ïðàöþ. Çà
äàíèìè ÎÎÍ, Íіìå÷÷èíà íà òðåòüîìó ìіñöі ó ñâіòі, ïіñëÿ ÑØÀ і Ñàóäіâñüêîї
Àðàâії, çà ÷èñåëüíіñòþ іíîçåìíèõ ìіãðàíòіâ (ïîíàä 11 ìëí îñіá ó 2016 ð.).
Íàñåëåííÿ êðàїíè ðîçìіùåíå íåðіâíîìіðíî, ïðîòå õàðàêòåðèçóєòüñÿ ìåíøîþ íåðіâíîìіðíіñòþ, íіæ ó êðàїíàõ іç äîìіíóâàííÿì îäíîãî ìіñüêîãî öåíòðó.
Ïîíàä 75 % íàñåëåííÿ ïðîæèâàє â ìіñòàõ і ìіñüêèõ àãëîìåðàöіÿõ (òàáë. 1).
Íàéãóñòîíàñåëåíіøîþ òåðèòîðієþ є òàê çâàíà Ðåéíñüêà âіñü, ùî ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä Ðóðñüêîї àãëîìåðàöії äî àãëîìåðàöії Ôðàíêôóðòà-íà-Ìàéíі, à òàêîæ
âêëþ÷àє Øòóòãàðò і Ìþíõåí. Öå íàéáіëüøà âіñü êîíöåíòðàöії íàñåëåííÿ íå
Òàáëèöÿ 1. Íàéáіëüøі àãëîìåðàöії Íіìå÷÷èíè (2016 ð.)
Ìіñöå ñåðåä
íàéáіëüøèõ
àãëîìåðàöіé
êðàїíè

Íàçâà

Çåìëÿ

Íàñåëåííÿ
(ìëí îñіá)

Ïðèìіòêà
(âêëþ÷àє ìіñòà)

1

Ðóð

Ïіâíі÷íèé ÐåéíÂåñòôàëіÿ

5,6

Åññåí, Äîðòìóíä,
Äóéñáóðã

2

ÊåëüíÄþññåëüäîðô

Ïіâíі÷íèé ÐåéíÂåñòôàëіÿ

4,85

Áîíí,
Âóïåðòàëü

3

Áåðëіí

Áåðëіí

4,5

–

4

Ôðàíêôóðòíà-Ìàéíі

Ãåññåí

3,125

Âіñáàäåí, Ìàéíö,
Äàðìøòàäò

5

Ãàìáóðã

Ãàìáóðã

2,75

–
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Користуючись офіційним сайтом Євростату http://ec.europa.eu/eurostat,
підберіть актуальну інформацію про розвиток економіки Німеччини.

Çàâäÿêè âèâàæåíіé äåðæàâíіé ïîëіòèöі ñïîñòåðіãàєòüñÿ òåíäåíöіÿ ñóòòєâîãî çðîñòàííÿ íіìåöüêîї åêîíîìіêè. Ó 2016 ð. åêîíîìіêà Íіìå÷÷èíè
çðîñëà íàéáіëüøå çà îñòàííі ï’ÿòü ðîêіâ.
Íіìåöüêі ÒÍÊ ïîñіäàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòîâèõ ðåéòèíãàõ. Äî
ñïèñêó Global 500 âõîäÿòü 30 êîìïàíіé іç ñóìàðíèì äîõîäîì ïîíàä
1,8 ìëðä äîë. (òàáë. 2).
Òàáëèöÿ 2. ÒÍÊ Íіìå÷÷èíè ó ñïèñêó Global 500, 2016 ð.
Ìіñöå
êîìïàíії*

Êîìïàíіÿ

Ñôåðà äіÿëüíîñòі

Äîõіä
(ìëí äîë.)

Ïðèáóòîê
(ìëí äîë.)

1/7

Volkswagen

Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ

236600

–1520

2/16

Daimler

Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ

165800

9345

3/32

E.ON

Åíåðãåòèêà

129277

–7774

4/34

Allianz

Ñòðàõóâàííÿ

122948

7339

5/51

BMW

Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ

102248

7065

6/71

Siemens

Ïðîìèñëîâèé êîíãëîìåðàò

87660

8338

7/87

Robert Bosch

Ìàøèíîáóäóâàííÿ

78323

3542

8/88

BASF

Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü

78147

4423

9/90

Deutsche
Telecom

Òåëåêîìóíіêàöії

76793

3610

10/101

Metro

Òîðãіâëÿ

71266

769

*

Ïåðøå ÷èñëî – ìіñöå â êðàїíі, äðóãå – ìіñöå ó ñïèñêó Global 500.
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ëèøå Íіìå÷÷èíè, à é óñієї Çàõіäíîї Єâðîïè. Ïåðåñі÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñÿãàє òóò ïîíàä 500 îñіá íà êì2.
Іíøà âàæëèâà âіñü ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ Íіìå÷÷èíè òÿãíåòüñÿ íà ñõіä
âіä Ðóðñüêîї àãëîìåðàöії ÷åðåç Ãàííîâåð, Áðàóíøâàéã і Ìàãäåíáóðã і äàëі
ç âіäãàëóæåííÿì íà ïіâäåíü äî іíäóñòðіàëüíîãî ðàéîíó Ãàëëå. Ïіäâèùåíà
ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ òàêîæ ó Áåðëіíі і â åêîíîìі÷íèõ çîíàõ
íàâêîëî òàêèõ ìіñò, ÿê Ãàìáóðã, Áðåìåí, Íþðíáåðã.
Ó ñіëüñüêèõ ðàéîíàõ çà ìåæàìè îñíîâíîї îñі ðîçñåëåííÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ íå ïåðåâèùóє 200, à ïîäåêóäè – 100 îñіá/êì2. Ìàëîçàñåëåíèìè
òàêîæ є Ïіâíі÷íîãåðìàíñüêà íèçîâèíà, çåìëі Ìåêëåíáóðã-Ïåðåäíüîї
Ïîìåðàíії, Áàâàðñüêîãî ëіñó, Âåðõíüîãî Ïôàëüöó.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Íіìå÷÷èíà âõîäèòü äî êðàїí «Âåëèêîї ñіìêè». Åêîíîìі÷íà ìîäåëü ðîçâèòêó êðàїíè ïðåäñòàâëåíà ñîöіàëüíî-ðèíêîâîþ ñèñòåìîþ, ÿêà є êîìïðîìіñîì ìіæ åêîíîìі÷íèì
çðîñòàííÿì і ðіâíîìіðíèì ðîçïîäіëîì áàãàòñòâà. Äîñèòü ÷àñòî Íіìå÷÷èíó íàçèâàþòü «ëîêîìîòèâîì» єâðîïåéñüêîї åêîíîìіêè, ùî, íå â îñòàííþ ÷åðãó,
ïîâ’ÿçàíî ç äîñèòü âèñîêèì, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ïîñòіíäóñòðіàëüíèìè êðàїíàìè, ïîêàçíèêîì ïðîìèñëîâîñòі – 30 % ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ. Íà ñôåðó ïîñëóã
ïðèïàäàє ïîíàä 69 % ÂÂÏ, à íà àãðàðíèé ñåêòîð – ëèøå áëèçüêî 1 %.

РОЗДІЛ 1

ГОЛОВНЕ
Î ФРН – це країна Західної Європи, яка за географічними й економічними показниками є лідером у Європі і світі.
Î Понад 75 % населення проживає в містах і міських агломераціях.
Î Основні чинники розвитку країни – це державна економічна політика, використання
наукових досягнень, інтенсивна зовнішня торгівля, раціональне використання наявного ресурсного потенціалу, висококваліфіковані трудові ресурси.
Î Німеччина – це високорозвинута постіндустріальна країна Європи і світу, що входить до «Великої сімки».

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які показники економічного розвитку Німеччини визначають лідерські позиції країни
в Європі і світі?
2. Яке місце займають ТНК Німеччини в Європі і світі?
3. Чим обумовлений сучасний розвиток Німеччини?
4. Поясніть роль федеральних земель Німеччини в розселенні населення.
5. Користуючись картами атласу, порівняйте забезпеченість ресурсами західних і східних земель ФРН.
6. Складіть візитівку Німеччини.

§ 10.

ÍІÌÅ××ÈÍÀ: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÑÅÊÒÎÐІÂ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î Що таке міжнародна спеціалізація?
Î Які передумови розвитку економіки Німеччини?

Домінуючі складники третинного сектору. Ñôåðà ïîñëóã Íіìå÷÷èíè ïðåäñòàâëåíà ðіçíîìàíіòíèìè ñåêòîðàìè, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè є òîðãіâëÿ,
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò і áàíêіâñüêà ñôåðà. Ó íіìåöüêіé òîðãіâëі ôóíêöіîíóє 730 òèñ. ïіäïðèєìñòâ, íà ÿêèõ çàéíÿòî 4,4 ìëí îñіá, ùî ñòàíîâèòü
ìàéæå 13 % óñіõ çàéíÿòèõ.
Îñîáëèâіñòþ Íіìå÷÷èíè є ñèñòåìàòè÷íå ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêіâ і âèñòàâêîâèõ çàõîäіâ, áіëüøіñòü ç ÿêèõ ìàþòü ñòàòóñ ìіæíàðîäíèõ.
Òîðãîâåëüíі ïіäïðèєìñòâà Íіìå÷÷èíè і ìåðåæі ñóïåðìàðêåòіâ òðàäèöіéíî íà âåðõíіõ ïîçèöіÿõ íіìåöüêîãî áіçíåñó. Âîíè øèðîêî ïðåäñòàâëåíі ÿê
ó ñàìіé ÔÐÍ, òàê і â іíøèõ êðàїíàõ ñâіòó.
Íå îñòàííє çíà÷åííÿ äëÿ íіìåöüêîї åêîíîìіêè ìàє òðàíñïîðò і òðàíñïîðòíà іíôðàñòðóêòóðà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç âèñîêîÿêіñíèõ àâòîìàãіñòðàëåé, çàëіçíè÷íèõ øëÿõіâ, ïîòóæíèõ òðàíñïîðòíî-ëîãіñòè÷íèõ öåíòðіâ,
àåðîïîðòіâ (ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі, Äþññåëüäîðôі, Ìþíõåíі) і ìîðñüêèõ
ïîðòіâ (ó Ãàìáóðçі òà Áðåìåíі).
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Німецька компанія «Метро» є європейським торговельним лідером, щорічний обіг якого становить близько 50 млрд євро і в якому працює майже
250 тис. населення. Найвищі сходинки на європейському транспортному
ринку посідають німецькі компанії «Lufthansa» (авіаційний транспорт) із обігом у 17 млрд євро і з кількістю зайнятих 90 тис. і «Вahn» (залізничний
транспорт), відповідні показники якої становлять близько 16 млрд євро і
214 тис. працюючих.
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Íіìå÷÷èíà є ñâіòîâèì ëіäåðîì ó
áàíêіâñüêіé ñôåðі. Ïðîâіäíі áàíêè
êðàїíè, çîêðåìà Äîé÷å Áàíê, Äðåçäåí Áàíê, Êîìåðöіéíèé Áàíê, є
îñíîâíèìè âíóòðіøíіìè іíâåñòîðàìè åêîíîìіêè êðàїíè. Äîâêîëà áàíêіâ ôîðìóþòüñÿ ïîòóæíі ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâі îá’єäíàííÿ. Áàíêè
Íіìå÷÷èíè âåäóòü àêòèâíó ðîáîòó і
íà іíîçåìíèõ ðèíêàõ ôіíàíñіâ òà
іíâåñòèöіé.
Мал. 18. Бранденбурзькі ворота
Äî òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè Íіìå÷÷èíè íàëåæèòü ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íà äіÿëüíіñòü. Çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè її ðîçâèòêó (òóðèñòè÷íèìè ïðèáóòòÿìè äî êðàїíè і
äîõîäàìè) Íіìå÷÷èíà âõîäèòü äî ÒÎÏ-10 êðàїí ñâіòó, ïîñіäàþ÷è 7–8 ìіñöÿ. Ó Íіìå÷÷èíі ïåðåâàæàє äіëîâèé, åêñêóðñіéíî-ïіçíàâàëüíèé і ðåêðåàöіéíèé òóðèçì. Ñåðåä òóðèñòè÷íèõ ìіñò âàðòî çãàäàòè Áåðëіí іç
Áðàíäåíáóðçüêèìè âîðîòàìè (ìàë. 18), Äðåçäåí іç ïàëàöîâèì êîìïëåêñîì
Öâіíãåð і Äðåçäåíñüêîþ êàðòèííîþ ãàëåðåєþ, Ãàìáóðã, Áðåìåí, Êåëüí,
Äþññåëüäîðô, Ìþíõåí òà іí. – ìіñòà ïðîâåäåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ âèñòàâîê
і ôåñòèâàëіâ ñâіòîâîãî ðіâíÿ.
Ðåêðåàöіéíèé òóðèçì ó êðàїíі ïîâ’ÿçàíèé іç íàÿâíіñòþ áàëüíåîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ. Íà їõíіé îñíîâі ó Íіìå÷÷èíі äіє áëèçüêî 50 êóðîðòіâ, áàãàòî
ç ÿêèõ íàäçâè÷àéíî ïðåñòèæíі, çîêðåìà Áàäåí-Áàäåí, Áàä-Êіññèíãåí, ÁàäÔþññіíã òà іí. Ùîðі÷íî íà íіìåöüêèõ êóðîðòàõ îçäîðîâëþєòüñÿ ïîíàä
1 ìëí îñіá. Ãіðñüêîêëіìàòè÷íі êóðîðòè
çîñåðåäæåíі â íіìåöüêèõ Àëüïàõ.
Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.
Ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ ÔÐÍ, ïðîäóêöіÿ ÿêîãî çàáåçïå÷óє ïîíàä ïîëîâèíó âñüîãî òîâàðíîãî åêñïîðòó êðàїíè, є
îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ ó ìіæíàðîäíіé
ñïåöіàëіçàöії (ìàë. 19). Âèïóñê àâòîìîáіëіâ є îñíîâîþ ìàøèíîáóäіâíîї ïðîìèñëîâîñòі Íіìå÷÷èíè і âèçíà÷àє її
ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ. Çà âèðîáíè
öòâîì àâòîìîáіëіâ êðàїíà ïîñіäàє ïåðø
ìіñöå â Єâðîïі і ÷åòâåðòå ó ñâіòі ïіñëÿ
Êèòàþ, ÑØÀ, ßïîíії.
Ïðîâіäíі ïîçèöії â àâòîìîáіëåáóäóâàííі ïîñіäàþòü êîìïàíії Ôîëüêñâàãåí,
Daimler, BMW, Àóäі, Ïîðøå (äâі îñòàííі
ó ñêëàäі Ôîëüêñâàãåí). Îñíîâíі çàâîäè
êîìïàíії Ôîëüêñâàãåí ðîçòàøîâàíі ó
Âîëüôñáóðçі, Ãàííîâåðі, Áðàóíøâàéçі,
Çàëüöãіòòåðі, Daimler – ó Øòóòãàðòі і
Áðåìåíі, BMW – ó Ìþíõåíі (ìàë. 19),
Ðåãåíñáóðçі, Ëàíäñõóòі.
Ñêëàäîâèìè ìàøèíîáóäóâàííÿ ÍіМал. 19. Міста
М
ФРН –
ìå÷÷èíè, ÿêі âèçíà÷àþòü її ìіæíàðîäíó
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ñïåöіàëіçàöіþ, є òàêîæ âèãîòîâëåííÿ âåðñòàòіâ òà іíøîãî óñòàòêóâàííÿ
äëÿ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè, âàæêèõ
ìåòàëîìіñòêèõ ìàøèí, çîêðåìà êðàíіâ, ìîñòіâ, ãіðíè÷îãî, ìåòàëóðãіéíîãî
é åíåðãåòè÷íîãî îáëàäíàííÿ.
Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó âіäîìà ðіçíîìàíіòíà ïðîäóêöіÿ é åëåêòðîòåõíі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі é åëåêòðîíіêè, âèðîáëåíîї â Íіìå÷÷èíі. Öå íàñàìïåðåä
ïðîäóêöіÿ ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (êàáåëі, òðàíñôîðìàòîðè, ãåíåðàòîðè
òîùî), à òàêîæ ïîáóòîâі òîâàðè – õîëîäèëüíèêè, ïðàëüíі ìàøèíè, ïèëîñîñè,
åëåêòðè÷íі іíñòðóìåíòè òîùî. ßêіñíà і êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åëåêòðîòåõíіêà âèðîáëÿєòüñÿ íà âіäîìèõ ó âñüîìó ñâіòі ïіäïðèєìñòâàõ – êîíöåðíàõ Siemens
AG (Ìþíõåí), Hager (Áëіñêàñòåëü), Robert Bosch GmbH (Ãåðëіíãåí) òà іí.
Àâіàöіéíî-êîñìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà áëèçüêî 150 êîìïàíіÿìè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøèìè є êîíöåðíè Daimler AG é Airbus Group,
ðîçòàøîâàíі â Ìþíõåíі, Ãàìáóðçі, Áðåìåíі. ×àñòêà öèâіëüíîãî àâіàáóäóâàííÿ ó ñòðóêòóðі àâіàêîñìі÷íîãî âèðîáíèöòâà ñòàíîâèòü 68 %, âіéñüêîâîãî – áëèçüêî 23 %, êîñìі÷íîãî – áëèçüêî 9 %.
Äî åêñïîðòîîðієíòîâàíèõ âèðîáíèöòâ Íіìå÷÷èíè íàëåæèòü і õіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü, ïðîâіäíі ïîçèöії ÿêîї ó ñâіòі є áåççàïåðå÷íèìè âïðîäîâæ
ìàéæå ñòà ðîêіâ. Ãîëîâíі ðàéîíè õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà ðîçòàøóâàëèñÿ
óçäîâæ äîëèíè Ðåéíó. Öå Ðåéíñüêî-Âåñòôàëüñüêèé, Ðåéí-Ìàéíñüêèé ðàéîíè і Âåðõíіé Ðåéí, äå âèðîáëÿþòü ïîíàä 50 % óñієї õіìі÷íîї ïðîäóêöії.
Íàéáіëüøі öåíòðè: Ëþäâіãñãàôåí – õіìі÷íà ñòîëèöÿ êðàїíè, Ëåâåðêóçåí,
Äþñåëüäîðô, Ãàìáóðã, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі òà іí.
Ëіäåðàìè єâðîïåéñüêîї õіìі÷íîї і õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íîї іíäóñòðії íèíі є
íіìåöüêі êîíöåðíè BASF, àñîðòèìåíò ïðîäóêöії ÿêîї íàëі÷óє ïîíàä 7000 íàéìåíóâàíü; Bayer, ùî âèïóñêàє õіìі÷íó і ôàðìàöåâòè÷íó ïðîäóêöіþ; Henkel,
ÿêèé ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ìèéíèõ çàñîáіâ, êîñìåòèêè, êëåїâ;
Beiersdorf – ìèéíі çàñîáè, êîñìåòèêà, ïàðôóìåðіÿ – і áàãàòî іíøèõ êîìïàíіé.
Îêðåìîþ ñêëàäîâîþ åêîíîìіêè ÔÐÍ є îáîðîííî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ. Òóò êðàїíà òіñíî ñïіâïðàöþє ç ïàðòíåðàìè ïî ÍÀÒÎ і ЄÑ. Äî ñêëàäó
êîìïëåêñó âõîäÿòü áëèçüêî 80 îñíîâíèõ ïіäïðèєìñòâ і ùå äâі òèñÿ÷і êîìïàíіé ç âèïóñêó äåòàëåé і êîìïëåêòóþ÷èõ.
Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü Íіìå÷÷èíè âèãîòîâëÿє ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêöіþ,
çîêðåìà é äëÿ åêñïîðòó. Öå íàñàìïåðåä òåêñòèëü, îäÿã, âçóòòÿ, øêіðÿíà
ãàëàíòåðåÿ. Ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà Picard, ìàþòü
øèðîêó ìåðåæó ôіëіé â іíøèõ êðàїíàõ, ñåðåä íèõ і Óêðàїíà.

Особливості аграрного сектору. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі Íіìå÷÷èíà âèêîðèñòîâóє ìàéæå 50 % ñâîєї òåðèòîðії, õî÷à ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå
âèðîáíèöòâî ôîðìóє ëèøå áëèçüêî 1 % ÂÂÏ. Òàêà íèçüêà ÷àñòêà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ñòâîðåííі ÂÂÏ íå ñâіä÷èòü ïðî éîãî íåäîñòàòíіé ðîçâèòîê,
à, íàâïàêè, õàðàêòåðèçóє âèñîêó ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі ó öіé ñôåðі.
Ó ñòðóêòóðі àãðàðíîãî ñåêòîðó äîìіíóє òâàðèííèöòâî, çîêðåìà ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî і ïòàõіâíèöòâî, ÿêі âèðîáëÿþòü äî 70 % òîâàðíîї ïðîäóêöії. Ó ðîñëèííèöòâі çíà÷íі ïëîùі çàéíÿòі êîðìîâèìè êóëüòóðàìè, ùî
çóìîâëåíî ïîòðåáàìè òâàðèííèöòâà. Ç öієþ ìåòîþ âèðîùóþòü êîðìîâèé
áóðÿê, êóêóðóäçó íà êîðìè, ëþöåðíó, êîíþøèíó òà іí. êîðìîâі òðàâè.
Íåçâàæàþ÷è íà öå, çíà÷íó êіëüêіñòü êîðìîâîãî çåðíà Íіìå÷÷èíà іìïîðòóє. Ïðîäîâîëü÷èì çåðíîì êðàїíà çàáåçïå÷óє ñåáå ìàéæå ïîâíіñòþ. Òóò
âèðîùóþòü ïåðåâàæíî æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü. Äîáðå ðîçâèâàþòüñÿ òàêîæ
êàðòîïëÿðñòâî, âèíîãðàäàðñòâî і ñàäіâíèöòâî. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî є ïîòóæíîþ áàçîþ äëÿ ðîçâèòêó õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.
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Користуючись картами атласу і додатковими джерелами інформації, назвіть основні виробництва харчової промисловості Німеччини. Які з них
виробляють продукцію на експорт? Які з німецьких товарів харчової промисловості є на українському ринку?

Характерні риси просторової організації господарства. Ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Íіìå÷÷èíè і ñïåöіàëіçàöіÿ äåùî âіäðіçíÿþòüñÿ çà îêðåìèìè
åêîíîìі÷íèìè ðàéîíàìè, ñåðåä ÿêèõ Ïіâíі÷íà Íіìå÷÷èíà, Ïіâíі÷íèé
Ðåéí-Âåñòôàëіÿ, Ïðèðåéíñüêèé ïіâäåííèé çàõіä, Áàâàðіÿ, Ïіâäåíü Ñõіäíîї
Íіìå÷÷èíè і Áðàíäåíáóðã іç Áåðëіíîì.
Ïіâíі÷íà Íіìå÷÷èíà çàéìàє âåëèêó ïëîùó, âèõîäèòü äî ìîðÿ, âèêîíóє
ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè є àãðàðíі é òîðãîâåëüíîòðàíñïîðòíі ôóíêöії.
Ïіâíі÷íèé Ðåéí-Âåñòôàëіÿ – ðàéîí, ùî âèêîíóє âàæëèâі ïðîìèñëîâі,
ôіíàíñîâі é ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ôóíêöії. Åêîíîìі÷íèé êîìïëåêñ ðàéîíó
ôîðìóєòüñÿ ïåðåâàæíî íàâêîëî ïðîìèñëîâîї àãëîìåðàöії Ðóðó. Òóò ðîçâèíóòі ìàéæå âñі ïðîìèñëîâі âèðîáíèöòâà, ÿêі îðієíòóþòüñÿ íà åêñïîðò, çîêðåìà ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Ïðèðåéíñüêèé ïіâäåííèé çàõіä є íàéðîçâèíóòіøèì і íàéáіëüøèì çà
ñâîїì åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì ðàéîíîì Íіìå÷÷èíè. Âèðіçíÿєòüñÿ âèðîáíèöòâîì ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ і õіìі÷íèõ òîâàðіâ, à â ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі – âèðîùóâàííÿì îâî÷іâ, âèíîãðàäó і òþòþíó.
Áàâàðіÿ – íàéáіëüøèé çà ïëîùåþ ðàéîí Íіìå÷÷èíè, ïîñіäàє òðåòє
ìіñöå â êðàїíі çà ïðîìèñëîâèì і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïîòåíöіàëîì.
Ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà íîâіòíіìè âèðîáíèöòâàìè, ïåðåäóñіì åëåêòðîòåõíі÷íèì і àâòîìîáіëåáóäóâàííÿì. Âèðîùóþòü ïøåíèöþ, õìіëü, ÿ÷ìіíü.
Ðîçâèíóòå ïèâîâàðіííÿ.
Ïіâäåíü Ñõіäíîї Íіìå÷÷èíè – êîëèñü åêîíîìі÷íî íàéðîçâèíóòіøà òåðèòîðіÿ ñõіäíèõ çåìåëü. Íèíі âіäáóâàєòüñÿ òàê çâàíà ðåіíäóñòðіàëіçàöіÿ ðàéîíó, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ïіäïðèєìñòâ і âèðîáíèöòâ.
Áðàíäåíáóðã іç Áåðëіíîì – öå ðàéîí, íàâêîëî ÿêîãî óòâîðèëàñÿ Íіìå÷÷èíà. Âèêîíóє ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíîþ є ñòîëè÷íà.
Áåðëіí – ãîëîâíèé åêîíîìі÷íèé і ïîëіòè÷íèé öåíòð ðàéîíó é óñієї êðàїíè.

Зовнішні економічні зв’язки êðàїíè ïðåäñòàâëåíі ðіçíèìè ôîðìàìè, ñåðåä
ÿêèõ îñíîâíèìè є çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ òîâàðàìè і ïîñëóãàìè, іíâåñòèöіéíà
äіÿëüíіñòü, ñïіëüíå ïіäïðèєìíèöòâî. Çà îáñÿãàìè åêñïîðòó ÔÐÍ ïîñіäàє
2–3 ìіñöÿ ó ñâіòі. Îñíîâíèìè åêñïîðòíèìè òîâàðàìè є àâòîìîáіëі é òåõíîëîãі÷íå îáëàäíàííÿ, ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї і õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ìåòàë, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, òåêñòèëüíîї і øâåéíîї ïðîìèñëîâîñòі.
Ïîäіáíèì äî åêñïîðòó є é ïåðåëіê іìïîðòíèõ òîâàðіâ, ïðîòå â íüîìó çíà÷íó
÷àñòêó ñòàíîâëÿòü åíåðãîíîñії – ïðèðîäíèé ãàç і íàôòà.
Ïîçèòèâíå ñàëüäî çîâíіøíüîї òîðãіâëі, ùî çáåðіãàєòüñÿ ç 1952 ð., íèíі
ñòàíîâèòü ïîíàä 300 ìëðä äîë. (äðóãå ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ Êèòàþ).
Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó é іìïîðòó ïîäіáíà äî іíøèõ êðàїí Єâðîñîþçó. Ìàéæå 60 % åêñïîðòó é іìïîðòó ïðèïàäàє íà êðàїíè ЄÑ. Ïîòóæíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Íіìå÷÷èíè є ÑØÀ і Êèòàé (òàáë. 1). Ç áіëüøіñòþ
êðàїí ñâіòó Íіìå÷÷èíà ìàє ïîçèòèâíèé òîðãîâåëüíèé áàëàíñ, çà âèíÿòêîì
Íіäåðëàíäіâ (ÿê êðàїíè-òðàíçèòåðà, îòðèìóþ÷è ÷åðåç ìîðñüêèé ïîðò Ðîòòåðäàìà çíà÷íó êіëüêіñòü іìïîðòíèõ âàíòàæіâ), Êèòàþ, ßïîíії.
43

РОЗДІЛ 1

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

РОЗДІЛ 1

Òàáëèöÿ 1. Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó
é іìïîðòó Íіìå÷÷èíè

ÔÐÍ є îäíèì іç íàéáіëüøèõ іíâåñòîðіâ äëÿ Іñïàíії, Ïîðòóãàëії,
Ãðåöії òà іíøèõ êðàїí ЄÑ. Îáñÿã
Êðàїíè
Åêñïîðò (%) Іìïîðò (%)
ïðÿìèõ íіìåöüêèõ іíâåñòèöіé ó
2015 ð. ñòàíîâèâ ïîíàä 2 ìëðä äîë.
ÑØÀ
9,6
4,7
Çíà÷íî ïîñèëèâñÿ іíòåðåñ íіìåöüÔðàíöіÿ
8,6
7,6
êèõ іíâåñòîðіâ äî êðàїí Öåíòðàëüíîї
і Ñõіäíîї Єâðîïè, çîêðåìà â àâòîìîÂåëèêà
7,5
4,2
áіëåáóäóâàííі, õіìі÷íіé ïðîìèñëîÁðèòàíіÿ
âîñòі, òåëåêîìóíіêàöіÿõ, çâ’ÿçêó é
Íіäåðëàíäè
6,6
13,7
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіÿõ.
Êèòàé
6,0
7,3
Міжнародні зв’язки України з Німеччиною. Óêðàїíà òàêîæ âõîäèòü
Іòàëіÿ
4,9
5,2
äî äâàäöÿòè íàéâàæëèâіøèõ ïàðòÀâñòðіÿ
4,8
4,2
íåðіâ Íіìå÷÷èíè. ÔÐÍ åêñïîðòóє
äî Óêðàїíè ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêÏîëüùà
4,4
5,0
öіþ ìàøèíîáóäóâàííÿ, òêàíèíè,
Øâåéöàðіÿ
4,2
4,2
îäÿã, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Ñòàíîì
íà ñåðåäèíó 2016 ð. îáñÿã ïðÿìèõ
Іíøі êðàїíè
43,4
43,9
іíâåñòèöіé ç Íіìå÷÷èíè â åêîíîìіêó Óêðàїíè ñòàíîâèâ 5447,4 ìëí
äîë., ùî äîðіâíþє ïîíàä 12 % âіä óñіõ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé. Êіëüêіñòü
ïіäïðèєìñòâ іç íіìåöüêèì êàïіòàëîì ïåðåâèùóє òèñÿ÷ó.
Øèðîêî ðîçâèâàєòüñÿ ñïіâðîáіòíèöòâî äâîõ äåðæàâ ó ñôåðі íàóêè,
îñâіòè і êóëüòóðè. Â Óêðàїíі ïðîäóêòèâíî ïðàöþþòü áþðî ðіçíîìàíіòíèõ
íіìåöüêèõ ôîíäіâ (Àäåíàóåðà,
(
Åáåðòà, Çàéäåëÿ),
) âіääіëåííÿ Іíñòèòóòó
Ґåòå. Ó Íіìå÷÷èíі âіäáóâàþòüñÿ ñòàæóâàííÿ óêðàїíñüêèõ ñòóäåíòіâ і âèêëàäà÷іâ.
ГОЛОВНЕ
Î У Німеччині сфера послуг, зокрема торгівля, транспорт і банківська діяльність, за
створенням ВВП посідають передові позиції.
Î Виробництвами, що визначають міжнародну промислову спеціалізацію Німеччини, є
автомобілебудування, електротехнічна, авіакосмічна, хімічна, легка промисловість.
Î Аграрний сектор є високопродуктивним і загалом забезпечує потреби країни.
Î Основні економічні райони Німеччини – Північна Німеччина, Північний РейнВестфалія, Прирейнський південний захід, Баварія, Південь Східної Німеччини і
Бранденбург із Берліном.
Î Німеччина має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Î Найголовнішими зовнішньоекономічними партнерами Німеччини є країни ЄС, США
і Китай.
Î Німеччина є економічним партнером України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які сфери економіки, товари і послуги Німеччини мають європейське і світове значення?
2. Чим характеризується розміщення промислового і сільськогосподарського виробництва по території країни?
3. Поясніть статті експорту й імпорту Німеччини, їхню географію.
4. Оцініть роль сфери послуг у розвитку економіки країни.
5. Позначте на контурній карті центри виробництва промислової продукції міжнародного значення.
6. Підберіть актуальну інформацію про співробітництво України з Німеччиною.
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ÔÐÀÍÖІß:
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÐÀЇÍÈ

Î До якого європейського субрегіону належить Франція?
Î До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить держава?

Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè – Ôðàíöóçüêà Ðåñïóáëіêà. Її ïëîùà ñòàíîâèòü 551,6 òèñ. êì2 (òðåòє ìіñöå â Єâðîïі òà 49
ó ñâіòі), à íàñåëåííÿ – ïîíàä 67 ìëí îñіá (÷åòâåðòå ìіñöå â Єâðîïі і 22
ó ñâіòі), ïåðåñі÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ – 109 îñіá íà êì2.
Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà. Ôðàíöіÿ є óíіòàðíîþ äåðæàâîþ. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ðàçîì іç Êîðñèêîþ
ç 22 ðåãіîíіâ, ÿêі ïîäіëÿþòüñÿ íà 96 äåïàðòàìåíòіâ (ìàë. 20). Çàìîðñüêèìè äåïàðòàìåíòàìè Ôðàíöії є Ôðàíöóçüêà Ãâіàíà, Ãâàäåëóïà, Ìàðòèíіêà,
Ðåþíüéîí. Її òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè ç îñîáëèâèì ñòàòóñîì є: Ìàéîòòà,
Ñåí-Ï’єð, Ìіêåëîí. Çàìîðñüêі ôðàíöóçüêі òåðèòîðії ïðåäñòàâëåíі áàãàòüìà
îñòðîâàìè, çîêðåìà Ôðàíöóçüêîþ Ïîëіíåçієþ. Ñòîëèöÿ Ôðàíöії – ìіñòî
Ïàðèæ. Äåðæàâíà ìîâà êðàїíè – ôðàíöóçüêà. Ôðàíöіÿ – ÷ëåí ЄÑ і ÍÀÒÎ,
âõîäèòü äî «Âåëèêîї ñіìêè», є çàñíîâíèêîì ÎÎÍ.
Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Ôðàíöії íà çàõîäі Єâðîïè âèãіäíå äëÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ìîðÿ і ãîðè óòâîðþþòü ïðèðîäíі êîðäîíè êðàїíè ç óñіõ áîêіâ, îêðіì ïіâíі÷íî-ñõіäíîї ÷àñòèíè, і âîäíî÷àñ є âàæëèâèìè
ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè. Íà çàõîäі, ïіâíî÷і і ïіâäíі òåðèòîðіÿ êðàїíè îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó, çîêðåìà éîãî Áіñêàéñüêîþ çàòîêîþ,
ïðîòîêîþ Ëà-Ìàíø і òåïëèì Ñåðåäçåìíèì ìîðåì. Êðàїíà ðîçòàøîâàíà íà
âåëèêîìó ïëàòî, ÿêå íà ïіâíî÷і ïåðåòèíàþòü ðі÷êè Ñåíà і Ìàðíà. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі âçäîâæ êîðäîíіâ ç Áåëüãієþ ïîâåðõíÿ ãîðáèñòà, óêðèòà ëіñàìè. Ïіâäåííіøå íàä äîëèíîþ Ðåéíó ïіäіéìàþòüñÿ ãîðè Âîãåçè. Ñàìå òóò
ïðîõîäèòü êîðäîí Ôðàíöії ç Íіìå÷÷èíîþ. Äàëі íà êîðäîíі çі Øâåéöàðієþ
ïðîñòÿãàєòüñÿ
ãіðñüêèé
ëàíöþã Þðà. Ïіðåíåéñüêі ãîðè ñòâîðþþòü ïðèðîäíèé êîðäîí ìіæ
Ôðàíöієþ é Іñïàíієþ. Íà êîðäîíі ç
Іòàëієþ âèñî÷іþòü ãðàíäіîçíі Àëüïè. Îòæå, Ôðàíöіÿ îòî÷åíà òàêèìè
ïðèðîäíèìè îá’єêòàìè, ÿêі ñòàíîâëÿòü її ïðèðîäíó ñêàðáíèöþ, ìåæóє
ç òàêèìè ñóñіäàìè, ç ÿêèìè ñêëàëèñÿ
òіñíі ïîëіòè÷íі é åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè.
Ôðàíöіÿ íàëåæèòü äî íàéðîçâèíóòіøèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ êðàїí
ñâіòó і є îäíèì ç ëіäåðіâ єâðîïåéñüêîї і ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Çà ðîçìіðîì ÂÂÏ (2422 ìëðä äîë.) êðàїíà
ïîñіäàє øîñòå ìіñöå ó ñâіòі. Ñòàíîì
íà êіíåöü 2016 ð. åêîíîìіêà Ôðàíöії ïîñіëà äðóãå ìіñöå â ЄÑ çà ÂÂÏ.
Çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà îäíó îñîМал. 20. Регіони Франції
áó (ïîíàä 39 òèñ. äîë.) Ôðàíöіÿ
45

РОЗДІЛ 1

§ 11.

РОЗДІЛ 1

äåùî ïîñòóïàєòüñÿ äåÿêèì êðàїíàì Єâðîïè і ÑØÀ, ïîñіäàþ÷è 22 ïîçèöіþ ó ñâіòі.
Çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Ôðàíöіÿ íà òðåòüîìó ìіñöå â
Єâðîïі ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè і Âåëèêîї Áðèòàíії. Çà îáñÿãîì åêñïîðòó ó 2016 ð.
Ôðàíöіÿ ïîñіëà äðóãå ìіñöå â Єâðîïі ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè і øîñòå ìіñöå ó
ñâіòі. Çà îáñÿãîì іìïîðòó – òàêîæ øîñòå ìіñöå ó ñâіòі, òðåòє ìіñöå â Єâðîïі (ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè і Âåëèêîї Áðèòàíії).
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Французька мова як основа франкофонії. Термін «франкофонія»
з’явився в 1880 році, коли французький географ Онезім Реклю вжив його
для визначення всіх людей і країн, що говорять французькою. Сьогодні
слово «франкофонія» пишеться з малої літери, коли йдеться про франкомовних людей. Слово «Франкофонія» з великої букви означає сукупність
народів, що використовують більше чи менше французьку мову в повсякденному житті і спілкуванні. Сьогодні Франкофонія з великої букви – це
зародження і розвиток франкофонного руху й оформлення його в Міжнародну організацію франкофонії (МОФ). До цієї організації долучилася й
Україна, зокрема вже кілька років поспіль у великих містах нашої держави – Києві, Львові проводяться Дні Франкофонії в Україні.


Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ Ôðàíöії çàâæäè áóëà âèçíà÷àëüíà ðîëü äåðæàâè â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó êðàїíè. Ïіä äåðæàâíèì êîíòðîëåì òðèâàëèé
÷àñ ïåðåáóâàëè âñі ñôåðè åêîíîìіêè, çîêðåìà é òі, ùî âèçíà÷àëè її ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ.
Âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó åêîíîìіêè Ôðàíöії є її ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Ïðèðîäíі óìîâè і ðåñóðñè êðàїíè çàãàëîì ñïðèÿòëèâі
äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà і êîìôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ ëþäåé. Ïðèðîäíі
óìîâè, à ñàìå ðåëüєô áіëüøîñòі òåðèòîðії êðàїíè і êëіìàò, ñïðèÿòëèâі äëÿ
âåäåííÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè Ôðàíöіÿ íåáàãàòà. Òàê, ó Ëîòàðèíãії є íåçíà÷íі çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ і çàëіçíîї ðóäè,
ó Öåíòðàëüíîìó ìàñèâі – çàïàñè óðàíó, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü íà àòîìíèõ
åëåêòðîñòàíöіÿõ. ßê åíåðãåòè÷íèé ðåñóðñ âèêîðèñòîâóєòüñÿ òàêîæ åíåðãіÿ ãіðñüêèõ ðі÷îê. Íà ïіâäíі – ó Ïðîâàíñі і Ëàíãåäîöі – âèäîáóâàþòü
áîêñèòè. Êðàїíà áàãàòà íà ïðèðîäíі áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè, à òàêîæ êàëіéíó і êóõîííó ñіëü.
Îñîáëèâîñòі ðåëüєôó, à ñàìå ãіðñüêі ìàñèâè Àëüï і Ïіðåíåїâ, є âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó òóðèçìó. Òóðèñòè÷íèìè ðåñóðñàìè є é
ìîðñüêі óçáåðåææÿ ç ÷óäîâèìè
ïëÿæàìè, ñóäíîïëàâíі ðі÷êè, ñåðåä
ÿêèõ Ñåíà, Ëóàðà, Ãàðîííà, Ðîíà.
Ó ìåæàõ êðàїíè åêñïëóàòóþòüñÿ
÷èñëåííі äæåðåëà öіëþùèõ ìіíåðàëüíèõ âîä. Òåðèòîðіÿ Ôðàíöії
âêðèòà øèðîêîëèñòèìè ëіñàìè, ÿêі
ñòàíîâëÿòü ïîíàä 25 % ïëîùі êðàїíè, íà ïіâäíі – ñåðåäçåìíîìîðñüêèé
ìàêâіñ (ìàë. 21), ùî ïîäåêóäè çìіМал. 21. Середземноморський маквіс
íþє êóëüòóðíà ðîñëèííіñòü – ìàñна Корсиці
46

Національне надбання

Провідним науковим центром Франції є Національний центр наукових досліджень. Є ціла низка наукових центрів, зокрема в Марселі (фізика, біохімія,
нейрофізіологія), у Бельвю (фізика високого тиску, радіаційна хімія, електроліз),
у Фон-Роме-Одейо (сонячна енергія), у Страсбурзі (біологія, ядерна фізика,
спектроскопія) тощо. Стратегічні напрями французької науки – забезпечення
незалежності в енергетиці, військовій сфері, розвитку транспорту і космічних
досліджень. Результатами наукових досліджень стали надзвуковий пасажирський літак Concorde, літаки родини Airbus, швидкісний залізничний транспорт, атомна енергетика тощо. На виробництво ракети-носія Ariane
і літака Airbus французи витратили вп’ятеро менше коштів, ніж США на виробництво аналогічної продукції, що свідчить про високий рівень французьких науковців.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Äåðæàâíà
åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà ïîñòóïîâî çìіíþâàëàñÿ âіä àáñîëþòíîãî âïëèâó, «ïîëіòèêè æîðñòêîї åêîíîìії», äî æîðñòêîї ëіáåðàëüíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè,
ÿêà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ïðèâàòèçàöієþ, çíèæåííÿì ðîëі äåðæàâè â åêîíî47
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ëèíîâі ãàї, âèíîãðàäíèêè, ôðóêòîâі і äåêîðàòèâíі äåðåâà. Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ôëîðè і ôàóíè ñòâîðåíî 11 íàöіîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðêіâ, ëàíäøàôòè ÿêèõ є âàæëèâèìè ðåêðåàöіéíèìè ðåñóðñàìè êðàїíè.
Ôðàíöіÿ ìàє âèñîêîêâàëіôіêîâàíі êàäðè, íîâå òåõíîëîãі÷íî ìîäåðíіçîâàíå
îáëàäíàííÿ, öіêàâі íàóêîâî-òåõíі÷íі ðîçðîáêè, ÿêі ñïðèÿþòü ðîçâèòêó
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ âèðîáíèöòâ ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ. ×àñòêà áþäæåòíèõ âèòðàò íà íàóêó ó Ôðàíöії íå ïîñòóïàєòüñÿ àíàëîãі÷íèì ïîêàçíèêàì
ó ÑØÀ, Íіìå÷÷èíі, Âåëèêіé Áðèòàíії. Çà öèì ïîêàçíèêîì êðàїíà ïîñіäàє
äðóãå ìіñöå â Єâðîïі і ñüîìå ó ñâіòі.
Êіëüêіñòü ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ Ôðàíöії ñòàíîâèòü ïîíàä 29 ìëí
îñіá, ÿêі ïåðåâàæíî ïðàöþþòü ó ñôåðі ïîñëóã. Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë
êðàїíè є îäíèì іç íàéâèùèõ ó Єâðîïі. Åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ïðîôåñіéíèõ êîìïåòåíòíîñòåé і ïðîäóêòèâíіñòþ ïðàöі.
Система розселення. Íàñåëåííÿ ðîçìіùåíå ïî òåðèòîðії Ôðàíöії íåðіâíîìіðíî. Ó ìіñòàõ ïðîæèâàє 79,5 % ôðàíöóçіâ. Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðîçñåëåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ â êðàїíі є ìіñòî і ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ ç
óðáàíіçàöіéíèì öåíòðîì. Çãіäíî çі ñòàíäàðòàìè Íàöіîíàëüíîãî іíñòèòóòó
ñòàòèñòèêè é åêîíîìі÷íèõ äîñëіäæåíü, áóäü-ÿêà âåëèêà àãëîìåðàöіÿ є
ñèñòåìîþ, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ íà îñíîâі âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ öåíòðîì, íàïіâïåðèôåðієþ і ïåðèôåðієþ. Òàêèõ àãëîìåðàöіé ó êðàїíі ïîíàä 45. ßäðîì
ôðàíöóçüêîї àãëîìåðàöії є âåëèêå ìіñòî. Îñîáëèâіñòþ äëÿ Ôðàíöії є òå,
ùî ìіñòîì òóò ââàæàєòüñÿ íàñåëåíèé ïóíêò, äå ïðîæèâàє íå ìåíøå íіæ
1000 ìåøêàíöіâ. Òîìó áіëüøіñòü àãëîìåðàöіé ó Ôðàíöії ðîçìіùóєòüñÿ
íàâêîëî öåíòðàëüíèõ ìіñò, íàñåëåííÿ ÿêèõ íå ïåðåâèùóє 300 òèñ. îñіá.
Íàéáіëüøà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ íàâêîëî Ïàðèæà, äå
ñôîðìóâàëàñÿ îäíà ç íàéáіëüøèõ ó Єâðîïі ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé (äèâ. Äîäàòîê). Іíøèìè ìіñüêèìè àãëîìåðàöіÿìè Ôðàíöії є Ëіîí (1,93 ìëí îñіá),
Ìàðñåëü (1,64 ìëí), Ëіëëü (1,29 ìëí), Áîðäî (1,01 ìëí îñіá).
Çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ Ôðàíöії ìåøêàє ó ïðèìіñüêіé çîíі. Òàê, íàñåëåííÿ Ïàðèæà ñòàíîâèòü 2,23 ìëí îñіá, à ðàçîì іç íàñåëåííÿì ïåðåäìіñòü (ðàéîí Іëü-äå-Ôðàíñ) – çà ðіçíèìè äàíèìè âіä 10 äî 12 ìëí îñіá.

РОЗДІЛ 1

ìіöі, çàîõî÷åííÿì іíâåñòóâàíü ó íàóêó. Ïî÷èíàþ÷è ç 2012 ð. äëÿ åêîíîìіêè Ôðàíöії õàðàêòåðíі ïіäâèùåííÿ ïîäàòêîâîї ñòàâêè íà âåëèêі äîõîäè,
çíèæåííÿ ÷àñòêè àòîìíîї åëåêòðîåíåðãії ç 75 äî 50 %, áóäіâíèöòâî ñîöіàëüíîãî æèòëà, ñòðèìóâàííÿ çðîñòàííÿ çàðîáіòíîї ïëàòè. Íàñëіäêîì òàêèõ çìіí ñòàëî çðîñòàííÿ ïðèðîñòó ÂÂÏ – 1,5 %, íèçüêà іíôëÿöіÿ – 0,7 %,
çíèæåííÿ áåçðîáіòòÿ äî 9,9 % і äåðæàâíîãî áîðãó äî 90 % ÂÂÏ.
Ñó÷àñíà ñòðóêòóðà åêîíîìіêè Ôðàíöії ïðåäñòàâëåíà âñіìà ñåêòîðàìè
(òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1. Ñòðóêòóðà åêîíîìіêè Ôðàíöії, 2015 ð.
ÂÂÏ çà ñåêòîðàìè (%)

Ðîáî÷à ñèëà
çà ñåêòîðàìè (%)

Ïîñëóãè

78,77

79,83

Ïðîìèñëîâіñòü і áóäіâíèöòâî

19,49

17,39

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëüñòâî

1,74

2,78

Ñåêòîð åêîíîìіêè

Íà îñíîâі íàâåäåíèõ äàíèõ Ôðàíöіþ öіëêîì ìîæíà íàçâàòè ïîñòіíäóñòðіàëüíîþ êðàїíîþ. Àäæå ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñòðóêòóðі åêîíîìіêè ïîñіäàє
ñôåðà ïîñëóã. Її ÷àñòêà ó ñòâîðåííі ÂÂÏ â ïîíàä 4 ðàçè ïåðåâèùóє ÷àñòêó
ïðîìèñëîâîñòі. Äåùî âèùîþ, íіæ ó Íіìå÷÷èíі, є ÷àñòêà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ñòâîðåííі ÂÂÏ Ôðàíöії. Öå ïіäêðåñëþє îñîáëèâó ðîëü àãðàðíîãî
ñåêòîðó â åêîíîìіöі êðàїíè.
Ñóòòєâîþ ðèñîþ ñó÷àñíîї åêîíîìіêè Ôðàíöії є âèñîêèé ðіâåíü îïîäàòêóâàííÿ, ÿêèé ñÿãàє ïîíàä 60 %. Íàñëіäêîì öüîãî є ïåðåâåäåííÿ îêðåìèõ
ïіäïðèєìñòâ çà ìåæі êðàїíè, çîêðåìà â Öåíòðàëüíó і Ñõіäíó Єâðîïó, Ñõіäíó і Ïіâäåííî-Ñõіäíó Àçіþ.
Ôðàíöóçüêі ÒÍÊ ïîñіäàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòîâèõ ðåéòèíãàõ
(òàáë. 2). Äî ñïèñêó Global 500 ó 2016 ð. âõîäèëî 29 êîìïàíіé (÷åòâåðòå
ìіñöå ó ñâіòі).
Òàáëèöÿ 2. Ôðàíöóçüêі ÒÍÊ ó ñïèñêó Global 500, 2016 ð.
Ìіñöå
êîìïàíії

Êîìïàíіÿ

Ñôåðà äіÿëüíîñòі

Äîõіä
(ìëí äîë.)

Ïðèáóòîê
(ìëí. äîë.)

1/24

Total

Íàôòîãàçîâà

143421

5087

2/33

AXA Group

Ñòðàõóâàííÿ

129250

6231

3/39

BNP Paribas

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

111531

7426

4/43

Societe Generale

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

107736

4438

5/73

Carrefour

Ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ

87474

1087

6/77

Credit Agricole

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

84099

3900

7/80

Electrisite de France

Åíåðãåòèêà

83202

1317

8/89

Engie

Åíåðãåòèêà

77520

–5122

9/140

Peugeot

Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ

60651

997

10/144

Auchan Holding

Ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ

60158

575
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які найважливіші чинники формування сучасної економіки Франції?
2. Які основні показники розвитку економіки країни визначають її місце в Європі і світі?
3. Чому Францію зараховують до постіндустріальних країн?
4. Поясніть специфіку французької системи розселення населення.
5. Користуючись текстом параграфа, додатками і картами атласу, позначте на контурній карті найбільші міські агломерації Франції.
6. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами інформації, підготуйте
повідомлення про Франкофонію.

§ 12.

ÔÐÀÍÖІß: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÑÅÊÒÎÐІÂ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î До якого європейського субрегіону належить Франція?
Î Які французькі товари найчастіше трапляються в українських магазинах?

Домінуючі складники третинного сектору. Ïðîâіäíó ðîëü ó ñòðóêòóðі ïîñëóã Ôðàíöії âіäіãðàþòü áàíêіâñüêà ñôåðà, òóðèçì, òðàíñïîðò, òîðãіâëÿ,
õî÷à çà êіëüêіñòþ çàéíÿòèõ íàéáіëüøèìè є óñòàíîâè ç íàäàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã (іíôîðìàöіéíèõ, ðåêëàìíèõ, ìàðêåòèíãîâèõ òà іí.).
Áàíêіâñüêà ñôåðà Ôðàíöії – öå âåëèêà, ñêëàäíà é іíòåãðîâàíà, ÿê âåðòèêàëüíî, òàê і ãëîáàëüíî, ñèñòåìà. Ó íіé äîìіíóþòü ï’ÿòü áàíêіâñüêèõ ãðóï,
ó ÿêèõ çîñåðåäæåíî 47,6 % àêòèâіâ óñіõ áàíêіâ Ôðàíöії. Ôðàíöóçüêі áàíêè
ìàþòü ðÿä óíіêàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, çîêðåìà é äîñâіä ó ïðîåêòíîìó ôіíàíñóâàííі. Òàê, òðè ôðàíöóçüêі áàíêè Credit Agricole, BNP Paribas і Societe
Generale âõîäÿòü äî ñêëàäó äåñÿòè ïðîâіäíèõ áàíêіâ ó ôіíàíñóâàííі ïðîåêòіâ ó âñüîìó ñâіòі. Ãîëîâíèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì êðàїíè є Ïàðèæ, ùî
âõîäèòü äî òðіéêè íàéáіëüøèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ Єâðîïè.
Ôðàíöіÿ ìàє îäèí ç íàéáіëüøèõ ñòðàõîâèõ ðèíêіâ ó ñâіòі, äðóãèé ó Єâðîïі
ïіñëÿ Ëþêñåìáóðãó ðèíîê ôîíäіâ âçàєìíèõ іíâåñòèöіé, äîáðå ðîçâèíåíі
ðèíêè öіííèõ ïàïåðіâ і ôіíàíñîâó іíôðàñòðóêòóðó.
Îñîáëèâó ðîëü ó òðåòèííîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè Ôðàíöії âіäіãðàє òóðèçì. Ôðàíöіþ ùîðі÷íî âіäâіäóє áëèçüêî 85 ìëí іíîçåìíèõ òóðèñòіâ, ùî
ðîáèòü її íàéïîïóëÿðíіøèì òóðèñòè÷íèì íàïðÿìîì ó ñâіòі. Ïðÿìèé âíåñîê òóðèçìó ó ÂÂÏ îöіíþâàâñÿ â 2015 ð. ó 80,4 ìëðä єâðî, àáî 3,7 % ÂÂÏ.
Ó òóðèçìі 4,2 % çàéíÿòèõ. Çàãàëüíèé æå âíåñîê (âðàõîâóþ÷è ïðèäáàííÿ
íîâèõ ëіòàêіâ, áóäіâíèöòâî íîâèõ ãîòåëіâ, ðîáîòó ñëóæá áåçïåêè,
ІÒ-ïîñëóãè і ò. ä.) ñòàíîâèòü 199,3 ìëðä єâðî (9,1 % ÂÂÏ).
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ГОЛОВНЕ
Î Франція – це велика за розмірами парламентсько-президентська республіка, що
розташувалася на заході Європи, входить до країн «Великої сімки».
Î Країна багата на земельні й рекреаційно-туристичні ресурси, меншою мірою забезпечена мінерально-сировинними ресурсами.
Î Чинниками розвитку сучасної економіки є державна економічна політика, високий
рівень розвитку наукового і працересурсного потенціалу.
Î У Франції переважає міське населення, сформовані понад 45 міських агломерацій.
Î У країні сформована ринкова соціально орієнтована економіка з великою часткою
сфери послуг.

РОЗДІЛ 1

ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

«Париж – це все, що ти захочеш». Про Париж часто кажуть, що він є головним світовим перехрестям і одночасно тихою провінцією, що складається з
безлічі містечок, де кожний може обрати своє. Париж був заснований на
острові Сіте, який і нині є центром паломництва туристів. Тут зосереджено
кілька видатних пам’яток культури, серед яких величний Нотр-Дам – Собор
Паризької Богоматері, що підіймається над Сеною на 130 м. Неподалік від
палацу Пале-Рояль розташований найвеличніший музей світу – Лувр, у якому зібрані шедеври світового живопису і скульптури відомих майстрів.
Єлисейські Поля – одна з найкрасивіших вулиць Парижа, яку увінчує Тріумфальна арка, побудована в 1806–1836 рр., що й нині прикрашає площу
Етуаль. Цю вулицю називають вулицею розкоші, де розміщені будинки високої моди, художні галереї, розкішні магазини.
Цікавими для туристів є й Ейфелева вежа і Будинок Інвалідів, а також гора
Монмартр, колишня околиця міста, яка сьогодні є своєрідним притулком
богеми – поетів, художників, скульпторів. Тут височить всесвітньо відома
Базиліка Сакре-Кер.

Ôðàíöіÿ ìàє îäíó ç íàéëіïøèõ ó
ñâіòі òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ. Äîâæèíà çàëіçíèöü ñÿãàє ïîíàä 29 òèñ. êì.
Îêðіì âèêîðèñòàííÿ çâè÷àéíèõ ïîòÿãіâ, åêñïëóàòóþòüñÿ øâèäêіñíі
ïîòÿãè, ÿêі ðîçâèâàþòü øâèäêіñòü
ïîíàä 320 êì/ãîä. Çàëіçíèöåþ
Eurostar Ïàðèæ ç’єäíàíèé іç Áðþññåëåì і Ëîíäîíîì (çàâäÿêè єâðîòóíåëþ ïіä Ëà-Ìàíøåì).
Çàãàëüíà äîâæèíà ìіæðåãіîíàëüíèõ àâòîøëÿõіâ Ôðàíöії ñòàíîâèòü 1028,4 òèñ. êì, ç ÿêèõ
ïîíàä 11 òèñ. êì – âèñîêîøâèäêіñíі àâòîáàíè (ìàë. 22).
Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ôëîò
êðàїíè íàëі÷óє 162 ñóäíà ïіä íàöіîíàëüíèìè ïðàïîðàìè і ùå 151 ñóäМал. 22. Мережа автошляхів Франції
íî çàðåєñòðîâàíå â іíøèõ êðàїíàõ,
ùî õîäÿòü, âіäïîâіäíî, ïіä їõíіìè ïðàïîðàìè. Íàéáіëüøі ìîðñüêі ïîðòè
çíàõîäÿòüñÿ â ìіñòàõ Ìàðñåëü, Ãàâð, Äþíêåðê, Êàëå і çà îáñÿãîì âàíòàæîïåðåâåçåíü âõîäÿòü äî 100 íàéáіëüøèõ ïîðòіâ ñâіòó.
Íàéáіëüøèé íàöіîíàëüíèé àåðîïîðò Ôðàíöії Øàðëü äå Ãîëëü ðîçòàøîâàíèé ó Ïàðèæі. Çà îáñÿãîì ïàñàæèðîïåðåâåçåíü (ïîíàä 65 ìëí îñіá ó
2016 ð.) âіí ïîñіâ äðóãå ìіñöå â Єâðîïі і äåâ’ÿòå ó ñâіòі. Íàéáіëüøèì àâіàïåðåâіçíèêîì êðàїíè є êîìïàíіÿ Air France, ÿêà âîëîäіє ïîíàä 230 ëіòàêàìè і îáñëóãîâóє 204 íàïðÿìêè. Ïіñëÿ îá’єäíàííÿ ç íіäåðëàíäñüêîþ
êîìïàíієþ KLM ìàє íàçâó Air France-KLM.

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Ïðîìèñëîâіñòü Ôðàíöії â óìîâàõ ãëîáàëіçàöії îðієíòóєòüñÿ íà ðîçâèòîê
òèõ âèðîáíèöòâ, ÿêі âèçíà÷àþòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü êðàїíè íà ñâіòîâîìó ðèíêó (ìàë. 23). Ñåðåä íèõ íàñàìïåðåä áàãàòîïðîôіëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ. Âîíî ïðåäñòàâëåíå âèðîáíèöòâîì àâòîìîáіëіâ, ëіòàêіâ, ðàêåò,
øâèäêіñíîãî ðóõîìîãî ñêëàäó çàëіçíèöü, ðîáîòîòåõíіêè, ìіêðîåëåêòðîíіêè
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òîùî. Íàéáіëüøà êîíöåíòðàöіÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó Âåëèêîìó Ïàðèæі, à òàêîæ ó Ëіîíі, Òóëóçі òà іíøèõ ìіñüêèõ àãëîìåðàöіÿõ.
Ôðàíöóçüêі ïіäïðèєìñòâà ìàþòü äîñèòü âèñîêі êîíêóðåíòíі ïîçèöії ó
õіìі÷íіé, õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íіé і õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі, ïіäïðèєìñòâà
ÿêèõ ðîçìіùåíі â áàãàòüîõ ðàéîíàõ. Òàê, íàéáіëüøèì öåíòðîì íàôòîõіìії
є Ìàðñåëü. Ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà êàëіéíèõ äîáðèâ çîñåðåäæåíі â
Åëüçàñі, âèðîáíèöòâà ñîäè і âóãëåõіìії – ó Ëîòàðèíãії, ëіñîõіìії – ó Ëàíäàõ. Òðàäèöіéíî êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà çîâíіøíüîìó ðèíêó є âèíîðîáíå, øâåéíå і ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íå âèðîáíèöòâà.
Ðîçâèâàєòüñÿ ó Ôðàíöії é ìåòàëóðãіéíà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà ïåðåáóâàє
ïіä íàäіéíèì çàõèñòîì äåðæàâè. Íàéçíà÷óùіøèìè є ìåòàëóðãіéíі êîìáіíàòè â Äþíêåðêó é Ôîñі. Åëåêòðîìåòàëóðãіÿ çîñåðåäæåíà ïîáëèçó äåøåâîї
åëåêòðîåíåðãії â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ.
Äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíèé âèñîêèé ðіâåíü ðîçâèòêó ÿäåðíîї åíåðãåòèêè
(ìàë. 24) і áіîòåõíîëîãіé. Òîæ â åíåðãåòè÷íîìó ñåêòîðі Ôðàíöії ïåðåâàæàє
ÿäåðíà åíåðãåòèêà (78,4 % âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà â 2014 ð.). Îêðіì öüîãî,
õî÷à Ôðàíöіÿ і ïîñіäàє äåâ’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі çà
âèðîáíèöòâîì åëåêòðîåíåðãії, ïðîòå є íàéáіëüøèì ó ñâіòі її åêñïîðòåðîì, íà ÿêîãî ïðèïàäàє 20 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó.
Єâðîïåéñüêèìè ëіäåðàìè ó âèðîáíèöòâі
àâòîìîáіëіâ є êîìïàíіÿ «Ïåæî», åëåêòðîííîї
òà åëåêòðîòåõíі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі – äåðæàâíà êîìïàíіÿ «Òîìïñîí», àâіàêîñìі÷íîї –
«Àåðîñïàñüÿëü». Ïîòóæíîþ ìåòàëóðãіéíîþ
êîìïàíієþ є «Þçіíîð-Ñàñіëîð», ÿêà çàáåçïå÷óє áëèçüêî 70 % âèðîáíèöòâà ñòàëі é 98 %
її åêñïîðòó. Îäíèì ç ëіäåðіâ õàð÷îâîї ïðîìèñ- Мал. 24. Структура виробниëîâîñòі є «Äàíîí», ÿêà äîìіíóє â Єâðîïі íà цтва електроенергії у Франції
ðèíêó ìîëîêîïðîäóêòіâ.
(2016 р.)
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Особливості аграрного сектору. Ôðàíöіÿ є íàéáіëüøîþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ äåðæàâîþ â Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі. Êðàїíà çàáåçïå÷åíà çíà÷íèìè
ïëîùàìè ðîäþ÷èõ ґðóíòіâ, ñó÷àñíèìè òåõíîëîãіÿìè і äåðæàâíèìè äîòàöіÿìè ôåðìåðіâ. Óñå öå çðîáèëî Ôðàíöіþ ëіäåðîì ó âèðîáíèöòâі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії âñієї Єâðîïè і ïîòóæíèì її åêñïîðòåðîì.
Íà íåї ïðèïàäàє 16,3 % ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü. Îáñÿã ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ñêëàâ ó 2015 ð. 75 ìëðä єâðî, ùî ñòàíîâèòü
18,3 % ñóêóïíîãî âèðîáíèöòâà êðàїí ЄÑ. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі çåìëі
Ôðàíöії ïîäіëÿþòüñÿ íà îðíі çåìëі (64,1 %), ïàñîâèùà (32,4 %) é ñàäè і
âèíîãðàäíèêè (3,5 %). Îðíі çåìëі ó Ôðàíöії ðîçòàøîâàíі ïî îáèäâà áîêè
45-ї ïàðàëåëі, ùî ïåðåòèíàє êðàїíó. Çíà÷íèé äіàïàçîí êëіìàòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé äàє çìîãó ïîєäíóâàòè ðîñëèííèöòâî ïîìіðíîãî і ñóáòðîïі÷íîãî
òèïіâ. Çàâäÿêè ùå é çàìîðñüêèì òåðèòîðіÿì Ôðàíöіÿ є єäèíîþ єâðîïåéñüêîþ êðàїíîþ, çäàòíîþ âèðîáëÿòè ìàéæå âñі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі òîâàðè. Çîêðåìà, Ôðàíöіÿ ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ïøåíèöі, öóêðîâîãî
áóðÿêó, êàðòîïëі, ÿëîâè÷èíè, ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ. À ó 2013 ð. ùå é âèéøëà íà ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі ç âèðîùóâàííÿ âèíîãðàäó, îáіéøîâøè ñâîãî
âі÷íîãî ñóïåðíèêà Іòàëіþ. Òâàðèííèöòâî ñòàíîâèòü 45 % ó ñòðóêòóðі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïåðåâàæàє ðîçâåäåííÿ âåëèêîї ðîãàòîї
õóäîáè. Ðîçâèíóòі òàêîæ ñâèíàðñòâî і êîíÿðñòâî. Çíà÷íå ìіñöå â ãîñïîäàðñòâі áàãàòüîõ ìіñò, ùî ðîçòàøóâàëèñÿ íà óçáåðåææі Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó,
ïîñіäàє ðèáàëüñòâî.

Характерні риси просторової організації господарства. Çà îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó і ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà Ôðàíöіÿ ïîäіëÿєòüñÿ íà âіñіì ðàéîíіâ.
Öå Ñòîëè÷íèé ðàéîí (Іëü-äå-Ôðàíñ), Ïàðèçüêèé áàñåéí, Ïіâíі÷, Ñõіä, Öåíòðàëüíèé Ñõіä, Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, Ïіâäåííèé Çàõіä, Çàõіä. Êîæíèé ðàéîí ìàє
ñâîє åêîíîìі÷íå «îáëè÷÷ÿ». Ñüîãîäíі ðàéîíè ðîçâèâàþòüñÿ íåîäíàêîâî: íàéðîçâèíåíіøèìè є ðàéîíè Ïàðèæà і Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, äåïðåñèâíèìè çàëèøàþòüñÿ Ïіâíі÷ і Ñõіä, íàáèðàþòü îáåðòіâ â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó Ïіâäåííèé
Çàõіä і Çàõіä.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картами атласу і додатковими джерелами інформації, визначте промислову і сільськогосподарську спеціалізацію кожного з районів Франції. Підберіть актуальну інформацію про сучасний економічний
розвиток районів.

Зовнішні економічні зв’язки. Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà äіÿëüíіñòü Ôðàíöії
ïðåäñòàâëåíà âñіìà ôîðìàìè, ñåðåä ÿêèõ ÷іëüíå ìіñöå ìàє çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ. Òàê, çà îáñÿãîì òîâàðîîáіãó êðàїíà ïîñіäàє 4–5 ìіñöå ó ñâіòі. Ó ЄÑ
âîíà є äðóãîþ çà åêñïîðòîì і òðåòüîþ çà іìïîðòîì. Â åêñïîðòі ïåðåâàæàє
ïåðåäóñіì ïðîäóêöіÿ ïðîìèñëîâîñòі – ïîíàä 80 %. Îñíîâíèìè åêñïîðòíèìè òîâàðàìè є àâòîìîáіëі, ëіòàêè, ãåëіêîïòåðè, òðàíñïîðòíå îáëàäíàííÿ,
êîñìі÷íà òåõíіêà, ìåòàëè, ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ëіêè, íàïîї,
ïàðôóìè і êîñìåòè÷íі âèðîáè, òåêñòèëü òà îäÿã. Íà åêñïîðò Ôðàíöіÿ ïîñòà÷àє é ïðîäóêöіþ àãðàðíîãî ñåêòîðó ãîñïîäàðñòâà. Îñíîâó іìïîðòó ñòàíîâëÿòü åíåðãîíîñії (çîêðåìà, ñèðà íàôòà), äåÿêі ñіëüãîñïïðîäóêòè і
ïðîäóêòè õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі.
ßê é іíøі äåðæàâè ЄÑ, ó çîâíіøíіé òîðãіâëі Ôðàíöіÿ âіääàє ïåðåâàãó
éîãî ÷ëåíàì. Òîìó ïåðøі ìіñöÿ ó âçàєìíіé òîðãіâëі ïîñіäàþòü Íіìå÷÷èíà,
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ, Áåëüãіÿ, Íіäåðëàíäè (òàáë. 1).
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ГОЛОВНЕ
Î Банківська сфера, туризм, транспорт посідають провідні позиції у третинному секторі економіки і є експортоорієнтованими.
Î Міжнародна спеціалізація країни представлена продукцією машинобудування,
атомної енергетики, хімічної і харчової промисловості.
Î Сільське господарство країни посідає провідні позиції в Європі, спеціалізується переважно на рослинництві і є експортоорієнтованим.
Î За особливостями розвитку і розміщення господарства Франція поділяється на вісім районів.
Î Франція експортує автомобілі, літаки, гелікоптери, обладнання для АЕС, космічну
техніку, метал, продукцію хімічної промисловості, ліки, текстиль та одяг; імпортує
переважно енергоносії.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які показники розвитку банківської сфери і туризму підтверджують їхні провідні позиції в економіці Франції?
2. Які особливості транспортної системи країни?
3. Чим відрізняється і що має спільного машинобудування Франції і Німеччини?
4. Поясніть переваги аграрного сектору країни.
5. За картами атласу порівняйте спеціалізацію двох економічних районів Франції.
6. Користуючись додатковими джерелами інформації, підберіть факти, що свідчать
про співробітництво України і Франції.
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Òàáëèöÿ 1. Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó
Çàãàëüíèé îáñÿã ôðàíöóçüêèõ
é іìïîðòó Ôðàíöії
іíâåñòèöіé â åêîíîìіêó іíøèõ êðàїí
ñòàíîâèòü ïîíàä 1542 ìëðä äîë.
Êðàїíà є ïîòóæíèì äîíîðîì ôіíàíÊðàїíè
Åêñïîðò (%) Іìïîðò (%)
ñîâîї ïіäòðèìêè êðàїí Àôðèêè.
Íіìå÷÷èíà
15,9
19,5
Міжнародні зв’язки України з ФранІñïàíіÿ
7,3
6,8
цією. Ôðàíöіÿ íå є íàéáіëüøèì òîðÓêðàїíè.
ãîâåëüíèì
ïàðòíåðîì
Âåëèêà
7,1
4,2
Îáñÿãè òîðãіâëі ìіæ Óêðàїíîþ і
Áðèòàíіÿ
Ôðàíöієþ íèæ÷і, íіæ àíàëîãі÷íі
Іòàëіÿ
7,1
7,7
ïîêàçíèêè ó âіäíîñèíàõ іç Íіìå÷÷èíîþ і Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. ÒîâàÁåëüãіÿ
6,8
10,7
ðîîáіã ìіæ êðàїíàìè ó 2015 ð. ñêëàâ
Íіäåðëàíäè
6,6
7,5
1611,1 ìëí äîë., çîêðåìà åêñïîðò
Óêðàїíè ñòàíîâèâ 606,3 ìëí äîë., à
ÑØÀ
7,3
5,5
іìïîðò – 1004,8 ìëí äîë. Ñàëüäî
Êèòàé
5,8
5,4
òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó âіä’єìíå.
Íèíі ÿê ó Ôðàíöії, òàê і â ÓêðàІíøі êðàїíè
36,1
32,7
їíі íàäàєòüñÿ âåëèêîãî çíà÷åííÿ
äâîñòîðîííіì âіäíîñèíàì. І õî÷à çàãàëüíèé îáñÿã ïðÿìèõ ôðàíöóçüêèõ іíâåñòèöіé â åêîíîìіêó Óêðàїíè íåâåëèêèé (íà ñåðåäèíó 2016 ð. ñòàíîâèâ 1526 ìëí äîë.) ïîðіâíÿíî ç іíøèìè
êðàїíàìè, âіí ñóòòєâî ïîëіïøóє îêðåìі ñåêòîðè åêîíîìіêè íàøîї äåðæàâè,
íàïðèêëàä, õàð÷îâó ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, òåëåêîìóíіêàöії і çâ’ÿçîê, âèðîáíèöòâî áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ òîùî. Ïåðñïåêòèâíèì є
ðîçâèòîê âіäíîñèí ó ñôåðі ìîðñüêîãî òîðãîâåëüíîãî ñóäíîïëàâñòâà, à òàêîæ ó êóëüòóðíèõ çâ’ÿçêàõ.
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§ 13. ÂÅËÈÊÀ ÁÐÈÒÀÍІß:

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÐÀЇÍÈ

Î На яких островах розташувалася Велика Британія?
Î Які природні ресурси здавна використовувалися на території країни?

Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè – Ñïîëó÷åíå Êîðîëіâñòâî Âåëèêîї Áðèòàíії і Ïіâíі÷íîї
Іðëàíäії, ïëîùà – 244,8 òèñ. êì2, íàñåëåííÿ – ìàéæå 64,8 ìëí îñіá (òðåòє
ìіñöå â Єâðîïі і 22 – ó ñâіòі).
Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ Âåëèêîї Áðèòàíії – ïàðëàìåíòñüêà ìîíàðõіÿ. Ãëàâîþ äåðæàâè є êîðîëåâà.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ – öå óíіòàðíà äåðæàâà ç íàäàííÿì ïðàâ àäìіíіñòðàòèâíîї і ïîëіòè÷íîї àâòîíîìії Øîòëàíäії,
Мал. 25. Лондон
Óåëüñó, Ïіâíі÷íіé Іðëàíäії. Êîðîëіâñòâî ìàє îñòðіâíі âîëîäіííÿ çà ìåæàìè ñâîєї òåðèòîðії. Âåëèêà Áðèòàíіÿ
çóìіëà çáåðåãòè åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè ç êîëèøíіìè êîëîíіÿìè, ñòâîðèâøè
Ñïіâäðóæíіñòü Áðèòàíñüêèõ Íàöіé, äî ÿêîї âõîäÿòü 53 äåðæàâè. Є ó÷àñíèöåþ ÍÀÒÎ, çàñíîâíèêîì ÎÎÍ і ïîñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Британський Brexit. 26 червня 2016 р. відбувся референдум щодо членства Великої Британії в ЄС. Результати проведення референдуму такі:
– 51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС;
– 48,1 % виборців побажали залишитися в складі Європейського Союзу;
– шотландці і мешканці Північної Ірландії загалом виявили бажання залишитися в складі ЄС, а ось валлійці й англійці, без Лондона, проголосували
за вихід.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись різноманітними джерелами інформації, підготуйте повідомлення про особливості виходу Великої Британії зі складу ЄС. Оцініть
наслідки цього кроку для країни і Європейського Союзу.

Ñòîëèöÿ äåðæàâè Ëîíäîí – îäèí ç íàéáіëüøèõ ôіíàíñîâèõ, åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ öåíòðіâ Єâðîïè і ñâіòó (ìàë. 25). Íàöіîíàëüíîþ âàëþòîþ
Âåëèêîї Áðèòàíії є ôóíò ñòåðëіíãіâ.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ – öå îñòðіâíà êðàїíà. Áåðåãîâà ëіíіÿ Áðèòàíñüêèõ îñòðîâіâ çíà÷íî ðîç÷ëåíîâàíà ÷èñëåííèìè çàòîêàìè é óòâîðþє âåëèêі ïіâîñòðîâè – Óåëüñ і Êîðíóîëë. Íàéáëèæ÷å äî Êîðîëіâñòâà ðîçòàøîâàíà Ôðàíöіÿ,
ç ÿêîþ çâ’ÿçîê çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç ïðîòîêè Ëà-Ìàíø і Ïà-äå-Êàëå, à òàêîæ
Áåëüãіÿ і Íіäåðëàíäè, ÿêі ìåæóþòü іç íèì òàêîæ ïî ìîðþ. Âåëèêó Áðèòàíіþ ÷àñòî íàçèâàþòü «çàõіäíèìè âîðîòàìè» äî Єâðîïè, ùî ïîâíіñòþ âèïðàâäàíî, áî ñàìå öÿ êðàїíà ñòîїòü íà ïåðåòèíі âàæëèâèõ ïîâіòðÿíèõ і
ìîðñüêèõ øëÿõіâ Ñòàðîãî ñâіòó ç Íîâèì.
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Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ÿê і Íіìå÷÷èíà é Ôðàíöіÿ, – öå êðàїíà «Âåëèêîї ñіìêè», îäíà ç íàéðîçâèíóòіøèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ êðàїí
Єâðîïè і ñâіòó. Çà ðîçìіðîì ÂÂÏ
(2849 ìëðä äîë.) êðàїíà ïîñіäàє
ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ ÑØÀ, Êèòàþ, ßïîíії і Íіìå÷÷èíè і âіäïîâіäíî äðóãå ìіñöå â Єâðîïі. Ñòàíîì íà
êіíåöü 2016 ð. åêîíîìіêà Âåëèêîї
Áðèòàíії ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі çà ÂÂÏ.
Мал. 26. Показник ВВП на одну особу
Çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà îäíó îñîáó (ïîíàä 43 òèñ. äîë.) Âåëèêà Áðèòàíіÿ äåùî ïîñòóïàєòüñÿ äåÿêèì êðàїíàì
Ïіâíі÷íîї і Çàõіäíîї Єâðîïè, ïîñіäàþ÷è 18 ïîçèöіþ ó ñâіòі (ìàë. 26).
Çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Êîðîëіâñòâî є äðóãîþ êðàїíîþ â
Єâðîïі ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè. Çà îáñÿãîì åêñïîðòó â 2016 ð. Âåëèêà Áðèòàíіÿ
ïîñіëà ï’ÿòå ìіñöå â Єâðîïі òà äåñÿòå ìіñöå ó ñâіòі, à çà îáñÿãîì іìïîðòó –
ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі і äðóãå â Єâðîïі ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè. Òðèâàëèé ÷àñ êðàїíà
ìàє íåãàòèâíå ñàëüäî çîâíіøíüîї òîðãіâëі, ùî ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ.
Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, ñõîæі ç òèìè, ùî äіþòü ó Íіìå÷÷èíі і Ôðàíöії, îñêіëüêè âñі öі êðàїíè
âïåâíåíî ïåðåòíóëè ïîñòіíäóñòðіàëüíèé åòàï ðîçâèòêó. À öå îçíà÷àє, ùî
äîñÿãíåííÿ íàóêè і ëþäñüêèé ÷èííèê є âèçíà÷àëüíèìè ïåðåäóìîâàìè
åôåêòèâíîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ÿê Íіìå÷÷èíà і Ôðàíöіÿ, ïîñіäàє ïðîâіäíі ïîçèöії â
íàóêîâî-òåõíі÷íèõ ðîçðîáêàõ, ó ðîçâèòêó íîâіòíіõ òåõíîëîãіé, äîñÿãíóâøè äåâ’ÿòîãî ìіñöÿ â ñâіòі. Âèòðàòè íà íàóêîâі äîñëіäæåííÿ ñòàíîâëÿòü
1,78 % ÂÂÏ êðàїíè. Çà îêðåìèìè íàïðÿìàìè Âåëèêà Áðèòàíіÿ ìàє äîâîëі
âèñîêі ïîçèöії ó çàãàëüíîñâіòîâîìó ðåéòèíãó. Öå, çîêðåìà, áіîòåõíîëîãії і
ôàðìàöåâòèêà, íàóêè ïðî æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ (òðåòє ìіñöå ó ñâіòі), åêîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ і òåëåêîìóíіêàöії (÷åòâåðòå-ï’ÿòå ìіñöÿ). Óðÿä Âåëèêîї
Áðèòàíії ðîçðîáëÿє çàõîäè, ÿêі äàäóòü çìîãó çáіëüøèòè ôіíàíñóâàííÿ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü äî 2,5 % ÂÂÏ.
Ïðèðîäíі óìîâè і ðåñóðñè îñíîâíèõ ðàéîíіâ Êîðîëіâñòâà äóæå âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðåëüєôîì, êëіìàòîì і ïàíіâíèìè ëàíäøàôòàìè. Íà ïіâíî÷і і çàõîäі êðàїíè ïåðåâàæàє ãіðñüêèé ðåëüєô, íà ñõîäі – ðіâíèííèé. Çíà÷íà
÷àñòèíà Àíãëії – öå ãîðáèñòà ðіâíèíà, ÿêà ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó ïëîñêó
íèçîâèíó. Êðіì òîãî, íèçîâèíè óòâîðþþòü äîâîëі øèðîêі ñìóãè âçäîâæ
ñõіäíîãî і óçäîâæ çàõіäíîãî óçáåðåææÿ êðàїíè. Çíà÷íà ÷àñòèíà òåðèòîðії
äîáðå îñâîєíà, і áëèçüêî 3/4 її ïëîùі – öå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ íå âіäðіçíÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòíіñòþ êîðèñíèõ êîïàëèí,
ïðîòå îêðåìі ç íèõ ïåâíîãî ÷àñó ìàëè âàãîìå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàííі ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ і ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ìàëè çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, ÿêі çîñåðåäæåíі â òðüîõ áàñåéíàõ
êðàїíè – Éîðêøèðñüêîìó, Íîðòóìáåðëåíä-Äàðåíñüêîìó і Ïіâäåííî-Óåëüñüêîìó. Íèíі çíà÷åííÿ âóãіëëÿ ñóòòєâî çìåíøèëîñÿ. Íàòîìіñòü çðіñ âèäîáóòîê íàôòè é ãàçó íà øåëüôі Ïіâíі÷íîãî ìîðÿ. Âåëèêà Áðèòàíіÿ ðàíіøå
ïîòóæíî âèêîðèñòîâóâàëà âëàñíó çàëіçíó ðóäó äëÿ ïîòðåá ìåòàëóðãії.
Íèíі ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ïåðåéøëî íà ÿêіñíіøó іìïîðòíó ðóäó.
Ç іíøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí âàðòî çàóâàæèòè ðîäîâèùà êàîëіíó, êóõîííîї
і êàëіéíîї ñîëі. Äîñëіäæóþòüñÿ ðîäîâèùà óðàíîâèõ ðóä.
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Êëіìàò Âåëèêîї Áðèòàíії ìîðñüêèé – äóæå ì’ÿêèé і âîëîãèé íà çàõîäі і
áіëüø ñóõèé íà ñõîäі. Ó ґðóíòîâîìó ïîêðèâі ïåðåâàæàþòü ïіäçîëèñòі і
áóðі ëіñîâі ґðóíòè, ÿêі ñóòòєâî îêóëüòóðåíі і äàþòü âèñîêі âðîæàї.
Ðі÷êè êðàїíè ïîâíîâîäíі і áëèçüêî ðîçòàøîâàíі îäíà äî îäíîї. Öå äàє
çìîãó îá’єäíàòè їõ êàíàëàìè і ñòâîðèòè ãóñòó ìåðåæó òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ. Ðîç÷ëåíîâàíіñòü áåðåãîâîї ëіíії і çðó÷íіñòü ãèðëîâèõ ÷àñòèí ðі÷îê, ÿêі
äàëåêî çàõîäÿòü ó ñóõîäіë, ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ñòâîðåííÿ ïîðòіâ, ÿêі
ñòàëè âàæëèâèìè òðàíñïîðòíèìè âóçëàìè.
Ó Âåëèêіé Áðèòàíії ïåðåâàæàþòü êóëüòóðíі ëàíäøàôòè, õî÷à â áàãàòüîõ ìіñöÿõ çáåðåãëèñÿ êóòî÷êè íåçàéìàíîї ïðèðîäè, ùî âðàæàþòü ñâîєþ
êðàñîþ âñіõ âіäâіäóâà÷іâ.
Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë Âåëèêîї Áðèòàíії, âіä ÿêîãî çàëåæèòü ÿêіñòü
ïîñëóã і òîâàðіâ, ùî âèðîáëÿþòüñÿ â êðàїíі, ñòàíîâèòü ïîíàä 32 ìëí îñіá.
Áіëüøіñòü іç íèõ çàéíÿòà ó ñôåðі ïîñëóã (83,5 %), ðåøòà – ó âèñîêîòåõíîëîãі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі (15,2 %) і ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі (1,3 %).
Особливості населення. Система розселення. Íèíі äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíèé íèçüêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ, іç ÷èì ïîâ’ÿçàíå «ñòàðіííÿ
íàöії» і ïðîáëåìè âіäòâîðåííÿ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ. Ïîíàä 17,7 %
ìåøêàíöіâ êðàїíè – öå îñîáè, ñòàðøі çà 65 ðîêіâ.
Àíãëіéöі ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 80 % íàñåëåííÿ êðàїíè. Âîíè є íàùàäêàìè àíãëîñàêñіâ і íîðìàíіâ. Áëèçüêî 15 % ñòàíîâëÿòü øîòëàíäöі, âàëіéöі
é іðëàíäöі – íàùàäêè êåëüòіâ. Äî 5 % – öå ÷àñòêà іììіãðàíòіâ ç êðàїí
Ñïіâäðóæíîñòі. Çà âіðîñïîâіäàííÿì ïåðåâàæàþòü àíãëіêàíöі. Ñåðåä âіðÿí
є êàòîëèêè і íåçíà÷íà ÷àñòêà ìóñóëüìàí.
Ñîöіàëüíі ïðîáëåìè ñó÷àñíîї Âåëèêîї Áðèòàíії ïîâ’ÿçàíі ç іììіãðàöієþ
òà іììіãðàíòàìè (áëèçüêî 8 ìëí îñіá, øîñòå ìіñöå ó ñâіòі), ç ÿêèìè ÷àñòî
âèíèêàþòü і çàãîñòðþþòüñÿ òðóäîâі êîíôëіêòè.
Ó êðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ îäíà ç íàéâèùèõ ó Єâðîïі ïåðåñі÷íà ãóñòîòà
íàñåëåííÿ (ïîíàä 244 îñîáè/êì2) і äóæå âèñîêèé ðіâåíü óðáàíіçàöії. Ïî
òåðèòîðії íàñåëåííÿ ðîçìіùåíå íåðіâíîìіðíî.
ð
Íàéâèùà ãóñòîòà íàñåëåííÿ
çàôіêñîâàíà â Àíãëії (350 îñіá/êì2), íàéíèæ÷à (áëèçüêî 110 îñіá/êì2) –
ó Øîòëàíäії.
Ó ìіñòàõ ïðîæèâàє ïîíàä 82 % íàñåëåííÿ. Òåðèòîðіÿ âіä Ëîíäîíà äî Ìàí÷åñòåðà є íàéçàñåëåíіøîþ â Єâðîïі і ñâіòі ((äèâ. Ä
Äîäàòîê).
) Іíøèìè âåëèêèìè
àãëîìåðàöіÿìè є àãëîìåðàöії Áіðìіíґåì, Ìàí÷åñòåð, Ëіâåðïóëü, Ґëàçґî òà іí.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ ìàє âèñîêîåôåêòèâíèé ðèíîê ïðàöі, ùî çàáåçïå÷óє
äîñèòü âèñîêèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ. Ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ïðèáëèçíî
óäâі÷і íèæ÷èé, íіæ ó Íіìå÷÷èíі é Ôðàíöії. Äåðæàâà, íå âòðó÷àþ÷èñü ó
ðåãóëþâàííÿ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ, àêòèâíî ñòèìóëþє ñòâîðåííÿ íîâèõ
ðîáî÷èõ ìіñöü ó ïðèâàòíîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Âåëèêà Áðèòàíіÿ є îäíієþ ç íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí ñâіòó, ïðîâіäíîþ òîðãîâåëüíîþ
êðàїíîþ, ñâіòîâèì ôіíàíñîâèì öåíòðîì. Êðàїíà âèáóäîâóє ðèíêîâó ìîäåëü
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ùî ìàє ïåâíі îñîáëèâîñòі: ìіíіìóì äåðæàâíîãî
âòðó÷àííÿ і ìàêñèìóì ïðèâàòíîї іíіöіàòèâè. Âîíà òàêîæ áóäóєòüñÿ íà
íèçüêèõ іíäèâіäóàëüíèõ і êîðïîðàòèâíèõ ïîäàòêàõ. Ïðè öüîìó óðÿä Êîðîëіâñòâà íàäàє ñóòòєâі ïîäàòêîâі ïіëüãè äëÿ іíâåñòîðіâ.
Çìіíè ó ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà, ùî âіäáóâàþòüñÿ â îñòàííі ðîêè, âèñóâàþòü íà ïåðøèé ïëàí ñåêòîðè, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç íàóêîâî-òåõíі÷íèì ïðîãðåñîì. Îäíàê іíôðàñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà ó Âåëèêіé Áðèòàíії ðîçâèíóòà
ñëàáøå, íіæ ó Íіìå÷÷èíі ÷è Ôðàíöії.
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Òàáëèöÿ 1. Íàéáіëüøі ÒÍÊ Âåëèêîї Áðèòàíії
ó ñïèñêó Global 500, 2016 ð.
Ìіñöå
êîìïàíії

Êîìïàíіÿ

Ñôåðà äіÿëüíîñòі

Äîõіä
(ìëí äîë.)

Ïðèáóòîê
(ìëí äîë.)

1/10

BP

Íàôòîãàçîâà

225982

–6482

2/68

HSBC Holdings

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

89061

13522

3/72

Tesco

Ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ

87633

209

4/126

Prudential

Ñòðàõóâàííÿ

63106

3940

5/133

Vodafone Group

Òåëåêîìóíіêàöії

61690

–6059

6/181

Barclays

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

49490

–75

7/193

LIoyds Bankinds
Group

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

47192

1314

8/216

SSE

Åíåðãåòèêà

43334

694

9/220

Centrica

Åíåðãåòèêà

42374

–1141

10/278

GlaxoSmithKline

Ôàðìàöåâòèêà

36550

12867

ГОЛОВНЕ
Î Велика Британія – парламентська монархія, унітарна держава, має острівні володіння за межами своєї території.
Î Країна посідає провідні позиції в Європі і світі за основними економічними показниками.
Î На розвиток економіки і формування міжнародної спеціалізації впливають географічне положення країни, різноманітність природно-ресурсного потенціалу, високий
рівень розвитку наукового і працересурсного потенціалу.
Î Велика Британія – це держава з низьким природним приростом, високою густотою
населення й урбанізацією, з великими міськими агломераціями.
Î Королівство – одна з найрозвинутіших постіндустріальних країн світу з мінімумом
державного втручання і максимумом приватної ініціативи.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які чинники найбільше впливають на розвиток економіки Великої Британії?
2. Чим характеризується структура економіки країни за частками основних секторів у
створенні ВВП?
3. Порівняйте особливості розселення населення Великої Британії і Німеччини.
4. Поясніть місце Великої Британії в Європі і світі.
5. Оцініть роль ТНК у розвитку економіки країни.
6. Користуючись картами атласу, позначте на контурній карті основні міські агломерації країни.
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Åêîíîìіêà êðàїíè ìàє íàäçâè÷àéíî âèñîêó ÷àñòêó ñôåðè ïîñëóã, íàñàìïåðåä ôіíàíñîâîї, íà ÿêó ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ ïðèïàäàє 79,6 %. ×àñòêà
ïðîìèñëîâîñòі, ÿê і â іíøèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ êðàїíàõ, çíà÷íî ìåíøà
і ñòàíîâèòü 19,8 %, à ÷àñòêà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – ëèøå 0,6 %.
Òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії ç Âåëèêîї Áðèòàíії, ÿê і ç Íіìå÷÷èíè é
Ôðàíöії, ïîñіäàþòü ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòîâèõ ðåéòèíãàõ (òàáë. 1). Îñîáëèâî âèñîêі ïîêàçíèêè äåìîíñòðóє ôіíàíñîâèé ñåêòîð: áàíêè, ñòðàõîâі
і êîíñàëòèíãîâі êîìïàíії.
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§ 14. ÂÅËÈÊÀ ÁÐÈÒÀÍІß: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ
ÑÅÊÒÎÐІÂ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î До якого європейського субрегіону належить Велика Британія?
Î Які конкурентні переваги має країна у розвитку економіки?

Cкладові третинного сектору. Ñôåðà ïîñëóã є çíà÷íîþ ÿê çà ñòðóêòóðîþ,
êіëüêіñòþ çàéíÿòèõ, òàê і çà âèðîáëåíîþ ÷àñòêîþ ÂÂÏ. Îñíîâíà ÷àñòêà
âàëîâîãî äîõîäó – äî 40 % – ïðèïàäàє íà ôіíàíñîâі і äіëîâі ïîñëóãè. Äîñèòü ñèëüíèìè є ïîçèöії Âåëèêîї Áðèòàíії â òåëåêîìóíіêàöіéíèõ і áàíêіâñüêèõ ïîñëóãàõ. ×àñòêà áðèòàíñüêèõ áàíêіâ ó ìіæíàðîäíîìó êðåäèòóâàííі
ïåðåâèùóє 20 %. Ãîëîâíèì öåíòðîì äіëîâîї àêòèâíîñòі êðàїíè є Ëîíäîí ç
éîãî êâàðòàëîì Citi, äå çîñåðåäæåíî íàéáіëüøі áðèòàíñüêі áàíêè é іíøі
ôіíàíñîâі óñòàíîâè. Ëîíäîíñüêà ôîíäîâà áіðæà çà îáñÿãàìè òîðãіâ ïîñіäàє
òðåòє ìіñöå ó ñâіòі, ïіñëÿ Íüþ-Éîðêà і Òîêіî. Çà îáñÿãàìè òîðãіâëі âàëþòîþ Ëîíäîí âèïåðåäæàє âñі іíøі ôіíàíñîâі öåíòðè ñâіòó.
Ó ñôåðі ðîçäðіáíîї òîðãіâëі ïðîâіäíå ìіñöå íàëåæèòü âåëèêèì ìåðåæàì
ñóïåðìàðêåòіâ, ÿêі âõîäÿòü äî ñïèñêó ñâіòîâèõ êîìïàíіé. ×àñòêà òîðãіâëі
ó ñòâîðåííі ÂÂÏ êðàїíè – 19 %. Òîðãîâåëüíі êîìïàíії âîëîäіþòü çàêëàäàìè íå òіëüêè ó Áðèòàíії, à é â іíøèõ êðàїíàõ ñâіòó, çîêðåìà é â Óêðàїíі.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ âõîäèòü ó äåñÿòêó ëіäåðіâ ñåðåä òóðèñòè÷íèõ êðàїí
ñâіòó. Êðіì Ëîíäîíà, ïðèâàáëèâèìè äëÿ òóðèñòіâ є ìîëîäіæíèé öåíòð êðàїíè Ëіâåðïóëü, óíіâåðñèòåòñüêі ìіñòà Îêñôîðä і Êåìáðèäæ, øîòëàíäñüêі
ìіñòà Åäèíáóðã і Ґëàçґî – öåíòðè ìèñòåöòâà і ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëіâ, Êàðäèôô – ñòîëèöÿ Óåëüñó (ìàë. 27), ÿêà çáèðàє øàíóâàëüíèêіâ ïàì’ÿòîê
Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, à òàêîæ êóðîðòíі ðàéîíè íà ïіâäíі Àíãëії.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïîñіäàє îäíå ç ïåðøèõ ìіñöü ó Єâðîïі çà ðîçâèòêîì
ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïîíàä 90 % âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü çäіéñíþєòüñÿ
ìîðåì. Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ôëîò êðàїíè íàëі÷óє 504 ñóäíà, ùî õîäÿòü
ïіä ïðàïîðîì Êîðîëіâñòâà, і ùå 308 ñóäåí – ïіä ïðàïîðàìè іíøèõ êðàїí.
Íàéáіëüøèìè ìîðñüêèìè ïîðòàìè êðàїíè є Ãðіìñáі-Іììіíãàì, Ëîíäîí,
Ñàóòãåìïòîí, Ìіëôîðä-Ãåéâîí, Ëіâåðïóëü òà іí. Ïіñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàöіþ Òðàíñëàìàíøñüêîãî òóíåëþ êðàїíà îòðèìàëà ïðÿìèé âèõіä äî
êîíòèíåíòàëüíîї òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ âîëîäіє îäíієþ ç íàéáіëüøèõ àâіàêîìïàíіé ñâіòó
(British Airways), ÿêà çà ïðîòÿæíіñòþ àâіàëіíіé є àáñîëþòíèì ëіäåðîì
ó Єâðîïі. Âîíà âîëîäіє áëèçüêî
òðüîìàñòàìè ëіòàêàìè і îáñëóãîâóє
183 íàïðÿìêè.

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію
країни. Çà îáñÿãàìè ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòі òà Єâðîïі. Ó Êîðîëіâñòâі іñíóþòü âèðîáíèöòâà, ÿêі âñіëÿêî îáåðіãàє і ïіäòðèìóє óðÿä. Öå ïåðåäóñіì ìåòàëóðãіéíà і òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü. Íèíі
Мал. 27. Кардифф – столиця Уельсу
çáåðåãëîñÿ ï’ÿòü ìåòàëóðãіéíèõ ðà58

ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Неподалік північно-східного узбережжя Шотландії компанія Statoil у жовтні
2017 р. запустила першу у світі плавучу вітрову електростанцію. Стація
здатна генерувати достатньо енергії для 20 тис. будинків. Група з п’яти турбін сумарною потужністю понад 30 МВт розміщена за 25 км від берега. Довжина турбін становить 253 м, над поверхнею води видно 78-метрові
генератори, прикріплені до морського дна ланцюгами масою 1200 т.

Ìàøèíîáóäіâíèé ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ çàçíàâ çíà÷íèõ ñòðóêòóðíèõ
çìіí, óíàñëіäîê ÷îãî éîãî ÷àñòêà âïðîäîâæ îñòàííіõ ðîêіâ çðîñëà. Íàéçíà÷óùіøі ïîçèöії â ìàøèíîáóäóâàííі ïîñіäàє âèðîáíèöòâî äâèãóíіâ, ëіòàêіâ
і êîñìі÷íîãî îáëàäíàííÿ, âèðîáíèöòâî êîìï’þòåðіâ, òåëåôîíіâ, çàñîáіâ
çâ’ÿçêó, ðàäіîåëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ, à òàêîæ àâòîìîáіëіâ. Çíà÷íî çìåíøèëèñÿ îáñÿãè ñóäíîáóäóâàííÿ, ïðîòå Âåëèêà Áðèòàíіÿ çàëèøàєòüñÿ îäíèì ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèðîáíèêіâ âіéñüêîâèõ і ñïåöіàëіçîâàíèõ ñóäåí.
Âàæëèâå ìіñöå â åêîíîìіöі êðàїíè ïîñіäàє àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ïðîòå
ìàéæå âñå âèðîáíèöòâî àâòîìîáіëіâ çäіéñíþþòü іíîçåìíі êîìïàíії.
Íàéáіëüøèì öåíòðîì ðîçâèòêó åëåêòðîíіêè é åëåêòðîòåõíіêè є Ëîíäîíñüêà àãëîìåðàöіÿ. Çðîñòàє ðîëü і òàêèõ öåíòðіâ öієї ïðîìèñëîâîñòі, ÿê Ґëàçґî, Åäèíáóðã і Äàíäі, ÿêі ñïðàâåäëèâî íàçèâàþòü «Êðåìíієâîþ äîëèíîþ
Øîòëàíäії». Àâіàðàêåòíà ïðîìèñëîâіñòü, 70 % ïðîäóêöії ÿêîї åêñïîðòóєòüñÿ, êðіì Ëîíäîíà, ðîçìіùåíà ó Áðèñòîëі і Ñõіäíîìó Ìіäëåíäі. Âåðñòàòîáóäóâàííÿ і ïðèëàäîáóäóâàííÿ ìàє ïîòóæíîñòі â Áіðìåíґåìі, à âàæêå
ìàøèíîáóäóâàííÿ – ó ìåòàëóðãіéíèõ ðàéîíàõ Ïіâíі÷íîãî Ñõîäó Àíãëії.

Національне надбання

Визнані лідери промисловості. Таким є насамперед нафтопереробна компанія «Брітіш Петроліум». Провідна компанія існує й у хімічній промисловості,
яка представлена виробництвом первинних пластмас і пластику, фармацевтичних товарів (компанія GSK) і органічної хімії. Британські компанії «Брітіш
Телеком», «Ракал Електронікс», «Сіменс Плессі» є традиційно сильними в
електротехнічній промисловості. Компанія «Брітіш Аероспейс» спеціалізується на випуску широкого спектру космічних апаратів, ракет, літаків.

Особливості аграрного сектору. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Âåëèêîї Áðèòàíії є
òèïîâèì äëÿ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ êðàїí Єâðîïè ç äîñèòü íèçüêîþ ÷àñòêîþ
ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ і ç âèñîêèì ðіâíåì ôіíàíñîâîї ïіäòðèìêè ç áîêó äåðæàâè.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî çàäîâîëüíÿє ïîòðåáè êðàїíè íà 70 %,
à çåðíîâèìè êóëüòóðàìè – ìàéæå ïîâíіñòþ.
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éîíіâ. Îäíàê çìіíèëàñÿ ãåîãðàôіÿ ðîçìіùåííÿ ìåòàëóðãіéíîї ïðîìèñëîâîñòі,
çîêðåìà ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà çìіñòèëèñÿ íà óçáåðåææÿ â ïîðòè. Ãåîãðàôіÿ òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі çáåðåãëàñÿ ç åïîõè ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó. Áàâîâíÿíå âèðîáíèöòâî çîñåðåäæåíå â Ëàíêàøèðі, âîâíÿíå – ó Éîðêøèðі, ëëÿíå – ó Ïіâíі÷íіé Іðëàíäії, à òðèêîòàæíå – ó Ñõіäíîìó Ìіäëåíäі. Äîñèòü
ñèëüíèìè íà ìіæíàðîäíîìó ðèíêó є ïîçèöії Âåëèêîї Áðèòàíії â åíåðãåòè÷íіé,
íàôòîõіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі é ó áàãàòîïðîôіëüíîìó ìàøèíîáóäóâàííі.
Ó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó áàëàíñі êðàїíè ïðîâіäíå ìіñöå ïîñіäàє íàôòà
(ïîíàä 37,5 % ó 2016 ð.) і ïðèðîäíèé ãàç (áëèçüêî 32 %) ïåðåâàæíî âëàñíîãî âèäîáóòêó. Çà âèäîáóòêîì íàôòè êðàїíà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі
ïіñëÿ Ðîñії і Íîðâåãії. Çíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ ó ÏÅÁ ÷àñòêà âóãіëëÿ, ÿêà
ñòàíîâèòü áëèçüêî 12 %. Íàòîìіñòü çðîñòàє ÷àñòêà âіäíîâëþâàíîї åíåðãії – ïîíàä 9 %, ùî ïåðåâèùóє ÷àñòêó ç àòîìíîї åíåðãії (8,3 %).
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Ó ñòðóêòóðі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåâàæàє òâàðèííèöòâî (70 %
çàãàëüíîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà), ùî çóìîâëåíî íàÿâíіñòþ ïðîäóêòèâíèõ
ïàñîâèù ïðàêòè÷íî öіëîðі÷íî. Òóò ðîçâèâàєòüñÿ ìîëî÷íå ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî і ïòàõіâíèöòâî. Çà âèðîáíèöòâîì ì’ÿñà і ïòèöі Âåëèêà Áðèòàíіÿ
ïîñіäàє äðóãå ìіñöå â Єâðîïі ïіñëÿ Ôðàíöії. Ó ðîñëèííèöòâі òðåòèíà çåìåëü çàéíÿòà ïіä çåðíîâі êóëüòóðè, ñåðåä ÿêèõ ïðîâіäíèìè є ïøåíèöÿ і
ÿ÷ìіíü. Íà ïîëîâèíі ðіëëі âèðîùóþòü áàãàòîðі÷íі òðàâè, íåçíà÷íі äіëÿíêè
âіäâåäåíі ïіä âèðîùóâàííÿ êàðòîïëі, öóêðîâîãî áóðÿêó, ãîðîäèíè і ÿãіä.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картами атласу і додатковими джерелами інформації визначте основні
землеробські і тваринницькі райони Великої Британії. Підберіть актуальну
інформацію про статті експорту аграрного сектору економіки.

Характерні риси просторової організації господарства. Ïðîâіäíі ïîçèöії ó
ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà êðàїíè ìàþòü ðàéîíè Ïіâäåííîї Àíãëії. Ïіâíі÷íі
ðàéîíè Àíãëії âіäðіçíÿþòüñÿ íàñè÷åíіñòþ äàâíіõ òðàäèöіéíèõ âèðîáíèöòâ.
Ðàéîíè íàöіîíàëüíîї îêðàїíè, äî ÿêèõ íàëåæàòü Óåëüñ, Øîòëàíäіÿ і Ïіâíі÷íà Іðëàíäіÿ, ç äåïðåñèâíèõ ðàéîíіâ ïåðåòâîðèëèñÿ íà òåðèòîðії іíòåíñèâíîãî ïðîìèñëîâîãî і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó.
Зовнішні економічні зв’язки. ×àñòêà Âåëèêîї Áðèòàíії ó çîâíіøíіé òîðãіâëі ñòàíîâèòü áëèçüêî 6 %. Êðàїíà ïîñòà÷àє íà åêñïîðò ïðîäóêöіþ ìàøèíîáóäóâàííÿ, õіìі÷íîї і õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Íàäçâè÷àéíî
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâіòîâîìó ðèíêó є õàð÷îâі êîíöåíòðàòè, êîíäèòåðñüêі âèðîáè, òþòþí і ðіçíîìàíіòíі íàïîї. Îñíîâíèìè ñòàòòÿìè іìïîðòó є ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ, òåõíîëîãії, ïàëèâî, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
Êðàїíà çäіéñíþє 10 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó ïîñëóã – áàíêіâñüêèõ, ñòðàõîâèõ,
êîíñóëüòàòèâíèõ, à òàêîæ ïîñëóã ó êîìï’þòåðíîìó ïðîãðàìóâàííі.
Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Âåëèêîї Áðèòàíії є êðàїíè ЄÑ,
ÑØÀ і Êèòàé (òàáë. 1). Іç áіëüøіñòþ êðàїí ñâіòó Âåëèêà Áðèòàíіÿ ìàє
âіä’єìíèé òîðãîâåëüíèé áàëàíñ. Êðàїíà є ïîòóæíèì ñâіòîâèì іíâåñòîðîì.
Çíà÷íà ÷àñòèíà іíâåñòèöіé ïðèïàäàє íà êðàїíè ЄÑ, çîêðåìà íà Íіìå÷÷èíó.
À â ñàìîìó Êîðîëіâñòâі âèñîêîþ є ÷àñòêà іíâåñòèöіé çі ÑØÀ.
Міжнародні зв’язки України з Великою Британією. Êðàїíà íå âõîäèòü äî
äåñÿòêè íàéáіëüøèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Óêðàїíè. Ïðîòå, çà ïîêàçíèêàìè 2015 ð., çàãàëüíà ñóìà òîÒàáëèöÿ 1. Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó
âàðîîáіãó ìіæ êðàїíàìè ñòàíîâèëà
é іìïîðòó Âåëèêîї Áðèòàíії
2208,4 ìëí äîë. Ñàëüäî çîâíіøíüîї
òîðãіâëі áóëî íåãàòèâíèì.
Êðàїíè
Åêñïîðò (%) Іìïîðò (%)
Ó ñòðóêòóðі òîâàðîîáіãó ëіäåðîì
ÑØÀ
14,6
9,2
є òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, ïðîäóêöіÿ ÷îðíîї ìåòàëóðãії і õіìі÷íîї
Íіìå÷÷èíà
10,1
14,8
ïðîìèñëîâîñòі. Âåëèêà Áðèòàíіÿ
Øâåéöàðіÿ
7,0
6,8
âõîäèòü äî ÷èñëà âåëèêèõ іíâåñòîðіâ
Êèòàé
6,0
9,8
Óêðàїíè. Çàãàëüíèé îáñÿã áðèòàíñüêèõ іíâåñòèöіé ñòàíîì íà ñåðåäèíó
Ôðàíöіÿ
5,9
5,8
2016 ð. ñòàíîâèâ 1969 ìëí äîë.
Íіäåðëàíäè
5,8
7,5
(øîñòå ìіñöå ñåðåä іíøèõ êðàїí ñâіІðëàíäіÿ
5,5
5,3
òó). Íàéáіëüøà ÷àñòêà іíâåñòèöіé
ñïðÿìîâóєòüñÿ ó õàð÷îâó ïðîìèñëîÁåëüãіÿ
4,9
5,0
âіñòü,
ìàøèíîáóäóâàííÿ, âíóòðіøІíøі êðàїíè
40,2
35,8
íþ òîðãіâëþ.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які послуги Великої Британії становлять найбільшу частку ВВП?
2. Які підприємства промисловості і роздрібної торгівлі мають партнерів у багатьох
країнах світу?
3. Чим характеризується сучасний розвиток сільського господарства країни?
4. Чому держава підтримує металургію, текстильну промисловість і сільське господарство?
5. Поясніть роль морського транспорту у зовнішніх міжнародних зв’язках Великої Британії.
6. Користуючись текстом параграфа і сайтом «Звіти Всесвітньої туристичної організації» (UNWTO) http://infotour.in.ua/wto.htm, охарактеризуйте основні показники і
тенденції розвитку туризму в країні.

§ 15. ІÒÀËІß: ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÐÀЇÍÈ
Î На якому півострові розташована Італія та які острови входять до її складу?
Î До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить Італія?

Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà êðàїíè – Іòàëіéñüêà
Ðåñïóáëіêà. Ïëîùà äåðæàâè ðàçîì
ç îñòðîâàìè Ñèöèëіÿ і Ñàðäèíіÿ
ñòàíîâèòü 301,2 òèñ. êì2, íàñåëåííÿ – ïîíàä 60,2 ìëí îñіá. Ôîðìà
äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà. Іòàëіÿ – öå
óíіòàðíà äåðæàâà, ÿêà ïîäіëÿєòüñÿ
íà 20 îáëàñòåé (ìàë. 28). Ñòîëèöÿ
Іòàëії – Ðèì, ãðîøîâà îäèíèöÿ –
єâðî. Íà òåðèòîðії Іòàëії ðîçòàøîâàíі äâі äåðæàâè-êàðëèêè Âàòèêàí
і Ñàí-Ìàðèíî. Äåðæàâíîþ ìîâîþ є
іòàëіéñüêà. Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ
Іòàëії íà ïіâäíі Єâðîïè çðó÷íå äëÿ
ðîçâèòêó åêîíîìіêè і çîâíіøíіõ
çâ’ÿçêіâ. Òåðèòîðіÿ êðàїíè ñêëàäàєòüñÿ ç ìàòåðèêîâîї, ïіâîñòðіâíîї і
îñòðіâíîї ÷àñòèí, ìàє ïðîòÿæíі
ìîðñüêі êîðäîíè, îñêіëüêè îìèâàєòüñÿ áàãàòüìà ìîðÿìè. Íà
à ïіâíî÷і
Мал. 28. Адміністративний поділ Італії
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ГОЛОВНЕ
Î Міжнародна спеціалізація країни представлена товарами і послугами всіх секторів
економіки.
Î У структурі сільського господарства Великої Британії переважає тваринництво,
сільськогосподарське виробництво забезпечує власні потреби на 70 %.
Î Провідні позиції у розвитку господарства країни посідають райони Південної і Центральної Англії.
Î Структура експорту й імпорту країни майже ідентична, найважливіші зовнішньоторговельні партнери – США, Китай, країни ЄС.

РОЗДІЛ 1

Іòàëії çäіéìàþòüñÿ âêðèòі ñíіãàìè і ëüîäîâèêàìè Àëüïè. Ñõіäíі ïðèêîðäîííі äіëÿíêè і óçáåðåææÿ Àäðіàòè÷íîãî ìîðÿ îõîïëåíі ðіâíèíàìè. Àïåííіíñüêèé ïіâîñòðіâ ïåðåòèíàþòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü ãîðè Àïåííіíè. Ìіæ
Àëüïàìè і Àïåííіíàìè ðîçòàøîâàíà Ïàäàíñüêà ðіâíèíà, ÿêîþ ïðîòіêàє
ðі÷êà Ïî. Çàõіäíі óçáåðåææÿ íèçîâèííі.
Íàéáëèæ÷èìè ñóñіäàìè Іòàëії є Ôðàíöіÿ, Ñëîâåíіÿ, Øâåéöàðіÿ é Àâñòðіÿ.
Âіäñòàíü âіä Іòàëії äî íàéáëèæ÷îãî ìàòåðèêà – Àôðèêè – óñüîãî 148 êì.

Історія географії

Історія Італії починається з часів палеоліту. Тоді на Апеннінському півострові
з’явилися перші люди. У ІІ тис. до н. е. на ці землі проникли арійські племена,
нащадки яких побудували у VІІІ ст. до н. е. Рим. Наступні етапи розвитку країни
були пов’язані саме з цим містом. Римські архітектура, закони, література й інженерне мистецтво значно впливали на розвиток світової культури. Більшу частину
постримської історії Італія була поділена на численні королівства і міста-держави. 1870 р. вважається роком виникнення сучасної Італійської держави.

Іòàëіÿ íàëåæèòü äî êðàїí «Âåëèêîї ñіìêè» і є íàéïîòóæíіøîþ â åêîíîìі÷íîìó ñåíñі êðàїíîþ Ïіâäåííîї Єâðîïè. Çà ðîçìіðîì ÂÂÏ (1816 ìëðä
äîë.) êðàїíà ïîñіäàє âîñüìå ìіñöå ó ñâіòі. Ðîçìіð ÂÂÏ íà îäíó îñîáó ñòàíîâèòü ìàéæå 31 òèñ. äîë. (27-ìå ìіñöå ó ñâіòі). Öåé ïîêàçíèê є íèæ÷èì çà
ñåðåäíіé ïîêàçíèê ïî êðàїíàõ ЄÑ.
Çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Іòàëіÿ íà ï’ÿòîìó ìіñöі â Єâðîïі і
íà 11-ìó – ó ñâіòі. Òîâàðîîáіã çîâíіøíüîї òîðãіâëі êðàїíè ñòàíîâèòü ìàéæå
844 ìëðä äîë. Çà îáñÿãîì åêñïîðòó (ìàéæå 455 ìëðä ó 2015 ð.) Іòàëіÿ íà
äåâ’ÿòîìó ìіñöі ó ñâіòі і íà ÷åòâåðòîìó â Єâðîïі. Çà îáñÿãîì іìïîðòó
(389 ìëðä äîë. ó 2015 ð.) êðàїíà íà 13-ìó ìіñöі ó ñâіòі і íà ï’ÿòîìó – â Єâðîïі.
Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Ó÷àñòü
äåðæàâè â åêîíîìі÷íîìó æèòòі é ÷àñòêà äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè â
Іòàëії çíà÷íî âèùі, íіæ â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. І äîòåïåð äåðæàâà
êîíòðîëþє äî 50 % ïðîìèñëîâîñòі. Іòàëіÿ ìàє îäèí ç íàéâèùèõ ïîêàçíèêіâ îïîäàòêóâàííÿ (ìàéæå 50 %) ñåðåä êðàїí Єâðîïè. Öå íåãàòèâíî âïëèâàє íà íàäõîäæåííÿ іíâåñòèöіé äî êðàїíè, à íàöіîíàëüíèõ âèðîáíèêіâ
çìóøóє ïåðåâîäèòè ñâîї ïіäïðèєìñòâà â іíøі êðàїíè і ðåãіîíè ñâіòó.
Ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ çóìîâëåíà çíà÷íîþ ïðîòÿæíіñòþ êðàїíè ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ìàéæå 4/5 òåðèòîðії çàéíÿòî ãîðàìè, ùî âèçíà÷èëî é çàãàëüíі îñîáëèâîñòі ëàíäøàôòіâ êðàїíè. Íà ïіâäíі Àïåííіíñüêîãî ïіâîñòðîâà é îñòðîâàõ є ñëіäè äàâíüîї і ñó÷àñíîї âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі. Ç âóëêàíіçìîì ïîâ’ÿçàíå óòâîðåííÿ ãàðÿ÷èõ ìіíåðàëüíèõ äæåðåë, ãðÿçüîâèõ âóëêàíіâ, ãåéçåðіâ.
Êëіìàò Іòàëії çìіíþєòüñÿ âіä ïîìіðíî òåïëîãî íà Ïàäàíñüêіé ðіâíèíі äî ñóáòðîïі÷íîãî íà ïіâäíі
ïіâîñòðîâà é îñòðîâàõ. Êëіìàò
Àëüï ïіäïîðÿäêîâàíèé âèñîòíіé
çîíàëüíîñòі: ïîìіðíî òåïëèé áіëÿ
ïіäíіææÿ é õîëîäíèé íà âåðøèíàõ
ãіð. Êëіìàò і ðåëüєô çàãàëîì ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà і ðåêðåàöіéíî-òóðèñМал. 29. Річка Арно в межах Флоренції
òè÷íîї äіÿëüíîñòі.
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Íàéáіëüøîþ çà ïëîùåþ áàñåéíó
і íàéïîâíîâîäíіøîþ ðі÷êîþ Іòàëії
є Ïî. Íà Àïåííіíñüêîìó ïіâîñòðîâі
íàéáіëüøèìè ðі÷êàìè є Òèáð і
Àðíî (ìàë. 29), ùî ç’єäíàíі ñèñòåìîþ êàíàëіâ. Ñàìå íà öèõ ðі÷êàõ
ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøі ìіñòà Іòàëії – Ðèì, Ôëîðåíöіÿ і Ïіçà. Ðі÷êè
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çðîøåííÿ і ÿê
òðàíñïîðòíі øëÿõè.
Іòàëіÿ íåáàãàòà íà ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííі ðåñóðñè. Âëàñíі åíåðãîðåПантеон (Рим): пам’ятка архітекñóðñè – íàôòà Ñèöèëії é ãàç Ïàäàí- Мал. 30.тури
з каррарського мармуру
ñüêîї ðіâíèíè – çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè êðàїíè ëèøå íà 15 %. Ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ ìàþòü çàïàñè ñіðêè і ñîëåé,
ïîëіìåòàëåâèõ і ðòóòíèõ ðóä, à òàêîæ áóäіâåëüíèõ і îáëèöþâàëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çîêðåìà âіäîìèé ç äàâíіõ ÷àñіâ áіëèé êàððàðñüêèé ìàðìóð (ìàë. 30).
Ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë Іòàëії ñòàíîâèòü ïîíàä 25 ìëí îñіá, ç ÿêèõ
ïîíàä 28 % çàéíÿòî â ïðîìèñëîâîñòі, 3,9 % – ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі,
ìàéæå 68 % – ó ñôåðі ïîñëóã. Ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ äîñòàòíіì ðіâíåì êâàëіôіêàöії і ïðîôåñіéíèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Ðіâåíü ïðîôåñіéíîї îñâіòè â Іòàëії є îäíèì ç íàéâèùèõ ó Єâðîïі і ñâіòі.
Ó ðîçâèòêó íàóêè і òåìïàõ óïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàòіâ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ó âèðîáíèöòâî Іòàëіÿ äåùî ïîñòóïàєòüñÿ іíøèì єâðîïåéñüêèì
êðàїíàì «Âåëèêîї ñіìêè». Âèòðàòè íà íàóêîâі äîñëіäæåííÿ і ðîçðîáêè
(26,6 ìëðä äîë. ó 2016 ð.) çíà÷íî ìåíøі, íіæ â іíøèõ ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ,
ùî і çóìîâëþє ïåâíå âіäñòàâàííÿ Іòàëії â íàóêîâіé ñôåðі. Ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ öієї ïðîáëåìè â êðàїíі áóëà ðåàëіçîâàíà ïðîãðàìà ñòâîðåííÿ â ïіâäåííèõ åêîíîìі÷íî âіäñòàëèõ îáëàñòÿõ Іòàëії ìåðåæі òåõíîïàðêіâ. Íèíі
íàéáіëüøèì òåõíîïàðêîì êðàїíè є Íîâóñ Îðòóñ ïîáëèçó ìіñòà Áàðі, äå
ðîçðîáëÿþòüñÿ іííîâàöіéíі òåõíîëîãії і ïðèêëàäíі íàóêîâі ïðîåêòè.

Особливості населення. Система розселення. Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Іòàëії – ïîíàä 90 % – іòàëіéöі. Ðåãіîíàëüíі âіäìіííîñòі ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ìîâі
(õî÷à ïåðåâàæíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ãîâîðèòü іòàëіéñüêîþ ìîâîþ), çâè÷àÿõ, òðàäèöіÿõ. Íèíі ïîêàçíèê ðі÷íîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ âіä’єìíèé, à
ïîâіëüíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà ðàõóíîê ìіãðàíòіâ. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ, ÿê і â іíøèõ êðàїíàõ Єâðîïè, ïðîöåñ ñòàðіííÿ íàöії. Ñåðåäíÿ
òðèâàëіñòü æèòòÿ іòàëіéöіâ 82 ðîêè. Îñîáè, ñòàðøі çà 65 ðîêіâ, ñòàíîâëÿòü
â Іòàëії ïîíàä 21 % çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ êðàїíè.
Ïåðåñі÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïîíàä 191,6 îñіá/êì2, à â îêðåìèõ ðàéîíàõ âîíà ñÿãàє 375 (Ëîìáàðäіÿ)) і 425 (Êàìïàíіÿ) îñіá/êì2, à îñîáëèâî
âèñîêà – ïîíàä 2,5 òèñ. îñіá/êì2 – ó ðàÒàáëèöÿ 1. Àãëîìåðàöії Іòàëії
éîíі Íåàïîëÿ.
(2016 ð.)
Ó ìіñòàõ ïðîæèâàє ïîíàä 69 % íàñåëåííÿ êðàїíè, ïðîòå öå çíà÷íî ìåíøå, Ìіñöå ñåðåä
Íàñåëåííÿ
íіæ ó êðàїíàõ Çàõіäíîї і Ïіâíі÷íîї Єâðî- àãëîìåðàöіé Íàçâà
(ìëí îñіá)
ïè. Íàéóðáàíіçîâàíіøîþ ÷àñòèíîþ Іòàëії
81
Ìіëàí
5,15
є òåðèòîðіÿ ìіæ Ìіëàíîì і Òóðèíîì.
103
Íåàïîëü
4,25
Íàéáіëüøі ìіñüêі àãëîìåðàöії çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ìіñü132
Ðèì
3,6
êèì àãëîìåðàöіÿì іíøèõ êðàїí Єâðîïè
314
Òóðèí
1,68
(òàáë. 1).
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Âàæëèâèìè ðèñàìè іòàëіéöіâ є ëþäÿíіñòü, êìіòëèâіñòü, ðîçóì, òîíêèé
ñìàê. Âîíè çàâæäè і ñêðіçü çäàòíі íàñîëîäæóâàòèñÿ ïðèðîäîþ і ìèñòåöòâîì. Іòàëіéöі äóæå ëþáëÿòü ïóáëі÷íі ðîçâàãè: êàðíàâàëè, ïàðàäíі ñïåêòàêëі, ïðîöåñії. Íåâèïàäêîâî Іòàëіÿ ñòàëà áàòüêіâùèíîþ êàðíàâàëіâ.
Âåëèêîї ïîïóëÿðíîñòі â ñâіòі íàáóëà òðàäèöіéíà іòàëіéñüêà êóõíÿ. Óòіì
êîæíà îáëàñòü êðàїíè ñëàâèòüñÿ ñâîїìè ìіñöåâèìè ñòðàâàìè: Ëіãóðіÿ –
ðèáîþ, Ëîìáàðäіÿ – ñóïîì ç íóòðîùàìè, Óìáðіÿ – ñîñèñêàìè ç ïå÷іíêè, à
Íåàïîëü âñåñâіòíüî âіäîìîþ íèíі ïіöîþ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За різними джерелами інформації підготуйте повідомлення про гастрономічні смаки італійців. Як це впливає на розвиток економіки країни, і зокрема на туризм?

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство. Іòàëіÿ – êðàїíà ç áàãàòîïðîôіëüíîþ ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ. Íà ïî-

÷àòêó ÕÕІ ñò. ïðіîðèòåòíèìè íàïðÿìàìè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè
áóëè ñòèìóëþâàííÿ ïðèâàòíîãî áіçíåñó, óïðîâàäæåííÿ ðèíêîâèõ ðåôîðì,
áîðîòüáà ç іíôëÿöієþ.
Ñòðóêòóðà ÂÂÏ çà ñåêòîðàìè åêîíîìіêè Іòàëії äåùî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ âèñîêîðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè. Òàê, ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó äåùî
âèùà (23,6 %), íіæ ó Âåëèêіé Áðèòàíії і Ôðàíöії, ïðîòå íèæ÷à âіä ðіâíÿ Íіìå÷÷èíè. Íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðèïàäàє 2,2 %, і òðàäèöіéíî âèñîêà äëÿ
ðîçâèíóòèõ êðàїí ÷àñòêà ñôåðè ïîñëóã ó ñòâîðåííі ÂÂÏ – 74, 2 %.
Іòàëіÿ ìàє ìіöíі ïîçèöії ó âåðñòàòîáóäóâàííі, àâòîìîáіëåáóäóâàííі, ïåâíèõ âèðîáíèöòâàõ ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.
Іòàëіéñüêі ÒÍÊ ó ñâіòîâèõ ðåéòèíãàõ çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè і çà êіëüêіñòþ ÒÍÊ ÑØÀ, ßïîíії, Êàíàäè, áàãàòüîõ ðîçâèíåíèõ êðàїí Єâðîïè і Àçії. Äî ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó Global 500 ó 2006 ð.
óâіéøëî 9 ÒÍÊ êðàїíè (òàáë. 2), ÿêі ïðàöþþòü ïåðåâàæíî ó ñôåðі ïîñëóã.
Òàáëèöÿ 2. ÒÍÊ Іòàëії çі ñïèñêó Global 500, 2016 ð
Ìіñöå
êîìïàíії*

Êîìïàíіÿ

Ñôåðà äіÿëüíîñòі

Äîõіä
(ìëí äîë.)

Ïðèáóòîê
(ìëí äîë.)

1/19

EXOR Group

Іíâåñòèöії é óïðàâëіííÿ

152591

825

2/49

Assicurazioni
Generali

Ñòðàõóâàííÿ

102567

2252

3/65

ENI

Íàôòîãàçîâà

92985

–9743

4/78

Enel

Åíåðãåòèêà

83926

2436

5/224

Intesa Sanpolo

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

42239

3038

6/300

UniCredit Group

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

34567

1879

7/305

Poste Italiane

Ñòðàõóâàííÿ і ïîøòîâі
ïîñëóãè

34098

612

8/404

Telecom Italia

Òåëåêîìóíіêàöії

26569

–80

9/491

Unipol Group

Ñòðàõóâàííÿ

21478

302

* Ïåðøå ÷èñëî – ìіñöå â êðàїíі, äðóãå – ìіñöå ó ñïèñêó Global 500.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Як географічне положення Італії впливає на її економічний розвиток?
За якими показниками Італію зараховують до економічно розвинутих країн світу?
Які ТНК Італії відомі в Україні?
Чим відрізняється система розселення Італії від інших країн «Великої сімки» і що в
них спільного?
5. Поясніть відставання наукової сфери Італії від інших країн ЄС.
6. Користуючись текстом параграфа й іншими джерелами інформації, розробіть туристичний маршрут до Італії для групи українських школярів.

§ 16. ІÒÀËІß: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÑÅÊÒÎÐІÂ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î Які чинники визначають міжнародну спеціалізацію країни?
Î Які туристичні об’єкти і міста Італії вам відомі?

Домінуючі складові третинного сектору. Ñôåðà ïîñëóã Іòàëії ïðåäñòàâëåíà
òàêèìè íàéçíà÷óùіøèìè ñêëàäîâèìè, ÿê òóðèçì, òðàíñïîðò і áàíêіâñüêà
äіÿëüíіñòü. Їõ ÷àñòêà ó ÂÂÏ ñòàíîâèòü ïîíàä 70 %.
Іòàëіþ ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü ìóçåєì ïðîñòî íåáà, êðàїíîþ ìóçèêè é
àðõіòåêòóðè. Çà êіëüêіñòþ іíîçåìíèõ òóðèñòіâ (ïîíàä 50 ìëí ïðèáóòòіâ)
Іòàëіÿ ïîñіäàє ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі і òðåòє – ó Єâðîïі. Ó òóðèñòè÷íіé ñôåðі
çàéíÿòî ïîíàä 1 ìëí îñіá, àáî áëèçüêî 5 % ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ. Çà
äîõîäàìè âіä іíîçåìíîãî òóðèçìó (ìàéæå 40 ìëðä äîë.) êðàїíà ñüîìà ó ñâіòі.
Òóðèñòè÷íі ðàéîíè Іòàëії – Ëàöіî, Êàìïàíіÿ, Ï’єìîíò, Ëіãóðіÿ, Ëîìáàðäіÿ,
Âåíåòî, Åìіëіÿ-Ðîìàíüÿ, Òîñêàíà, Ñèöèëіÿ, Ñàðäèíіÿ é іíøі – ìàþòü ðîçøèðåíó ñïåöіàëіçàöіþ âіäïîâіäíî äî òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За сайтом https://uk.wikipedia.org/.../Список_об’єктів_Світової_спадщини_
ЮНЕСКО_в_Італії і додатковими джерелами підберіть інформацію про
туристичні об’єкти, що належать до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ Іòàëії íå ëèøå çàáåçïå÷óє âíóòðіøíі ïîòðåáè
êðàїíè, à é є ïіâäåííèìè âîðîòàìè ЄÑ. Ñòîñóєòüñÿ öå íàñàìïåðåä òðóáîïðîâіäíèõ і ìîðñüêèõ ìàãіñòðàëåé. Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ôëîò Іòàëії
íàëі÷óє 681 ñóäíî ïіä íàöіîíàëüíèì ïðàïîðîì і ùå 201 ñóäíî, ùî õîäèòü
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ГОЛОВНЕ
Î Італія належить до Південної Європи, за рівнем соціально-економічного розвитку
входить до країн «Великої сімки».
Î За показником ВВП Італія посідає восьме місце у світі, а за показником ВВП на одну
особу – 27-ме місце.
Î Основними чинниками розвитку економіки країни є державна політика, високий рівень працересурсного потенціалу і сприятливі природні ресурси і умови.
Î Найурбанізованішою частиною Італії є територія між Міланом і Турином, найбільшою міською агломерацією є Мілан.
Î У структурі економіки Італії переважає сфера послуг, за високої частки промисловості.
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ïіä ïðàïîðàìè іíøèõ êðàїí. Íàéáіëüøі іòàëіéñüêі ïîðòè ðîçìіùåíі â ìіñòàõ Òðієñò (71-øå ìіñöå ó ñâіòі), Ãåíóÿ, Íåàïîëü.
Ïðîâіäíà ðîëü ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ íàëåæèòü àâòîìîáіëüíîìó
òðàíñïîðòó. Çàãàëüíà äîâæèíà àâòîìîáіëüíèõ øëÿõіâ – ïîíàä 480 òèñ. êì,
ç ÿêèõ 6700 êì – àâòîáàíè.
Àâіàëіíії Іòàëії çàáåçïå÷óþòü ïåðåâàæíî çàêîðäîííі ïåðåâåçåííÿ. Íàöіîíàëüíèì ïåðåâіçíèêîì є êîìïàíіÿ Alitalia, ÿêà îáñëóãîâóє 101 íàïðÿìîê.
Áàíêіâñüêà ñôåðà çàâæäè áóëà ðîçâèíåíà ùîíàéëіïøå. Ïðîòå êіëüêіñòü
áàíêіâ і îáñÿã їõíіõ àêòèâіâ íåâïèííî ñêîðî÷óþòüñÿ. Íèíі іòàëіéñüêі áàíêè ñóòòєâî ïîñòóïàþòüñÿ àíàëîãі÷íèì óñòàíîâàì ç іíøèõ ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Ëèøå äâà áàíêè Іòàëії íàëåæàòü äî ñïèñêó íàéáіëüøèõ
ÒÍÊ ñâіòó.
Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Íèíі іòàëіéñüêі ïðîìèñëîâі ôіðìè çà ñâîїìè ðîçìіðàìè і òîðãîâåëüíèì
îáіãîì íå ïðåòåíäóþòü íà ñâіòîâå ëіäåðñòâî, ïðîòå ìàþòü ñèëüíі ïîçèöії â
ЄÑ. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè іòàëіéñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, ùî ìàє ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ, є çàãàëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ. Íàéóñïіøíіøå ðîçâèâàєòüñÿ âåðñòàòîáóäóâàííÿ. Çà åêñïîðòîì öієї ïðîäóêöії Іòàëіÿ ïîñіäàє òðåòє
ìіñöå ó ñâіòі ïіñëÿ ßïîíії і Íіìå÷÷èíè. Íàéáіëüøèìè êîìïàíіÿìè, ÿêі
âèðîáëÿþòü ðіçíîìàíіòíі âåðñòàòè і îáëàäíàííÿ, є Komau (ïðîìèñëîâі ðîáîòè), Berco (øëіôóâàëüíі âåðñòàòè), Manconi Group (ìåõàíі÷íі é ãіäðàâëі÷íі ïðåñè), Marposs (àâòîìàòè÷íі ëіíії і ñèñòåìè êîíòðîëþ), Camozzi
(âåðñòàòè) òà іí. Ïіäïðèєìñòâà іç çàãàëüíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ ðîçìіùåíі
ïåðåâàæíî íà ïіâíî÷і êðàїíè.
Іòàëіÿ є çíà÷íèì âèðîáíèêîì àâòîìîáіëіâ, õî÷à ó çâ’ÿçêó çі çðîñòàþ÷îþ
êîíêóðåíöієþ âòðà÷àє ñâîї ïîçèöії íà ñâіòîâîìó і єâðîïåéñüêîìó ðèíêàõ. Çà
âèðîáíèöòâîì àâòîìîáіëіâ êðàїíà ïîñіäàє 18-òå ìіñöå ó ñâіòі і øîñòå â Єâðîïі.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Найбільшим і фактично єдиним виробником автомобілів в Італії є компанія
FIAT, якій, окрім автомобілів марки FIAT, також належать Alfa Romeo, Lancia,
Ferrari, Maserati, підрозділ з виробництва вантажних автомобілів IVECO.
У 2014 р. компанія завершила об’єднання з американською компанією
Chrycler. Її продукція представлена в 190 країнах світу, а кількість зайнятих
працівників – понад 190 тис. осіб.

Îêðіì âèðîáíèöòâà àâòîìîáіëіâ, Іòàëіÿ є âіäîìèì і íàéáіëüøèì íà ñüîãîäíі â Єâðîïі âèðîáíèêîì ìîòîöèêëåòíîї òåõíіêè – ìîòîöèêëіâ, ìîòîðîëåðіâ, ìîïåäіâ, ñêóòåðіâ, à òàêîæ çíà÷íèì âèðîáíèêîì ïðîäóêöії åëåêòðîíіêè
é åëåêòðîòåõíіêè. Íàéëіïøі ïîçèöії ìàþòü âèðîáíèêè ïîáóòîâèõ åëåêòðîïðèëàäіâ. Íàéâіäîìіøîþ êîìïàíієþ є Indesit, ùî âõîäèòü äî òðіéêè ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ êîìïàíіé іç âèðîáíèöòâà ïîáóòîâîї òåõíіêè.
Õіìі÷íà і ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü Іòàëії òàêîæ ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèïóñêó
ïðîäóêöії íà ìіæíàðîäíèé ðèíîê. Çà âèðîáíèöòâîì õіìі÷íîї ïðîäóêöії
êðàїíà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі, ïîñòóïàþ÷èñü Íіìå÷÷èíі і Ôðàíöії, і
êîíòðîëþє äî 10 % єâðîïåéñüêîãî ðèíêó. Áëèçüêî 50 % ïðîäóêöії, âèðîáëåíîї íà ïіäïðèєìñòâàõ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, éäå íà åêñïîðò (ïîëіìåðè,
ñèíòåòè÷íі âîëîêíà, àâòîìîáіëüíі øèíè òîùî).
×àñòêà іòàëіéñüêèõ êîìïàíіé ó òåêñòèëüíіé і øâåéíіé ïðîìèñëîâîñòі
êðàїí ЄÑ ñòàíîâèòü áëèçüêî 25 % âèðîáëåíîї ïðîäóêöії, ïðîòå êðàїíà ïîñòóïîâî âòðà÷àє ñâîї ïîçèöії íà ñâіòîâîìó ðèíêó, ùî ïîâ’ÿçàíî çі çíà÷íîþ
êîíêóðåíöієþ.
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Національне надбання
«Малі» італійські виробники. Вони постачають на внутрішній і зовнішній
ринки верстати, інструменти, текстиль, одяг, взуття, меблі й інші товари і є
дуже конкурентоспроможними. Так, у П’ємонті, «вовняній столиці» світу, три
тисячі фірм постачають на міжнародний ринок ¾ світового виробництва вовняних тканин. Місцева компанія «Алесей», що в невеличкому селі Крюзналло,
завоювала міжнародне визнання виробництвом кухонного начиння. Бергамо
став визнаним центром меблевого виробництва. У Брешіа десятки дрібних
сталеплавильних компаній показали світу, як можна вигідно виробляти високоякісну сталь на міні-заводах. Містечко Вичевано – відомий центр взуттєвого
виробництва, а Ареццо і Віченца – центри виробництва золотих прикрас. Фірми
«Сафіло» і «Лукотика» постачають до 85 % італійських окулярів на експорт.

Спеціалізація аграрного сектору. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Іòàëії, íà âіäìіíó
âіä áàãàòüîõ êðàїí Єâðîïè, ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîñëèííèöòâі. Éîãî ÷àñòêà
ó âàðòîñòі òîâàðíîї ïðîäóêöії ñòàíîâèòü ìàéæå 60 %.
Äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíå áàãàòîïðîôіëüíå ðîñëèííèöòâî: âèðîùóþòü çåðíîâі êóëüòóðè (ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ìіíü, ðèñ), êàðòîïëþ, öóêðîâі áóðÿêè,
ïîìіäîðè, âèíîãðàä, àïåëüñèíè, ÿáëóêà, ìàñëèíè, áàøòàííі êóëüòóðè. Çà
çáîðîì îâî÷іâ і ôðóêòіâ Іòàëіÿ є ëіäåðîì ó Єâðîïі, à çà îáñÿãàìè âèðîùóâàííÿ öèòðóñîâèõ і îëèâîê ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå Іñïàíії. Ïðîâіäíі ïîçèöії
ïîñіäàє êðàїíà òàêîæ ó âèðîùóâàííі é ïåðåðîáöі âèíîãðàäó.
Ðîçâèòîê òâàðèííèöòâà ñòðèìóєòüñÿ íåñòà÷åþ êîðìîâîї áàçè і êîíêóðåíöієþ äåøåâøîї ïðîäóêöії ç Ôðàíöії, Íіäåðëàíäіâ òà іíøèõ êðàїí ЄÑ.
Ñïåöіàëіçóєòüñÿ Іòàëіÿ íà âèðîùóâàííі âåëèêîї і äðіáíîї ðîãàòîї õóäîáè,
ñâèíåé.
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ðîçïîäіëÿєòüñÿ ïî òåðèòîðії êðàїíè ðіâíîìіðíіøå, íіæ ïðîìèñëîâіñòü. Ïðîòå îñíîâíèìè ðàéîíàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà є ïåðåâàæíî ïіâíі÷íі é ïіâäåííі îáëàñòі êðàїíè.
Характерні риси просторової організації господарства. Çà îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó і ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà Іòàëіþ ïîäіëÿþòü íà 11 åêîíîìі÷íèõ
ðàéîíіâ, îá’єäíàíèõ ó òðè ãðóïè: Ïіâíі÷, Öåíòð, Ïіâäåíü.
Íà Ïіâíі÷ ïðèïàäàє ïîíàä 40 % òåðèòîðії і ìàéæå ïîëîâèíà íàñåëåííÿ. Öå íàéóðáàíіçîâàíіøèé ðåãіîí, ó ÿêîìó ñòâîðþєòüñÿ 58 % ÂÂÏ êðàїíè. Ïіâíі÷ – ãîëîâíèé ïðîìèñëîâèé, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèé і òðàíñïîðòíèé ðàéîí Іòàëії. Éîãî ïðîìèñëîâіñòü çîñåðåäæåíà â òàê çâàíîìó
òðèêóòíèêó: Ìіëàí – Ґåíóÿ – Òóðèí. Òóò ðîçâèâàþòüñÿ ìàéæå âñі ïðîìèñëîâі âèðîáíèöòâà êðàїíè – âіä ìåòàëóðãії äî àâòîìîáіëå- і ñóäíîáóäóâàííÿ é åëåêòðîííîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ і òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Íà
Ïіâíі÷ ïðèïàäàє ãîëîâíà ÷àñòêà óïðàâëіíñüêèõ, ôіíàíñîâèõ, íàóêîâèõ і
êóëüòóðíèõ ïîñëóã. Ìіëàí є íåîôіöіéíîþ ñòîëèöåþ Ïіâíî÷і Іòàëії çі âñåñâіòíüî âіäîìèì Ìіëàíñüêèì ñîáîðîì, õìàðî÷îñàìè, ñêóï÷åííÿì ðèíêîâîї іíôðàñòðóêòóðè – áіðæ, ñòðàõîâèõ êîìïàíіé, øòàá-êâàðòèð âåëèêèõ
êîðïîðàöіé.
Öåíòð ïîñіäàє äðóãå ìіñöå â êðàїíі çà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì, õî÷à є
íåâåëèêèì çà ïëîùåþ і êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ. Ðîëü Öåíòðó â Іòàëії âèçíà67
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Çà îáñÿãàìè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà äðóãå ìіñöå, ïіñëÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ, ïîñіäàє õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. Íà єâðîïåéñüêîìó і ñâіòîâîìó
ðèíêàõ Іòàëіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíі ïîçèöії ç ìîëî÷íî-ñèðíîãî, ì’ÿñîïåðåðîáíîãî,
êîíäèòåðñüêîãî, âèíîðîáíîãî âèðîáíèöòâà.

РОЗДІЛ 1

÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ òóò Ðèìà і Ôëîðåíöії. Íèíі Ðèì âèêîíóє áàãàòî ñòîëè÷íèõ і ìіæíàðîäíèõ ôóíêöіé. Öå ìіñòî ïîâ’ÿçóþòü іç Ïàïñüêîþ äåðæàâîþ
Âàòèêàíîì і Äàâíіì Ðèìîì, òóò і ïîíèíі çáåðіãàþòüñÿ ðóїíè Ôîðóìó, Êîëіçåþ, Òðіóìôàëüíà àðêà Òіòà, êîëîíà Òðàÿíà і áàãàòî іíøèõ ïàì’ÿòîê
àðõіòåêòóðè.
Äî ñêëàäó Ïіâäíÿ Іòàëії âõîäÿòü íå ëèøå ìàòåðèêîâà, à é îñòðіâíà ÷àñòèíè. Öåé ðàéîí ðîçâèíåíèé íàéìåíøå. Ïðîáëåìàìè Ïіâäíÿ є âèñîêèé ðіâåíü
áåçðîáіòòÿ, âіäòіê íàñåëåííÿ, íèçüêі äîõîäè. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî є ïðîâіäíèì ñåêòîðîì åêîíîìіêè Ïіâäíÿ. Ó ðîñëèííèöòâі òóò ïåðåâàæàє âèðîùóâàííÿ öèòðóñîâèõ, ìàñëèí, ïøåíèöі, à â òâàðèííèöòâі – âіâ÷àðñòâî. Ðîçâèâàþòüñÿ
íàôòîõіìі÷íà, ìåòàëóðãіéíà ïðîìèñëîâіñòü. Íåîôіöіéíîþ ñòîëèöåþ Ïіâäíÿ є
Íåàïîëü – ñó÷àñíå ìіñòî-ïîðò, íàóêîâèé і êóëüòóðíèé öåíòð.
Зовнішні економічні зв’язки. Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ є îñíîâíîþ ôîðìîþ çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі Іòàëії. Êðàїíà ìàéæå íå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
ñâîїõ ñóñіäіâ ñòðóêòóðîþ çîâíіøíüîї òîðãіâëі. Òàê, â åêñïîðòі ïåðåâàæàє
ïðîäóêöіÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ, çîêðåìà âåðñòàòè і îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîìèñëîâîñòі, òðàíñïîðòíå îáëàäíàííÿ, àâòîìîáіëі, åëåêòðîòîâàðè é іíñòðóìåíòè, ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Áëèçüêî 9 % åêñïîðòó ñòàíîâëÿòü
òåêñòèëü, îäÿã і âçóòòÿ. Іìïîðòóþòüñÿ äî Іòàëії ìіíåðàëüíà ñèðîâèíà, ìåòàëè і ìåòàëîïðîäóêöіÿ, îêðåìі õіìі÷íі ïðîäóêòè é åëåêòðîòîâàðè.
Òîâàðîîáіã çîâíіøíüîї òîðãіâëі ñòàíîâèòü 884 ìëðä äîë. Ñàëüäî òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó є ïîçèòèâíèì. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Іòàëії ÿê
â åêñïîðòі, òàê і â іìïîðòі є êðàїíè ЄÑ, à òàêîæ ÑØÀ і Êèòàé (òàáë. 2).
Ïîïðè âåëèêèé çîâíіøíіé áîðã, Іòàëіÿ є ïîòóæíèì äæåðåëîì åêîíîìі÷íîї äîïîìîãè, ÿêà çàãàëîì çîðієíòîâàíà íà êðàїíè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ. Îáñÿã
іòàëіéñüêèõ іíâåñòèöіé çà êîðäîí ó 2015 ð. ñÿãàâ ìàéæå 700 ìëðä äîë.
Міжнародні зв’язки України з Італією. Іòàëіÿ íàëåæèòü äî âàæëèâèõ òîð
ãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Óêðàїíè. Òîâàðîîáіã ìіæ äåðæàâàìè ó 2015 ð. ñêëàâ
3124,2 ìëí äîë., çîêðåìà åêñïîðò Óêðàїíè – 2113,1 ìëí äîë., іìïîðò –
1011,1 ìëí äîë. Â óêðàїíñüêîìó іìïîðòі ïåðåâàæàþòü ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ, åëåêòðîòåõíі÷íà і õіìі÷íà ïðîäóêöіÿ, òêàíèíè. Óêðàїíà åêñïîðòóє
äî Іòàëії ìіíåðàëüíó ñèðîâèíó, äîáðèâà, ìåòàëóðãіéíó ïðîäóêöіþ.
Âіäíîñèíè Іòàëії é Óêðàїíè ðîçâèâàþòüñÿ íà âçàєìîâèãіäíіé äâîñòîðîííіé îñíîâі. Îáèäâі êðàїíè àêòèâíî
Òàáëèöÿ 2. Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó
ñïіâïðàöþþòü ó ðàìêàõ Ðàäè Єâðîé іìïîðòó Іòàëії
ïè, ÎÁÑЄ, ðåãіîíàëüíîї îðãàíіçàöії
Öåíòðàëüíîєâðîïåéñüêà іíіöіàòèâà.
Êðàїíè
Åêñïîðò (%) Іìïîðò (%)
Іòàëіÿ ïіäòðèìóє Óêðàїíó ó âіäíîñèíàõ ç ЄÑ, ÍÀÒÎ і ÑÎÒ.
Íіìå÷÷èíà
12,3
15,4
Іòàëіÿ іíâåñòóє â îêðåìі ñåêòîðè
Ôðàíöіÿ
10,3
8,7
åêîíîìіêè Óêðàїíè, çîêðåìà â ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî і ìàøèíîáóäóÂåëèêà
5,4
4,2
âàííÿ. Çà îáñÿãîì ïðÿìèõ іíâåñÁðèòàíіÿ
òèöіé â óêðàїíñüêó åêîíîìіêó –
Іñïàíіÿ
4,8
5,0
972,4 ìëí äîë. – Іòàëіÿ ïîñіäàє ñüîìå ìіñöå ñåðåä êðàїí ЄÑ. Â Óêðàїíі
Øâåéöàðіÿ
4,7
3,4
ñòâîðåíі ñïіëüíі іòàëіéñüêî-óêðàÑØÀ
8,7
4,2
їíñüêі ïіäïðèєìñòâà. Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ñïіëüíîãî ïіäÊèòàé
4,8
7,7
ïðèєìíèöòâà є ìåòàëóðãіéíà é
Іíøі êðàїíè
43,0
51,1
åëåêòðîòåõíі÷íà ïðîìèñëîâіñòü.
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1. Які найголовніші риси сфери послуг Італії?
2. Яка продукція промисловості італійських торговельних марок існує в Україні?
3. Чим відрізняються промисловість і сільське господарство Італії від інших європейських країн «Великої сімки»?
4. Поясніть причини спаду експорту продукції легкої промисловості з Італії.
5. Користуючись картами атласу, позначте на контурній карті економічні регіони Італії,
їхню спеціалізацію і центри розвитку промисловості.
6. Користуючись різними джерелами інформації, складіть туристичну візитівку Італії.

РАКТИЧНА РОБОТА
А№2
ладання картосхеми просторової організації економіки однієї з
ропейських країн «Великої сімки» (за вибором).

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. «Нове обличчя» Руру – постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.
2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст.
3. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і
послуг.

§ 17.

ÏÎËÜÙÀ

Î Де проходить кордон України з Польщею?
Î До якої групи країн за рівнем соціально-економічного розвитку належить Польща?

Місце країни у світі та регіоні. Ðåñïóáëіêà Ïîëüùà – òàêó îôіöіéíó íàçâó
ìàє äåðæàâà – ñóñіäêà Óêðàїíè, ùî ðîçìіñòèëàñÿ â Öåíòðàëüíіé Єâðîïі, ó
áàñåéíі Âіñëè òà Îäåðó. Ïëîùà òåðèòîðії êðàїíè ñòàíîâèòü 312,7 òèñ. êì2,
íàñåëåííÿ – ïîíàä 38 ìëí îñіá. Ñòîëèöÿ Ïîëüùі – Âàðøàâà. Çà ôîðìîþ
äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ Ïîëüùà – ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà, çà äåðæàâíèì óñòðîєì – óíіòàðíà äåðæàâà. Äåðæàâíà ìîâà – ïîëüñüêà.
Ãðîøîâà îäèíèöÿ – çëîòèé. Ïîëüùà – ÷ëåí ЄÑ, ÍÀÒÎ òà ÎÎÍ.
Íà ïіâäíі Ïîëüùà ìåæóє ç ×åõієþ і Ñëîâà÷÷èíîþ, íà ñõîäі – ç Óêðàїíîþ,
Áіëîðóññþ òà Ëèòâîþ, íà çàõîäі – ç Íіìå÷÷èíîþ, íà ïіâíî÷і ç Êàëіíіíãðàäñüêîþ îáëàñòþ Ðîñії і ìàє âèõіä äî Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Êðàїíà ðîçìіùóєòü69
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ГОЛОВНЕ
Î Найрозвиненішими сферами послуг Італії є туризм, транспорт і банківська діяльність.
Î Міжнародну промислову спеціалізацію Італії забезпечують загальне машинобудування, автомобілебудування, хімічна, легка і харчова промисловість, а в сільському
господарстві – рослинництво.
Î Італія поділяється на Північ, Центр, Південь, що відрізняються значними диспропорціями у розвитку і розміщенні господарства.
Î Переважаючими формами зовнішньоекономічної діяльності Італії є зовнішня торгівля, інвестування і спільне підприємництво.
Î Торговельними партнерами Італії є здебільшого країни ЄС.
Î Між Італією і Україною склалися ефективні партнерські відносини.
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ñÿ ïåðåâàæíî íà ðіâíèíі, 2/3 óñієї ïëîùі îõîïëþє Ïîëüñüêà íèçîâèíà,
óçäîâæ ïіâäåííîãî êîðäîíó òÿãíóòüñÿ ãîðè Ñóäåòè і Êàðïàòè. Ïîëîæåííÿ
êðàїíè â Öåíòðàëüíіé Єâðîïі íà ïåðåòèíі âàæëèâèõ åêîíîìі÷íèõ і òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ є ñïðèÿòëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó äåðæàâè.
Çáàëàíñîâàíіñòü і ñòàëіñòü çðîñòàííÿ – ãîëîâíà îçíàêà ïîëüñüêîї åêîíîìіêè. Íèíі, íà äóìêó åêñïåðòіâ, Ïîëüùà çà òåìïàìè ðîçâèòêó (ïåðåñі÷íî
3,5–4,0 % íà ðіê) ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ñòàòóñ åêîíîìі÷íîãî ëіäåðà Єâðîïè.
Çà ðîçìіðîì ÂÂÏ ó 2015 ð. (1005 ìëðä äîë.) êðàїíà ïîñіäàє 7-ìå ìіñöå â
Єâðîïі. Ñòðóêòóðà ÂÂÏ çà ñåêòîðàìè åêîíîìіêè Ïîëüùі іñòîòíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ, îñîáëèâî âèñîêîðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè. Òàê, ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó ÂÂÏ ñòàíîâèòü 41,1 %, íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðèïàäàє 3,3 %,
à ÷àñòêà ñôåðè ïîñëóã ó ñòâîðåííі ÂÂÏ – ëèøå áëèçüêî 56 %. Òàêà ñòðóêòóðà
äàє çìîãó ãîâîðèòè ïðî Ïîëüùó ÿê ïðî іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíó êðàїíó.
Ðîçìіð ÂÂÏ íà îäíó îñîáó ñòàíîâèòü ïîíàä 13 òèñ. äîë. (57-ìå ìіñöå ó
ñâіòі). Çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Ïîëüùà âõîäèòü ó ïåðøó
äåñÿòêó êðàїí Єâðîïè. Òîâàðîîáіã çîâíіøíüîї òîðãіâëі êðàїíè ñòàíîâèòü
ìàéæå 400 ìëðä äîë. Öåé ïîêàçíèê є îäíèì іç íàéâèùèõ ñåðåä êðàїí
Öåíòðàëüíîї і Ñõіäíîї Єâðîïè. Îáñÿã åêñïîðòó – ïîíàä 190 ìëðä ó 2015 ð.,
іìïîðòó – ïîíàä 187 ìëðä äîë. ó 2015 ð.
Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Çíà÷íі
óñïіõè â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó Ïîëüùà äåìîíñòðóє çàâäÿêè áàãàòüîì
÷èííèêàì. Îäíèì ç íèõ є äåðæàâíà ïîëіòèêà ùîäî ïðîâåäåííÿ åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì. Íèíі ðóøіéíîþ ñèëîþ ïîëüñüêîї åêîíîìіêè є ìàëèé і ñåðåäíіé áіçíåñ, ÿêèé âèðîáëÿє ïîëîâèíó âàëîâîãî ïðîäóêòó і â ÿêîìó ïðàöþє
70 % ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись сайтом Світової Книги фатів, CIA World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html, підберіть актуальну інформацію про основні показники економічного розвитку
Польщі. Які тенденції спостерігаються в польській економіці?
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Без кредиту МВФ. У жовтні 2017 р. Польща відмовилася від кредиту МФВ
у розмірі 9,2 млрд дол. Причиною став хороший стан економіки країни.
Польський бюджет отримав надприбуток у 4,9 млрд злотих (1,36 млрд дол.)
із січня по серпень 2017 р. А темпи економічного зростання за цей період
становили майже 4 %.

Âàæëèâèì ÷èííèêîì ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó åêîíîìіêè Ïîëüùі є іíòåãðàöіÿ êðàїíè â åêîíîìі÷íó ñèñòåìó êðàїí ЄÑ. Ó ðàìêàõ ïîëіòèêè îá’єäíàííÿ
ЄÑ âêëàëà â Ïîëüùó ïîíàä 68 ìëðä єâðî, ùî є íàéâèùèì ïîêàçíèêîì
ñåðåä óñіõ êðàїí-÷ëåíіâ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Çíà÷íà ôіíàíñîâà äîïîìîãà
íàäàєòüñÿ Ïîëüùі äëÿ ðåàëіçàöії ïðîåêòіâ ó òðàíñïîðòíó іíôðàñòðóêòóðó,
îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ìîäåðíіçàöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîäîëàííÿ áåçðîáіòòÿ òîùî. Ïðîäîâæóþòü çáіëüøóâàòèñÿ é ïðÿìі
іíîçåìíі іíâåñòèöії â ïîëüñüêó åêîíîìіêó, çîêðåìà ó ñôåðó ïîñëóã.
Îêðåìі ñåêòîðè ïîëüñüêîї åêîíîìіêè îðієíòóþòüñÿ íà ïðèðîäîðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííі ðåñóðñè Ïîëüùі ïðåäñòàâëåíі
êàì’ÿíèì âóãіëëÿì, ñіðêîþ, ñðіáëîì, öèíêîì, ñâèíöåì, êóõîííîþ ñіëëþ і
ïðèðîäíèì ãàçîì. Ïðîòå çíà÷íà ÷àñòêà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ íèíі
ïðàöþє íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі.
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РОЗДІЛ 1

Ïåðåâàæíî ðіâíèííèé ðåëüєô і ïîìіðíîêîíòèíåíòàëüíèé êëіìàò ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Êðàїíà ìàє ðîçâèíåíó ðі÷êîâó ìåðåæó, ùî ñïðèÿє ðîçâèòêó âíóòðіøíüîãî ðі÷êîâîãî òðàíñïîðòó, à
âèõіä äî Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ – âàæëèâèé ÷èííèê ðîçâèòêó ìîðñüêîãî
òðàíñïîðòó. Ïðèðîäà êðàїíè ïðèâàáëþє ÷èñëåííèõ òóðèñòіâ.
Особливості населення. Система розселення. Çà ïîêàçíèêàìè ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó Ïîëüùà íàëåæèòü äî ïåðøîãî òèïó âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ,
äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ є îäíієþ іç ñó÷àñíèõ ïðîáëåì êðàїíè. Áóðõëèâèé
åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê ïðèçâіâ äî òîãî, ùî ïîëÿêè áàãàòøàþòü, æèâóòü
äîâøå, à îòæå, ðîñòóòü âèäàòêè íà ïåíñіéíó ñèñòåìó.
Ó Ïîëüùі 98 % íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü ïîëÿêè, ùî ïіäòâåðäæóє її ñòàòóñ
îäíîíàöіîíàëüíîї äåðæàâè. ×àñòêà íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí â êðàїíі äóæå
íåçíà÷íà. Íàéõàðàêòåðíіøîþ ðèñîþ ïîëÿêіâ є їõíіé ïàòðіîòèçì.
Ïåðåñі÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ Ïîëüùі – ïîíàä 120 îñіá/êì2. Ðîçìіùåíå
íàñåëåííÿ íåðіâíîìіðíî. Íàéáіëüø çàñåëåíèìè є ïіâäåííі
ä
ðàéîíè êðàїíè.
Òàê, ãóñòîòà íàñåëåííÿ â Ñіëåçії – ïîíàä 200 îñіá/êì2. Íàéìåíøà ãóñòîòà
íàñåëåííÿ – 70–60 îñіá/êì2 – íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі êðàїíè.
Ó ïîëüñüêèõ ìіñòàõ ìåøêàє ïîíàä 61 % íàñåëåííÿ. Ó êðàїíі ïðîäîâæóє
çðîñòàòè ðіâåíü óðáàíіçàöії. Íàéáіëüøі ìіñòà Ïîëüùі: Âàðøàâà, Ëîäçü,
Êðàêіâ, Ãäàíñüê, Êàòîâіöå, Ïîçíàíü. Âèäіëÿþòüñÿ Âåðõíüîñіëåçüêà, Âàðøàâñüêà, Ëîäçèíñüêà, Êðàêіâñüêà ìіñüêі àãëîìåðàöії.
Ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ Ïîëüùі ñòàíîâèòü ïîíàä 18 ìëí îñіá. Ó ïðîìèñëîâîñòі ïðàöþє êîæíèé òðåòіé (30 %), ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ìàéæå 13 %, ó ñôåðі ïîñëóã – 57 %. Äîñèòü âèñîêèì çàëèøàєòüñÿ ïîêàçíèê
áåçðîáіòòÿ – ïîíàä 10 %.
Çâè÷àї, ìîâè, ðåëіãії і ìîäà âïðîäîâæ áàãàòüîõ òèñÿ÷îëіòü çìіøóâàëèñÿ íà
ïîëüñüêèõ çåìëÿõ, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ñòàëà її íåïîâòîðíà êóëüòóðà. Íåçâàæàþ÷è íà êîëîñàëüíі âòðàòè ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі, Ïîëüùà ìîæå ïîõâàëèòèñÿ
áàãàòüìà іñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ. Äî Ñïèñêó ñâіòîâîї
êóëüòóðíîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ çàíåñåíî іñòîðè÷íèé öåíòð Êðàêîâà, ñîëÿíèé ðóäíèê ó Âåëè÷öі, Ñòàðå ìіñòî Âàðøàâè, Ñòàðå ìіñòî â Çàìîñòі òà іí.
Прискорений розвиток третинного сектору, сучасна транспортна система
країни. Ñôåðà ïîñëóã Ïîëüùі ïåðåáóâàє ó ñòàäії ïîäàëüøîãî ðåôîðìóâàííÿ
і ñòàíîâëåííÿ. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóëà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà êðàїíè.
Íàéïîïóëÿðíіøèìè є çàëіçíè÷íèé і àâòîìîáіëüíèé âèäè òðàíñïîðòó. Àâòîìàãіñòðàëі, çàëіçíèöі é âîäíі øëÿõè ç’єäíóþòü ñòîëèöþ ç ïîðòîì Ãäàíñüê
íà óçáåðåææі Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Îñòàííіìè ðîêàìè Ïîëüùà çðîáèëà çíà÷íі іíâåñòèöії â ðåêîíñòðóêöіþ òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè. Íèíі її äîðîãè і ñèñòåìà êîìóíіêàöіé ââàæàþòüñÿ íàéêðàùèìè â Öåíòðàëüíіé і Ñõіäíіé Єâðîïі.
Çíà÷íі çìіíè, ùî â îñòàííі äåñÿòü ðîêіâ âіäáóâàëèñÿ â áàíêіâñüêîìó
ñåêòîðі êðàїíè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðèõîäîì íà їõíіé ôіíàíñîâèé ðèíîê іíîçåìíèõ
áàíêіâ, íàñàìïåðåä íіìåöüêèõ.
Ïîìіòíî çðîñëà â Ïîëüùі ðîëü òóðèçìó, ÿêèé ðîçâèâàєòüñÿ äèíàìі÷íî
é іíòåíñèâíî. Íàéïîøèðåíіøèìè є òàêі âèäè òóðèçìó, ÿê ïіçíàâàëüíèé,
ðåêðåàöіéíèé і ðåëіãіéíèé. Öіêàâèìè îá’єêòàìè ïîëüñüêîї êóëüòóðè є
äåðåâ’ÿíà ðåëіãіéíà àðõіòåêòóðà. Õðàìè òàêîãî ðîäó ìîæíà ïîáà÷èòè â
áàãàòüîõ ðàéîíàõ êðàїíè. Íàéáіëüøå їõ â Îïîëüñüêіé Ñіëåçії òà â Ïðèêàðïàòòі. ßñêðàâèì àêöåíòîì ñõіäíîї êóëüòóðè Ïîëüùі є öåðêâè â ïîëüñüêіé
÷àñòèíі Êàðïàò. Êðàїíà ñëàâèòüñÿ ñâîїìè ðåçèäåíöіÿìè, ÿêі çáåðåãëèñÿ äî
íàøèõ äíіâ іç Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ. Îäíà ç íàéáіëüø ÿñêðàâèõ êîðîëіâñüêèõ
ðåçèäåíöіé – öå Âàâåëü ó Êðàêîâі.
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Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Ïðîìèñëîâіñòü ó öіëîìó íå òіëüêè çàäîâîëüíÿє ïîòðåáè êðàїíè, à é

ïðàöþє íà çîâíіøíіé ðèíîê. Ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ êðàїíè çàáåçïå÷óþòü íàñàìïåðåä åëåêòðîòåõíі÷íå é åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ïîëüùà
є îäíèì ç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ ñêëàäíîї ïîáóòîâîї òåõíіêè ó Єâðîïі,
îáіãíàâøè òàêі êðàїíè, ÿê Іòàëіÿ òà Íіìå÷÷èíà – òðàäèöіéíèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ öèõ òîâàðіâ íà ñâіòîâèé ðèíîê. Äî 70 % óñüîãî îáñÿãó ñêëàäíîї ïîáóòîâîї òåõíіêè, âèðîáëåíîї â Ïîëüùі, ïîñòà÷àєòüñÿ íà ðèíêè іíøèõ
єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Âèðîáíèöòâî õîëîäèëüíèêіâ, êóõîííèõ ïëèò, ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí çàçâè÷àé çäіéñíþєòüñÿ íà äî÷іðíèõ ïіäïðèєìñòâàõ âåëèêèõ
ìіæíàðîäíèõ êîìïàíіé, ÿê-îò Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit òîùî.
Àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ â Ïîëüùі ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè çàâäÿêè іíâåñòèöіÿì àâòîìîáіëåáóäіâíèõ ÒÍÊ. Äî íàéáіëüøèõ іíâåñòîðіâ íàëåæàòü Volkswagen, Opel, Fiat, Toyota, Isuzu, Lear òà іí. Çíà÷íà ÷àñòèíà
ïðîäóêöії àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ îðієíòîâàíà íà åêñïîðò íàñàìïåðåä â êðàїíè
ЄÑ. Äóæå ïîïóëÿðíèìè є ÿê ãîòîâі àâòîìîáіëі, òàê і àâòîäâèãóíè, åëåêòðè÷íі êàáåëі äî àâòîìîáіëіâ, êîìïëåêòè îñâіòëåííÿ, ñèñòåìè çàõèñòó òîùî.
Åêñïîðòîîðієíòîâàíèìè є òàêîæ ìåòàëóðãіéíà, õіìі÷íà, ëåãêà і õàð÷îâà
ïðîìèñëîâіñòü, âàæêå ìàøèíîáóäóâàííÿ (âèðîáíèöòâî äîðîæíüîáóäіâåëüíîї òåõíіêè, òóðáіí òà êîòëіâ, øàõòíîãî îáëàäíàííÿ, îáëàäíàííÿ äëÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі). Åêñïîðòóєòüñÿ ÿê ãîòîâà ïðîäóêöіÿ, òàê і
íàïіâôàáðèêàòè.
Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü Ïîëüùі ïðàöþє òåïåð ïåðåâàæíî íà âíóòðіøíіé
ðèíîê, âіä ÷îãî îáñÿãè âèðîáíèöòâà, îñîáëèâî â òåêñòèëüíіé ïðîìèñëîâîñòі, ðіçêî ñêîðîòèëèñÿ. Îñòàííіìè ðîêàìè ïîæâàâèâñÿ çáóò ïðîäóêöії íà
ðèíêè êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè, äî êðàїí-ñóñіäіâ. Õàð÷îâó ïðîìèñëîâіñòü
Ïîëüùі ÷àñòî íàçèâàþòü äâèãóíîì ïîëüñüêîãî åêñïîðòó. Âîíà ìàє äîáðі
òðàäèöії é âіäîìà íà ðèíêàõ áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Îñîáëèâî âèäіëÿєòüñÿ ïðîäóêöіÿ ìîëî÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, à òàêîæ öóêðîâà, áîðîøíîìåëüíà, ì’ÿñíà.
Спеціалізація аграрного сектору. Ó ñòðóêòóðі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
Ïîëüùі ïåðåâàæàє ðîñëèííèöòâî. Ó òâàðèííèöòâі îñîáëèâî äîìіíóє ñâèíàðñòâî é ðîçâåäåííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè ìîëî÷íîãî íàïðÿìó. Ïîëüùà
ïîñіäàє ïîìіòíå ìіñöå çà âèðîáíèöòâîì êàðòîïëі, æèòà, ëüîíó, ìîëîêà,
òþòþíó, çåðíà, ì’ÿñà, öóêðîâèõ áóðÿêіâ. Ïіä çåðíîâèìè êóëüòóðàìè îõîïëåíî 56 % ïëîùі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü, êîðìîâèìè – 18 %, êàðòîïëåþ – 16 %, òåõíі÷íèìè, îâî÷åâèìè êóëüòóðàìè – 5 %. Ïîñіâè ëüîíó
ïîøèðåíі íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі.
Ñåðåä êðàїí Öåíòðàëüíîї Єâðîïè Ïîëüùà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå çà çáèðàííÿì çåðíà é ðàïñó, ÷åòâåðòå – çà âèðîùóâàííÿì öóêðîâèõ áóðÿêіâ і íàäîÿìè ìîëîêà, äðóãå – çà ïîãîëіâ’ÿì ñâèíåé, ïåðøå – çà çáèðàííÿì
êàðòîïëі.
Характерні риси просторової організації господарства. Çà ðіâíåì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíó ïîäіëÿþòü íà òðè âåëèêі åêîíîìі÷íі ðåãіîíè. Âàæëèâå ìіñöå çàéìàє Öåíòðàëüíèé ðåãіîí Ïîëüùі, ó ÿêîìó
ïðîæèâàє ïîíàä 20 % íàñåëåííÿ, âèðîáëÿєòüñÿ 35 % ïðîìèñëîâîãî і 30 %
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òóò ðîçìіùåíі íàéáіëüøі ïіäïðèєìñòâà ç àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ç âèðîáíèöòâà åëåêòðîòåõíіêè і åëåêòðîíіêè,
õіìі÷íîї, ôàðìàöåâòè÷íîї, ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі êàðòîïëі, æèòà, öóêðîâèõ áóðÿêіâ, ñâèíàðñòâі. Íàéáіëüøі ìіñòà ðåãіîíó – Âàðøàâà, Ëîäçü, Ïîçíàíü.
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Зовнішні економічні зв’язки. ÍàéáіëüÒàáëèöÿ 1. Ãåîãðàôіÿ åêñïîðòó
øèìè çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèìè ïàðòòà іìïîðòó Ïîëüùі
íåðàìè Ïîëüùі íèíі є êðàїíè ЄÑ.
Ïðîòÿãîì êіëüêîõ äåñÿòèëіòü êðàїíà
Êðàїíè
Åêñïîðò, % Іìïîðò, %
íàðîùóâàëà îáñÿãè ÿê åêñïîðòó, òàê é
27,1
27,6
іìïîðòó ç öèìè êðàїíàìè. Іíøèìè Íіìå÷÷èíà
ïàðòíåðàìè çàâæäè áóëè êðàїíè Ñõіä- Ôðàíöіÿ
5,5
4,1
íîї Єâðîïè, çîêðåìà é Óêðàїíà.
6,8
4,2
Ãîëîâíèìè ñòàòòÿìè åêñïîðòó Ïîëü- Âåëèêà
ùі є ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ, òðàíñïîðò- Áðèòàíіÿ
íі çàñîáè òà çàïàñíі ÷àñòèíè, ïîáóòîâà ×åõіÿ
6,6
5,0
òåõíіêà, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà іí.
4,8
5,2
Åêñïîðòóєòüñÿ òàêîæ âóãіëëÿ, ìіäü, Іòàëіÿ
ñðіáëî. Íà ñèðîâèíó ïðèïàäàє áëèçüêî Íіäåðëàíäè
4,4
5,9
10 % åêñïîðòó, íà ñіëüñüêîãîñïîäàð3,8
7,2
ñüêі òà õàð÷îâі ïðîäóêòè – 10 %, íà Ðîñіÿ
ïðîäóêöіþ ëåãêîї і öåëþëîçíî-ïàïåðîІíøі êðàїíè
41,0
40,8
âîї ïðîìèñëîâîñòі – áëèçüêî 8 %, áóäіâåëüíі ïîñëóãè – 5 %. Іìïîðòóє Ïîëüùà
ïåðåâàæíî ïàëèâî, ìåòàëóðãіéíó ñèðîâèíó, õіìі÷íі ïðîäóêòè, àâòîìîáіëі.
Ïîëüùà – âàæëèâèé іíâåñòèöіéíèé ðèíîê ó Єâðîïі. Îñíîâíèìè êðàїíàìè-іíâåñòîðàìè є Íіìå÷÷èíà, ÑØÀ, Ôðàíöіÿ òà іí.
Міжнародні зв’язки України з Польщею. Ïîëÿêè – íàäіéíі äіëîâі ïàðòíåðè, ùî äîáðîçè÷ëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî ñïіâðîáіòíèöòâà ç óêðàїíöÿìè. Îñíîâîþ óêðàїíñüêî-ïîëüñüêèõ âіäíîñèí ñüîãîäíі є çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ, ÿêà
õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîçèòèâíîþ äèíàìіêîþ. Â åêñïîðòі Óêðàїíè äî Ïîëüùі
ïåðåâàæàє ñèðîâèíà – ãàç, íàôòà і íàôòîïðîäóêòè, ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ
òîùî. Іìïîðòóє Óêðàїíà ç Ïîëüùі çäåáіëüøîãî ãîòîâó ïðîäóêöіþ: àâòîìîáіëі, åíåðãåòè÷íå îáëàäíàííÿ, ïàïіð і âèðîáè ïîëіãðàôі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, îäÿã, âçóòòÿ, áóäіâåëüíі âèðîáè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òîùî.
Ïîëüùà і Óêðàїíà є іíâåñòèöіéíèìè ïàðòíåðàìè, õî÷à îáñÿãè іíâåñòèöіé
íåçíà÷íі. Êðіì òîãî, êðàїíè ñïіâïðàöþþòü ó ñïіëüíîìó ïіäïðèєìíèöòâі,
іíòåíñèâíî ðîçâèâàєòüñÿ ñïіâðîáіòíèöòâî íà ïðèêîðäîííèõ òåðèòîðіÿõ ó
òàê çâàíèõ Єâðîðåãіîíàõ.
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Ïіâäåííî-Çàõіäíèé ðåãіîí Ïîëüùі îá’єäíóє Ñіëåçіþ і Ìàëîïîëüùó. Öå
íàéáàãàòøèé ðåãіîí êðàїíè çà ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè. Òóò ïðîæèâàє
áëèçüêî 45 % íàñåëåííÿ і âèðîáëÿєòüñÿ ìàéæå 50 % ïðîìèñëîâîї і 30 %
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Ó ðåãіîíі âèðîùóþòü ïøåíèöþ, êóêóðóäçó, öóêðîâі áóðÿêè, ðîçâîäÿòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó. Ïðîìèñëîâіñòü
Âåðõíüîї Ñіëåçії ïðåäñòàâëåíà âóãіëüíèì і ìåòàëóðãіéíèì âèðîáíèöòâîì.
Ó ðåãіîíі äîáðå ðîçâèíåíі òàêîæ õіìі÷íà, ëåãêà, õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü,
ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íà ñôåðà. Íàéãîëîâíіøèìè öåíòðàìè є Êðàêіâ, Âðîöëàâ, Êàòîâіöå.
Ïіâíі÷íà Ïîëüùà îõîïëþє Ïîìîð’ÿ. Öåé ðåãіîí ñëàâèòüñÿ ñâîєþ ïðèðîäîþ: ì’ÿêèì êëіìàòîì, ïіùàíèìè ïëÿæàìè, òèñÿ÷àìè íåâåëèêèõ îçåð і
ëіñàìè. Òàêі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè є îñíîâíèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà. Òóò âèðîùóþòü æèòî, êàðòîïëþ, ñіÿíі
òðàâè, ðîçâèíåíі ìîëî÷íå òâàðèííèöòâî і ðèáàëüñòâî. Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè ðåãіîíó є Ãäàíñüê, Ùåöèí. Öå âіäîìі ïîðòè íà Áàëòіéñüêîìó ìîðі,
äå ðîçâèíåíі ñóäíîáóäóâàííÿ, ðèáîïåðåðîáíà, ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü.
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ГОЛОВНЕ
Î Польща – індустріально-аграрна держава з найбільшими темпами економічного
зростання в Європі.
Î Чинниками розвитку економіки країни є вступ до ЄС, вдало проведені економічні
реформи.
Î Пересічна густота населення Польщі – понад 120 осіб/км2, виділяються Верхньосілезька, Варшавська, Лодзинська, Краківська міські агломерації.
Î У структурі економіки швидко формується потужна сфера послуг, зменшується
частка промисловості й сільського господарства.
Î Найважливішими зовнішньоекономічними партнерами Польщі є країни ЄС, інтенсивно розвиваються двосторонні відносини з Україною.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß:
Які чинники визначають міжнародну спеціалізацію Польщі?
Які особливості розміщення населення Польщі?
Чим зумовлене зростання польської економіки?
Поясніть тенденції розвитку різних секторів економіки Польщі на сучасному етапі.
За картою атласу визначте райони і центри розміщення господарства Польщі.
Підготуйте повідомлення про сучасний стан взаємовідносин Польщі та України, користуючись додатковими джерелами інформації.

§ 18.

ÐÎÑІß І ÁІËÎÐÓÑÜ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ:

Î Де проходять кордони України з Росією та Білоруссю?
Î Які природні ресурси Росії мають світове значення?

Місце країн у світі та регіоні. Ðîñіÿ і Áіëîðóñü – êîëèøíі ðåñïóáëіêè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿêі ðîçâèâàþòüñÿ ÿê ñóâåðåííі äåðæàâè ç 1991 ðîêó.
Îôіöіéíà íàçâà Ðîñії, ñõіäíîãî ñóñіäà Óêðàїíè, Ðîñіéñüêà Ôåäåðàòèâíà
Ðåñïóáëіêà. Çà ïëîùåþ – 17,1 ìëí êì2 – Ðîñіÿ є íàéáіëüøîþ äåðæàâîþ ó
ñâіòі. Çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ – ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà, çà
äåðæàâíèì óñòðîєì – ôåäåðàöіÿ. Ðîñіéñüêà ìîâà є äåðæàâíîþ ìîâîþ і
ìîâîþ ìіæíàöіîíàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ. Ãðîøîâà îäèíèöÿ – ðóáëü.
Îôіöіéíà íàçâà ïіâíі÷íîãî ñóñіäà Óêðàїíè
ð
– Ðåñïóáëіêà Áіëîðóñü, ÿêà
ðîçìіñòèëàñÿ íà ïëîùі ó 207,6 òèñ. êì2. Ó äåðæàâі іñíóє ïðåçèäåíòñüêà
ôîðìà ïðàâëіííÿ. Ïðåçèäåíò íàäіëåíèé çíà÷íèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Áіëîðóñü – óíіòàðíà äåðæàâà. Îôіöіéíèìè ìîâàìè Áіëîðóñі є áіëîðóñüêà і ðîñіéñüêà ìîâè, à ãðîøîâîþ îäèíèöåþ – áіëîðóñüêèé ðóáëü.
Òåðèòîðіÿ Ðîñії ðîçòàøîâàíà ó äâîõ ÷àñòèíàõ ñâіòó. Ïіâíі÷ êðàїíè ëåæèòü çà Ïîëÿðíèì êîëîì, à ïіâäåíü – íà øèðîòі 420. Її ïåðåòèíàє äåñÿòü
÷àñîâèõ ïîÿñіâ. Ðîñіÿ ìàє íàéáіëüøå ÷èñëî ïðèêîðäîííèõ äåðæàâ (16) і
ìîðіâ (13). Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íі ìîðñüêі êîðäîíè, Ðîñіÿ ïåðåâàæíî îòî÷åíà ñóõîäîëîì. Òóò äóæå ìàëî çðó÷íî ðîçòàøîâàíèõ ïîðòіâ. Çàãàëîì ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ ÐÔ çðó÷íå äëÿ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà і íàëàãîäæåííÿ
çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ.
Áіëîðóñü çàéìàє êîíòèíåíòàëüíå ïîëîæåííÿ. Êðіì Óêðàїíè, âîíà ìåæóє
ç Ðîñієþ, Ëèòâîþ, Ëàòâієþ і Ïîëüùåþ. Ñóòòєâèì íåäîëіêîì åêîíîìіêîãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ êðàїíè є âіäñóòíіñòü âèõîäó äî ìîðÿ. ×åðåç Áіëîðóñü ïðîõîäÿòü âàæëèâі òðàíñïîðòíі øëÿõè, çîêðåìà òðóáîïðîâîäè äî
êðàїí Öåíòðàëüíîї і Ïіâíі÷íîї Єâðîïè.
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Òàáëèöÿ 1. ÒÍÊ Ðîñії çі ñïèñêó Global 500, 2016 ð.
Ìіñöå
êîìïàíії*

Êîìïàíіÿ

Ñôåðà äіÿëüíîñòі

Äîõіä,
ìëí äîë.

Ïðèáóòîê,
ìëí äîë.

1/56

Gazprom

Íàôòîãàçîâà

99464

12822

2/76

Lukoil

Íàôòîãàçîâà

84677

4765

3/118

Rosneft Oil

Íàôòîãàçîâà

64749

5810

4/199

Sberbank

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

45608

3655

5/478

VTB Bank

Áàíêіâñüêі ïîñëóãè

22449

175

Основні чинники, що визначають місце країн у міжнародному поділі праці.
Ðîñіÿ áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі ðåñóðñè, ÿêі ïåðåâàæíî і âèçíà÷àþòü її ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ. Ó êðàїíі âіäêðèòî і ðîçâіäàíî áëèçüêî
20 òèñ. ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí. Ñâіòîâå çíà÷åííÿ ìàþòü íàôòà і ãàç.
Ñåðåä іíøèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ âàæëèâèìè є ðîäîâèùà êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, çàëіçíîї і ìіäíîї ðóä, àëìàçіâ.
Ðîñіÿ áàãàòà é íà іíøі ïðèðîäíі ðåñóðñè – âîäíі, ëіñîâі, çåìåëüíі, ÿêі
âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü â åêîíîìіöі êðàїíè. Âîäíі ðåñóðñè ïîòóæíèõ ñèáіðñüêèõ ðі÷îê âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáëåííÿ äåøåâîї ãіäðîåíåðãії.
Çíà÷íі ïëîùі ëіñіâ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі, òîìó íà Ðîñіþ ïðèïàäàє áëèçüêî 30 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó íåîáðîáëåíîї äåðåâèíè.
Çåìåëüíі ðåñóðñè, îñîáëèâî єâðîïåéñüêîї ÷àñòèíè Ðîñії, âèêîðèñòîâóþòü
ïіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ.
Ðåñóðñíà áàçà Áіëîðóñі íåçíà÷íà і îáìåæåíà òîðôîì ÿê ïàëèâíîþ ñèðîâèíîþ, êàëіéíîþ ñіëëþ äëÿ âèðîáíèöòâà ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ і íåâåëèêîþ
êіëüêіñòþ íàôòè. Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
ìàþòü çåìåëüíі ðåñóðñè. Ó êðàїíі ñòâîðåíèé ïðèðîäíî-çàïîâіäíèé ôîíä,
ÿêèé øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó ðåêðåàöіéíіé äіÿëüíîñòі.
Âàæëèâèì ÷èííèêîì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó äëÿ Ðîñії і Áіëîðóñі є ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Â îáîõ êðàїíàõ ïðîñòåæóєòüñÿ äåÿêå çìåíøåííÿ
ðîáî÷îї ñèëè, çíèæåííÿ її ÿêîñòі і âіäòіê âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ çà
êîðäîí. Â óìîâàõ øâèäêîãî ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé çàãàëîì çðîñëà
ðîëü íàóêîâîãî ïîòåíöіàëó. Ïðîòå є íèçêà ïðîáëåì ùîäî âïðîâàäæåííÿ
íàóêîâèõ äîñÿãíåíü ó âèðîáíèöòâî. Íèíі â Ðîñії ïðàöþє 1/10 óñіõ ó÷åíèõ
òà іíæåíåðіâ-ðîçðîáíèêіâ ñâіòó. Óòіì ÷àñòêà êðàїíè íà ñâіòîâîìó ðèíêó âèñîêîòåõíîëîãі÷íîї ïðîäóêöії ñòàíîâèòü ëèøå 0,5 %.
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ÂÂÏ Ðîñії ó 2016 ð. ñòàíîâèëî 1,3 òðëí äîë. Çà öèì ïîêàçíèêîì êðàїíà
âõîäèòü äî äåñÿòè ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó. ÂÂÏ Áіëîðóñі â öüîìó ñàìîìó
ðîöі – 165,4 ìëðä äîë. Â îñòàííі ðîêè â îáîõ êðàїíàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
çíèæåííÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ïåðåñі÷íî íà 3 % çà ðіê.
Ñòðóêòóðà ÂÂÏ çà ñåêòîðàìè åêîíîìіêè Ðîñії і Áіëîðóñі âіäðіçíÿєòüñÿ
âіä іíøèõ, îñîáëèâî âèñîêîðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè. Òàê, ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó Ðîñії ó ÂÂÏ ñòàíîâèòü ìàéæå 36 %, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – ïîíàä 4,0 %, ñôåðè ïîñëóã – áëèçüêî 60 %. Ðîçïîäіë ñòðóêòóðè
ÂÂÏ Áіëîðóñі ñõîæèé ç ðîñіéñüêîþ. Òàê, íà ïðîìèñëîâіñòü ïðèïàäàє 41 %
ñòâîðåííÿ ÂÂÏ, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – ïîíàä 9 %, à ÷àñòêà ñôåðè ïîñëóã
ñòàíîâèòü áëèçüêî 50 %. Öі äàíі ïіäòâåðäæóþòü, ùî Ðîñіÿ і Áіëîðóñü –
іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíі êðàїíè.
Äî ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó Global 500 ó 2016 ð. óâіéøëî ëèøå 5 ÒÍÊ Ðîñії
(òàáë. 1). Ïåðåâàæíà їõ êіëüêіñòü ïðàöþє â íàôòîãàçîâіé ïðîìèñëîâîñòі.
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Ó Áіëîðóñі ðÿä ïðîìèñëîâèõ îá’єäíàíü, çîêðåìà òàêèõ, ÿê «Іíòåãðàë»,
«Ãîðèçîíò», «Âèòÿçü», ó ñïіâðîáіòíèöòâі ç íàóêîâèìè óñòàíîâàìè ïîñòóïîâî ïîñіäàþòü ïåðåäîâі ïîçèöії ó ñôåðі ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé.
Населення. Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ Ðîñіÿ ïîñіäàє äåâ’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі.
Ó єâðîïåéñüêіé ÷àñòèíі Ðîñії, ÿêà îõîïëþє 25 % ïëîùі, ïðîæèâàє áëèçüêî
80 % íàñåëåííÿ êðàїíè. Ïðè öüîìó ÷àñòêà ìåøêàíöіâ àçіéñüêîї ÷àñòèíè
îñòàííіìè ðîêàìè çìåíøóєòüñÿ. Çàãàëîì ïîíàä 50 % íàñåëåííÿ çîñåðåäæåíî â 30 ðàéîíàõ êðàїíè, íà ÿêі ïðèïàäàє ëèøå 7 % її òåðèòîðії. Öå ïåðåâàæíî ïіâäåííі ðåãіîíè êðàїíè, ïåðåñі÷íà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ÿêèõ çðîñòàє äî
50 îñіá/êì2. Ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ íàñåëåííÿ є íèæ÷îþ, íіæ â іíøèõ
єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, íà ïîíàä 10 ðîêіâ, ðîçðèâ ó ñåðåäíіé òðèâàëîñòі æèòòÿ ìіæ ðîñіéñüêèìè æіíêàìè (76,5) і ÷îëîâіêàìè (64,7) íàéâèùèé ó ñâіòі.
Íèíі 74 % íàñåëåííÿ ïðîæèâàє â ìіñòàõ, à 26 % – ó ñåëàõ. Òðåòèíà
æèòåëіâ êðàїíè ìåøêàє ó âåëèêèõ ìіñòàõ-ìіëüéîíåðàõ: Ìîñêâі, ÑàíêòÏåòåðáóðçі, Íîâîñèáіðñüêó, Єêàòåðèíáóðçі, Íèæíüîìó Íîâãîðîäі, Ñàìàðі
òîùî. Íàâêîëî öèõ ìіñò ñôîðìóâàëèñÿ ìіñüêі àãëîìåðàöії. Íèíі їõ 50, ó íèõ
ïðîæèâàє 50 % íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàéáіëüøі àãëîìåðàöії Ðîñії – Ìîñêîâñüêà (ïîíàä 80 ìіñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ), Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêà (ïîíàä 55).
Ðîñіÿ – áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà. Ó íіé ïðîæèâàє ïîíàä 160 íàðîäіâ,
ç ÿêèõ áëèçüêî 100 є êîðіííèìè íàðîäàìè êðàїíè, 80 % âіä óñüîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü ðîñіÿíè. Íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè є òàòàðè, óêðàїíöі,
áàøêèðè, ÷å÷åíöі òà іí.

Історія географії

Українська діаспора в Росії. Українці в Росії становлять найбільшу діаспору
у світі (нині, за різними оцінками, від 2 до 3 млн осіб). Присутність українців на
території сучасної Росії починається від часів Київської Русі. Друга хвиля русько-української людності припадає на добу Козаччини. Кількість українців у Росії
поступово зростала протягом ХVІ–XIX ст., а 1926 р. становила близько 8 млн
осіб. У повоєнні роки українці чисельно становили 3,4 млн, у 1989 р. – 4,4 млн.
Найбільше українців мешкає в Москві, Санкт-Петербурзі, у районах Курська,
Воронежа, Саратова, Самари, Астрахані, Владивостока та ін. регіонах Росії.

×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Áіëîðóñі ìàє òåíäåíöіþ äî çìåíøåííÿ і ñòàíîâèòü íèíі áëèçüêî 10 ìëí îñіá. Ãóñòîòà íàñåëåííÿ â êðàїíі íåâèñîêà, її
ïåðåñі÷íèé ïîêàçíèê – ìàéæå 50 îñіá/êì2.
Íà òåðèòîðії Áіëîðóñі ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè 130 íàöіîíàëüíîñòåé.
Ñåðåä íèõ íàéáіëüø ïðåäñòàâíèöüêèìè є áіëîðóñè (81 %), ðîñіÿíè (11 %),
ïîëÿêè (4%), óêðàїíöі (2 %) òà іíøі (єâðåї, âіðìåíè, àçåðáàéäæàíöі, ëèòîâöі і ãðóçèíè).
Êіëüêіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ïîñòіéíî çìåíøóєòüñÿ. Íà íüîãî ïðèïàäàє, ÿê і â Ðîñії, íèíі 26 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Ó ìіñòàõ ïðîæèâàє 74 %
íàñåëåííÿ Áіëîðóñі. Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè є Ìіíñüê, Ãîìåëü, Ìîãèëüîâ,
Âіòåáñüê, Ãðîäíî, Áðåñò, Áîáðóéñüê, Áàðàíîâè÷і, Áîðèñîâ, Ïіíñüê òà іí.
Íàâêîëî Ìіíñüêà ñôîðìóâàëàñÿ ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ.
Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країн.
Ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ Ðîñії íàñàìïåðåä âèçíà÷àє äîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü,
ó ÿêіé ñôîðìîâàíі ÒÍÊ. Ñåðåä íèõ – «Ãàçïðîì» і «Ëóêîéë». Åêñïîðòîîðієíòîâàíèìè є òàêîæ ÷îðíà і êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü
і ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ Ðîñії âèðîáëÿє ìàéæå
âñå – âіä ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ äî àåðîêîñìі÷íîї òåõíіêè. Ïðîòå íå âñÿ ïðîäóêöіÿ êîìïëåêñó є íèíі êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ íà ñâіòîâèõ ðèíêàõ.
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Особливості розвитку третинного сектору. Ó ñôåðі ïîñëóã Ðîñії îñîáëèâå
çíà÷åííÿ ìàє òðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ і áàíêіâñüêà ñèñòåìà. Òðàíñïîðòíà
ìåðåæà êðàїíè ðîçìіùåíà íåðіâíîìіðíî. Áіëüøіñòü øëÿõіâ çîñåðåäæåíî â
єâðîïåéñüêіé ÷àñòèíі. Ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ ïðîâіäíå ìіñöå íàëåæèòü
çàëіçíè÷íîìó òðàíñïîðòó. Çà îñòàííі ðîêè âàíòàæîîáіã òðàíñïîðòó Ðîñії
çíà÷íî çìåíøèâñÿ, çìіíèëàñÿ éîãî ñòðóêòóðà. Çîêðåìà, ïіäâèùèëàñÿ
÷àñòêà òðóáîïðîâіäíîãî і ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó, à çíèçèëàñÿ – ðі÷êîâîãî
òà çàëіçíè÷íîãî. Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ôëîò íàëі÷óє 1149 ñóäåí, ùî
õîäÿòü ïіä ïðàïîðîì Ðîñії, 439 ñóäåí, ùî õîäÿòü ïіä ïðàïîðàìè êðàїí, ó
ÿêèõ çàðåєñòðîâàíі. Íàéáіëüøі ìîðñüêі ïîðòè ðîçòàøîâàíі â ìіñòàõ Íîâîðîñіéñüê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ïðèìîðñüê.
Íàéáіëüøèìè àåðîïîðòàìè Ðîñії є ìîñêîâñüêі, à íàöіîíàëüíèì àâіàïåðåâіçíèêîì – Àåðîôëîò, ÿêèé âîëîäіє 170 ëіòàêàìè.
Áàíêіâñüêà ñôåðà ðîçâèâàєòüñÿ â Ðîñії øâèäêèìè òåìïàìè. Öå ïîìіòíî
÷åðåç çðîñòàííÿ àêòèâіâ òà êàïіòàëó áàíêіâ, õî÷à êіëüêіñòü áàíêіâ çíà÷íî
ñêîðîòèëàñÿ. Íàéáіëüøèìè áàíêàìè Ðîñії є «Çáåðáàíê», «Çîâíіøòîðãáàíê», «Ãàçïðîìáàíê», «ÂÒÁ Áàíê», «Àëüôà Áàíê» òà іíøі, â ÿêèõ ïðàöþє êіëüêà ñîòåíü òèñÿ÷ ñëóæáîâöіâ, à їõíі ñóìàðíі àêòèâè ïåðåâèùóþòü
êіëüêà äåñÿòêіâ ìіëüÿðäіâ äîëàðіâ. Îñîáëèâіñòþ ðîñіéñüêîї áàíêіâñüêîї
ñôåðè є çíà÷íà êîíöåíòðàöіÿ їõ öåíòðàëüíèõ îôіñіâ ó âåëèêèõ ìіñòàõ.
Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè Áіëîðóñі ïðåäñòàâëåíèé íàñàìïåðåä ðіçíîìàíіòíèì òðàíñïîðòîì. Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà êðàїíè ìàє ïîíàä 5,5 òèñ. êì
çàëіçíèöü, 83 òèñ. êì àâòîìîáіëüíèõ äîðіã, ìàéæå 8 òèñ. êì ìàãіñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîäіâ, 3 òèñ. íàôòîïðîâîäіâ. Îñíîâó òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó
ñòàíîâèòü çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò, íà ÿêèé ïðèïàäàє áëèçüêî 75 % âàíòàæîïåðåâåçåíü і 50 % ïåðåâåçåíü ïàñàæèðіâ. Àâіàöіéíèé òðàíñïîðò ìàéæå
ïîâíіñòþ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèêîíàííÿ ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü. Áіëîðóñüêі àâіàëіíії çäіéñíþþòü ïîâіòðÿíі ñïîëó÷åííÿ ç êðàїíàìè ÑÍÄ.
Âàæëèâèì íàïðÿìàìè ñôåðè ïîñëóã Áіëîðóñі є òóðèçì і ôіíàíñîâîáàíêіâñüêà ñôåðà, ÿêі â îñòàííі ðîêè ðîçâèâàþòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè.
Характерні риси просторової організації господарства. Çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó â Ðîñії âèäіëÿþòü 11 åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ і îäíó ñïåöіàëü77
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Ó Áіëîðóñі ñåðåä ïðîâіäíèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâ âèäіëÿþòüñÿ âèðîáíèöòâî äîáðèâ, øèí, ñèíòåòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ, ïðîäóêöії íàôòîõіìії, à
òàêîæ àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ïðèëàäîáóäóâàííÿ, òðàêòîðîáóäóâàííÿ. Іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ і ìàþòü ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ õàð÷îâà і ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü. Ðîçâèòêó îñòàííіõ ïðèäіëÿєòüñÿ çíà÷íà ïіäòðèìêà ç áîêó
äåðæàâè, є íàìàãàííÿ âèâåñòè її íà ñâіòîâèé ðèíîê.
Спеціалізація сільського господарства. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Ðîñії ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі çåðíà, öóêðîâîãî áóðÿêó, ñîíÿøíèêó, ôðóêòіâ, îâî÷іâ, à òàêîæ íà ðîçâåäåííі âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè ì’ÿñî-ìîëî÷íîãî
íàïðÿìó. Çà çàãàëüíèì çáîðîì çåðíîâèõ êóëüòóð Ðîñіÿ ïîñіäàє 4-òå ìіñöå
ó ñâіòі, ïіñëÿ Êèòàþ, ÑØÀ òà Іíäії. Ïðîòå êðàїíà íå çàäîâîëüíÿє âñіõ
ñâîїõ ïîòðåá ó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêіé ïðîäóêöії і є âåëèêèì її іìïîðòåðîì.
Ðîçâèòîê àãðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè Áіëîðóñі ïîâ’ÿçàíèé ÿê ç ïðèðîäíèìè ÷èííèêàìè, òàê іç àãðàðíîþ ïîëіòèêîþ äåðæàâè. Ðîñëèííèöòâî ïîñіäàє
ïðîâіäíі ïîçèöії â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâі. Íà ìàéæå 10 ìëí ãà
óãіäü âèðîùóþòü çåðíîâі êóëüòóðè, êàðòîïëþ, ëüîí, öóêðîâèé áóðÿê і îâî÷і.
Òâàðèííèöòâî ïðåäñòàâëåíå ñêîòàðñòâîì, ñâèíàðñòâîì, ïòàõіâíèöòâîì, ÿêі
ïîêè íå âіäïîâіäàþòü âèìîãàì ñâіòîâîãî òîâàðíîãî òâàðèííèöòâà.
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íó åêîíîìі÷íó çîíó (Êàëіíіíãðàäñüêà îáëàñòü). Êîæíèé ðàéîí âіäðіçíÿєòüñÿ
ñâîєþ ñïåöіàëіçàöієþ, îñîáëèâîñòÿìè ðîçìіùåííÿ ñåêòîðіâ åêîíîìіêè і
âêëþ÷åííÿ â çàãàëüíó ñõåìó ãîñïîäàðñòâà. Íèíі â Ðîñії ñóòòєâî çàãîñòðèëèñÿ ñóïåðå÷íîñòі ìіæ ðіçíèìè åêîíîìі÷íèìè ðàéîíàìè ùîäî îòðèìàííÿ áþäæåòíèõ êîøòіâ. Âèçíà÷èëèñÿ ðåãіîíè-äîíîðè (Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã òà
öіëèé ðÿä îáëàñòåé Єâðîïåéñüêîї Ðîñії, à òàêîæ Ñâåðäëîâñüêà, ×åëÿáіíñüêà,
Òþìåíñüêà òà іí. îáëàñòі) і ðåãіîíè – îòðèìóâà÷і äîïîìîãè ç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòó. Ó öіëîìó çíà÷íî çðîñëà ðîëü Ìîñêâè â êîíòðîëі òà ïåðåðîçïîäіëі
åêîíîìі÷íèõ ðåñóðñіâ êðàїíè, ùî íåãàòèâíî âïëèâàє íà åêîíîìіêó êðàїíè і
âіäíîñèíè ìіæ åêîíîìі÷íèìè ñóá’єêòàìè Ôåäåðàöії.
Ó Áіëîðóñі ñòâîðåíі 4 âіëüíі åêîíîìі÷íі çîíè (ÂÅÇ «Ìіíñüê», ÂÅÇ «Áðåñò»,
ÂÅÇ «Âіòåáñüê», ÂÅÇ «Ãîìåëü–Ðàòîí») ç ëіáåðàëüíèìè óìîâàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿäі ïîäàòêîâèõ ïіëüã. Êîæíà ÂÅÇ ìàє ñâîþ ñïåöіàëіçàöіþ.
Òàê, «Ìіíñüê» – íàéáіëüøèé ïðîìèñëîâèé ðåãіîí Áіëîðóñі. Òóò âèðîáëÿþòü 1/4 âñієї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії êðàїíè. «Ãîìåëü–Ðàòîí» ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèïóñêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî óñòàòêóâàííÿ é êàáåëіâ, õіìі÷íіé
ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі і õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі, ó ÂÅÇ
«Áðåñò» âèðîáëÿþòü åëåêòðîíіêó, âîâíÿíі òêàíèíè і ñïîæèâ÷і òîâàðè òðèâàëîãî êîðèñòóâàííÿ, «Âіòåáñüê» âèðîáëÿє ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, òåêñòèëü, ïðîäóêòè íàôòîõіìії.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картами атласу, визначте основні центри і райони розвитку
господарства Росії і Білорусі, їх спеціалізацію.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією та Білоруссю. Îñíîâíèìè ïðіîðèòåòàìè çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі Ðîñії є

ïîñèëåííÿ àçіéñüêîãî і ëàòèíîàìåðèêàíñüêîãî çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîãî
âåêòîðó (ç Êèòàєì, Іíäієþ, ßïîíієþ, Âåíåñóåëîþ, Áðàçèëієþ òà іí. êðàїíàìè). Òðàäèöіéíèìè ñòàòÿìè ðîñіéñüêîãî åêñïîðòó є íàôòà і ïðèðîäíèé
ãàç, äåðåâèíà òà ïðîäóêöіÿ ïåðâèííîї îáðîáêè äåðåâèíè, õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ìåòàëè, ïðîäóêöіÿ âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè ðîñіéñüêèõ òîâàðіâ є êðàїíè ÑÍÄ, Êèòàé, Íіìå÷÷èíà,
Іòàëіÿ, Áіëîðóñü. Ñòðóêòóðà іìïîðòó ïðåäñòàâëåíà øèðîêèì ñïåêòðîì ïðîìèñëîâèõ òà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ. Öå – ìàøèíè é îáëàäíàííÿ, ëіêè,
çåðíî, öóêîð, ì’ÿñî, ìåòàëóðãіéíі íàïіâôàáðèêàòè òà іí. Îñíîâíèìè åêñïîðòåðàìè òîâàðіâ äî Ðîñії є òі ñàìі êðàїíè: Êèòàé, Íіìå÷÷èíà, Áіëîðóñü,
Êàçàõñòàí, Іòàëіÿ, ÑØÀ òà іíøі.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ð. âçàєìîâіäíîñèíè ìіæ Ðîñієþ òà Óêðàїíîþ çíà÷íî
çàãîñòðèëèñÿ. Àíåêñіÿ Ðîñієþ ÀÐ Êðèì, ñïðèÿííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì óãðóïîâàííÿì ó ðîçâ’ÿçàííі âіéíè íà Äîíáàñі òà âñіëÿêà їõ ïіäòðèìêà ïðèçâåëè äî ñóòòєâîãî çìåíøåííÿ òîâàðîîáіãó ìіæ êðàїíàìè, çíà÷íîãî îáìåæåííÿ
äâîñòîðîííіõ âіäíîñèí ó âñіõ ñôåðàõ åêîíîìіêè é ó ãóìàíіòàðíîìó ñïіâðîáіòíèöòâі. Êðàїíè ЄÑ, ÑØÀ, Óêðàїíà òà іí. (óñüîãî 41 äåðæàâà) çìóøåíі
áóëè ââåñòè ïðîòè Ðîñії ñàíêöії – ïîëіòè÷íі òà åêîíîìі÷íі çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà ïðèïèíåííÿ àãðåñії Ðîñії ïðîòè Óêðàїíè.
Áіëîðóñü åêñïîðòóє ìàøèíè é óñòàòêóâàííÿ, ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ìåòàëè, òêàíèíè, õàð÷îâі ïðîäóêòè, ëіñ, áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè,
ëëÿíèé òðèêîòàæ, ìіíåðàëüíі äîáðèâà. Îñíîâíèìè åêñïîðòíèìè ïàðòíåðàìè
є Ðîñіÿ, Íіäåðëàíäè, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Óêðàїíà, Ïîëüùà, Ëàòâіÿ. Іìïîðòóєòüñÿ ìіíåðàëüíà ïðîäóêöіÿ, ìàøèíè é óñòàòêóâàííÿ, õіìіêàòè, õàð÷îâі
ïðîäóêòè, íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëè ç Ðîñії, Íіìå÷÷èíè, Óêðàїíè.
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Îñíîâíèì çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèì ïðіîðèòåòîì Áіëîðóñі є ñîþç іç Ðîñієþ òà êðàїíàìè ÑÍÄ. Áіëîðóñü âõîäèòü äî єäèíîãî
ìèòíîãî ïðîñòîðó ç Ðîñієþ.
Âіäíîñèíè Áіëîðóñі ç Óêðàїíîþ ðîçâèâàþòüñÿ ÿê äîáðîñóñіäñüêі, õî÷à іñíóþòü і
îêðåìі ïðîáëåìè, çîêðåìà ïðîáëåìíèì çàëèøàєòüñÿ ïèòàííÿ äåìàðêàöії êîðäîíіâ
ìіæ äåðæàâàìè.
Âіäíîñèíè ó òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íіé
ñôåðі ðîçâèâàþòüñÿ íà îñíîâі äîâãîñòðîêîâîãî äâîñòîðîííüîãî ñïіâðîáіòíèöòâà. Áіëîðóñüêèé åêñïîðò äî Óêðàїíè ïðåäñòàâëåíèé
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ òåõíіêîþ, ìіíåðàëüíèìè äîáðèâàìè, ïîáóòîâîþ òåõíіêîþ, òåêñòèëåì. Óêðàїíà åêñïîðòóє äî Áіëîðóñі çåðíî, ïðîäîâîëü÷і òîâàðè, ìåòàë, êîìïëåêòóþ÷і
äî ìàøèíîáóäіâíèõ âèðîáіâ òà іí.

Мал. 31. Прямі інвестиції в економіку Білорусі, 2015 р.

Сфери бізнесу, в які вигідно інвестувати в Білорусі. На думку експертів, це насамперед медицина і фармакологія, сільське господарство, лікувально-оздоровчий туризм (мал. 31). Причин цього кілька. По-перше,
споживачі дедалі більше віддають перевагу дешевшим, ніж імпортні, білоруським продуктам і послугам (білоруським лікам і відпочинку в місцевих
санаторіях). По-друге, розвиток торгових відносин у рамках ЕАЕС, ринок
з яким постійно зростає. По-третє, приваблива податкова політика щодо
цих сфер економіки з боку держави. Інвестори з Китаю, Індії, Лівану, Росії
і Молдови планують у найближчий час реалізувати масштабні проекти у
фармацевтичній промисловості, у рекреації і туризмі та сільському господарстві.

ГОЛОВНЕ
Î Росія і Білорусь – це східний і північний сусіди України, постсоціалістичні, індустріально-аграрні країни.
Î Росія має значні розміри, велику чисельність населення, потужний природно-ресурсний потенціал; Білорусь є країною з невеликою кількістю населення та обмеженою ресурсною базою.
Î Спеціалізацію країн визначають як традиційні виробництва матеріальної сфери (добувна, металургійна, хімічна промисловість, багатопрофільне машинобудування,
сільське господарство), так і сфера послуг.
Î Зовнішньоекономічні зв’язки Росії з Україною суттєво погіршилися, що пов’язано з
агресією Російської Федерації проти нашої держави.
Î Зовнішньоекономічні зв’язки Білорусі та України розвиваються на принципах добросусідства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß:
Які показники сучасного розвитку економіки Росії і Білорусі?
Які відмінності в національному складі населення Росії і Білорусі?
Чим зумовлений розвиток промисловості і сільського господарства двох країн?
Поясніть відмінності в розміщенні господарства в Росії і Білорусі.
Порівняйте статті експорту та імпорту Росії і Білорусі. Чим вони зумовлені?
Складіть візитні картки для Росії і Білорусі.
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Ðîçäіë 2. Àçіÿ
ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÀÇІЇ
 знати склад регіону; приклади країн Азії, що належать до різних типів за рівнем
м
економічного розвитку; найбільші морські порти, фінансові центри і туристичніі
райони Азії;
 уміти показувати на картіі субрегіони й країни Азії
Азії, басейни видобутку міне
мінеральних ресурсів, райони лісозаготівлі, рекреації; найбільші промислові райони;
світові міста в Азії;
 характеризувати
и особливості демографічних, урбанізаційних процесів і розміщення населення в Азії, основні риси сучасного стану економіки;
 пояснювати виникнення міждержавних конфліктів у регіоні;
 порівнювати ресурсозабезпеченість, працересурсний потенціал субрегіонів Азії;
особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії;
 обґрунтовувати розміщення основних районів видобування мінеральних ресурсів, обробної промисловості, туризму в Азії;
 робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів
Азії;
 оцінювати вплив глобалізації, зокрема ТНК, на місце країн Азії в міжнародному
географічному поділі праці;
 ілюструвати прикладами вплив політичних та економічних процесів у регіонах
Азії на Україну.

§ 19.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ
ÅÊÎÍÎÌІÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÍß ÀÇІЇ

Î Найголовніші географічні особливості Азії як частини світу.
Î Країни, територією яких проходить межа між Європою та Азією.

Особливості економіко-географічного положення Азії. Àçіÿ – öå íàéáіëüøèé çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії і ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ ðåãіîí ñâіòó, ÿêèé
çàéìàє áіëüøó ÷àñòèíó ìàòåðèêà Єâðàçіÿ. Â Àçії íàëі÷óєòüñÿ 48 ñóâåðåííèõ äåðæàâ. Âîíè ñóòòєâî ðіçíÿòüñÿ çà åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì, òîìó ìîæíà âèäіëèòè òðè éîãî îñîáëèâîñòі:
80
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– ñóñіäñüêå ïîëîæåííÿ, ÿêå îá’єäíóє êðàїíè Àçії òà ñòâîðþє ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó іíòåãðàöіéíèõ ïðîöåñіâ. Ïðîòå òàêå ïîëîæåííÿ ÷àñòî çàãîñòðþє ìіæäåðæàâíі âіäíîñèíè;
– ïðèìîðñüêå ïîëîæåííÿ áàãàòüîõ êðàїí, ùî çàáåçïå÷óє âèõіä äî ìîðіâ
Òèõîãî (Êèòàé, ßïîíіÿ, Ôіëіïïіíè), Іíäіéñüêîãî (Іíäіÿ, Ì’ÿíìà, Іðàí) і
Àòëàíòè÷íîãî (Òóðå÷÷èíà, Іçðàїëü, Ëіâàí) îêåàíіâ;
– ãëèáèííå (êîíòèíåíòàëüíå) ïîëîæåííÿ ðÿäó êðàїí (Àôãàíіñòàí, Ìîíãîëіÿ, Íåïàë, Êèðãèçñòàí).
Êîðäîíè áàãàòüîõ àçіéñüêèõ äåðæàâ ïðîõîäÿòü äîáðå âèðàæåíèìè
ïðèðîäíèìè ìåæàìè (íàïðèêëàä, Ãіìàëàї).
Склад регіону. Â Àçії є 48 ñóâåðåííèõ äåðæàâ і òðè îñîáëèâі àäìіíіñòðàòèâíі òåðèòîðії, ùî íàëåæàòü äî Êèòàþ (Òàéâàíü, Ñÿíãàí, Àîìèíü). Áіëüøіñòü êðàїí âåëèêі çà ðîçìіðàìè, ÿê-îò Êèòàé, Іíäіÿ, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.
Íà òëі öèõ âåëåòíіâ âèäіëÿþòüñÿ çîâñіì ìàëі çà ðîçìіðàìè êðàїíè, ïðèìіðîì Ñіíãàïóð і Ìàëüäіâè. Ïðîòå â Àçії, íà âіäìіíó âіä Єâðîïè, òàêèõ
êðàїí íåáàãàòî. Äî öüîãî ðåãіîíó íàëåæàòü îñòðіâíі (Іíäîíåçіÿ, ßïîíіÿ,
Ôіëіïïіíè), ïіâîñòðіâíі (Іíäіÿ, Ìàëàéçіÿ, Òóðå÷÷èíà) і êîíòèíåíòàëüíі
(Ìîíãîëіÿ, Àôãàíіñòàí, Òàäæèêèñòàí) äåðæàâè.
Çâàæàþ÷è íà âåëèêі òåðèòîðіàëüíі âіäìіííîñòі, Àçіþ ïîäіëÿþòü íà ñóáðåãіîíè. Öåé ïîäіë çóìîâëåíèé ÿê ãåîãðàôі÷íèìè é іñòîðèêî-êóëüòóðíèìè
îñîáëèâîñòÿìè îêðåìèõ òåðèòîðіé, òàê і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè òåíäåíöіÿìè ðîçâèòêó êðàїí. Íèíі òàêèõ ñóáðåãіîíіâ ï’ÿòü: Çàõіäíà, Ñõіäíà, Ïіâäåííà, Ïіâäåííî-Ñõіäíà і Öåíòðàëüíà Àçіÿ (ìàë. 32).
Çàõіäíó Àçіþ ÷àñòî íàçèâàþòü Áëèçüêèì і Ñåðåäíіì Ñõîäîì. Öåé ñóáðåãіîí âіäðіçíÿєòüñÿ òàêèìè ðèñàìè: ðîçìіùåíèé íà ïåðåòèíі âàæëèâèõ
ãåîïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ìàє óíіêàëüíó íàôòîíîñíіñòü, áіëüøіñòü êðàїí ñóáðåãіîíó є іñëàìñüêèìè çà âіðîñïîâіäàííÿì.
Äî öüîãî ñóáðåãіîíó íàëåæàòü: Âіðìåíіÿ, Àçåðáàéäæàí, Ãðóçіÿ, Іðàê, Іçðàїëü, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Ñèðіÿ, Òóðå÷÷èíà òà іí.
Ñõіäíà Àçіÿ íàëі÷óє íåáàãàòî êðàїí, ÿêі ðіçíÿòüñÿ çà ðîçìіðàìè і êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ. Çíà÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ öüîãî ðåãіîíó çà ðіçíèõ
÷àñіâ ìàâ Êèòàé. Äî öüîãî ñóáðåãіîíó íàëåæàòü: Êèòàé, ßïîíіÿ, Ìîíãîëіÿ,
Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Êîðåéñüêà Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà òà іí.
Ïіâäåííà Àçіÿ íàéãóñòîíàñåëåíіøà ÷àñòèíà ñâіòó. Òóò ïåðåâàæàþòü áàãàòîíàöіîíàëüíі äåðæàâè ç ðіçíîþ ðåëіãієþ. Äî öüîãî ñóáðåãіîíó íàëåæàòü:
Іíäіÿ, Іðàí, Àôãàíіñòàí, Ìàëüäіâñüêі îñòðîâè, Ïàêèñòàí, Øðі-Ëàíêà òà іí.
Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ – âåëèêèé іñòîðèêî-êóëüòóðíèé ñóáðåãіîí Àçії, ÿêèé çàâäÿêè ãåîãðàôі÷íîìó ïîëîæåííþ ìàâ íàéâàãîìіøå
çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñâіòîâèõ
öèâіëіçàöіé. Õàðàêòåðíîþ éîãî
ðèñîþ є ÷àñòà ïîâòîðþâàíіñòü íåñïðèÿòëèâèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ:
çåìëåòðóñіâ, âóëêàíіçìó, òàéôóíіâ, ÿêі ïðèçâîäÿòü äî êàòàñòðîôі÷íèõ íàñëіäêіâ. Êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії ðіçíі é çà ðіâíåì
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.
Äî öüîãî ñóáðåãіîíó íàëåæàòü
Â’єòíàì, Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ, Ôіëіïïіíè, Ñіíãàïóð, Òàїëàíä òà іí.
Мал 32. Субрегіони Азії
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Öåíòðàëüíà Àçіÿ – öå êðàїíè, ùî íå ìàþòü âèõîäó äî îêåàíó é ðîçìіùåíі ìàéæå â öåíòðі êîíòèíåíòó. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ, іñòîðè÷íèõ øëÿõіâ ðîçâèòêó і ñó÷àñíîãî ñòàíó êðàїí íå ñóïåðå÷èòü їõíüîìó
îá’єäíàííþ â îäèí ñóáðåãіîí. Íèíі êðàїíè Öåíòðàëüíîї Àçії є ïåðåâàæíî
àãðàðíî-іíäóñòðіàëüíèìè ç âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó äîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ó 90-òі ðð. ÕÕ ñò. ó öèõ êðàїíàõ ðîçïî÷àâñÿ ÿêіñíî íîâèé åòàï ðîçâèòêó:
âіä öåíòðàëіçîâàíî-ïëàíîâîї äî ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Äî öüîãî ñóáðåãіîíó
íàëåæàòü: Êàçàõñòàí, Òóðêìåíіñòàí, Óçáåêèñòàí òà іí.

Історія географії

У багатьох виданнях і мовах немає відмінностей між поняттями «Середня
Азія» і «Центральна Азія», що іноді призводить до труднощів перекладу й різних непорозумінь. Під «Середньою Азією» розумілися тільки 4 колишніх радянські республіки – Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан,
виключаючи Казахстан. У 1992 р. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на спільній зустрічі голів держав Середньої Азії запропонував відмовитися
від поняття «Середня Азія і Казахстан» на користь іншого – «Центральна Азія».
Отже, тепер щодо цього регіону доречніше вживати топонім Центральна Азія.

Ëіäåðñòâî çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії і îáñÿãîì ÂÂÏ íàëåæèòü Ñõіäíіé Àçії
çàâäÿêè Êèòàþ, ßïîíії і Ðåñïóáëіöі Êîðåÿ. Ïåðøå ìіñöå çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ ïîñіäàє Ïіâäåííà Àçіÿ çàâäÿêè Іíäії, à òàêîæ Ïàêèñòàíó і Áàíãëàäåø.
Çà êіëüêіñòþ êðàїí ïåðøіñòü òðèìàє Çàõіäíà Àçіÿ, äå áàãàòî íåâåëèêèõ äåðæàâ. Ëіäåðè öüîãî ñóáðåãіîíó çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ і îáñÿãîì ÂÂÏ – Òóðå÷÷èíà é Іðàí. Ó Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії çà îáñÿãîì ÂÂÏ ëіäèðóє Іíäîíåçіÿ.
Сучасна політична карта Азії. Â Àçії íàëі÷óþòü ìàéæå ï’ÿòäåñÿò äåðæàâ,
áàãàòî ç ÿêèõ є íàéäàâíіøèìè. Âîíè ðіçíі çà ðîçìіðàìè і êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ, êîðäîíè ìіæ íèìè âèçíà÷åíі ÿê ïîëіòè÷íî, òàê і ïðèðîäíèìè ìåæàìè. Òîìó êðàїíè Àçії – öå ñêëàäíèé êîìïëåêñ äåìîêðàòè÷íèõ і
àâòîðèòàðíèõ ðåæèìіâ, ÿêі çìіíþâàëèñÿ âïðîäîâæ òðèâàëîї іñòîðії.
Áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ äåðæàâ Àçії óòâîðèëèñÿ ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè
óíàñëіäîê ïðîöåñó äåêîëîíіçàöії. Òîìó ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà і òèïîëîãіÿ
êðàїí ñòðîêàòà, à â ðåãіîíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ âåñü äіàïàçîí âàðіàíòіâ äåðæàâíîãî óñòðîþ, ùî іñíóþòü ó ñüîãîäíіøíüîìó ñâіòі: âіä àáñîëþòíîї ìîíàðõії äî
ïàðëàìåíòñüêîї ðåñïóáëіêè.
Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Іç
48 äåðæàâ Àçії áіëüøіñòü (35) – öå ðåñïóáëіêè і òіëüêè 13 – ìîíàðõії. Íàéçðіëіøèìè ïàðëàìåíòñüêèìè ðåñïóáëіêàìè є Іçðàїëü, Іíäіÿ. Äî ðåñïóáëіê
íàðîäíîї äåìîêðàòії íàëåæàòü Ìîíãîëіÿ, Â’єòíàì, Ëàîñ. Îñîáëèâå ìіñöå â
öіé ãðóïі ïîñіäàє Êèòàé, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíå ïîєäíàííÿ àâòîðèòàðíîãî
ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó ç ðèíêîâèìè ïåðåòâîðåííÿìè â åêîíîìіöі.
Âіñіì äåðæàâ Àçії – öå êîíñòèòóöіéíі
ó
ìîíàðõії, ñåðåä ÿêèõ ßïîíіÿ,
Ìàëàéçіÿ, Êóâåéò, Òàїëàíä, Íåïàë, Áóòàí, Éîðäàíіÿ, Êàìáîäæà. Ó äåÿêèõ
іç öèõ äåðæàâ çìіøàíèé ðåæèì ïðàâëіííÿ çі ñâîєðіäíèì ïîєäíàííÿì àâòîðèòàðèçìó â îñîáі ìîíàðõà і áàãàòîïàðòіéíîї ïàðëàìåíòñüêîї ñèñòåìè.
Є â Àçії é àáñîëþòíі ìîíàðõії. Áіëüøіñòü ç íèõ îðієíòóєòüñÿ íà çáåðåæåííÿ і ïіäòðèìêó òðàäèöіéíèõ ôîðì äåðæàâíîãî і ñóñïіëüíîãî æèòòÿ,
ùî ñôîðìóâàëîñÿ іñòîðè÷íî. Öå – Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Îá’єäíàíі Àðàáñüêі
Åìіðàòè (ÎÀÅ), Êàòàð, Áðóíåé, Îìàí.
Ñåðåä ìîíàðõіé Àçії – îäíà іìïåðіÿ (ßïîíіÿ), òðè åìіðàòè (ÎÀÅ, Êóâåéò,
Êàòàð), òðè ñóëòàíàòè (Ìàëàéçіÿ, Îìàí, Áðóíåé) і øіñòü êîðîëіâñòâ (Áóòàí, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Òàїëàíä, Éîðäàíіÿ, Êàìáîäæà, Áàõðåéí).
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Є â ðåãіîíі ðåñïóáëіêè, ó ÿêèõ ïîєäíóєòüñÿ ðåëіãіéíèé ðåæèì іç ïðåçèäåíòñüêîþ âëàäîþ, íàïðèêëàä Іñëàìñüêà Ðåñïóáëіêà Іðàí. Êîíñòèòóöіÿ
öієї äåðæàâè çàêðіïëþє êåðіâíó ðîëü ìóñóëüìàíñüêîãî äóõîâåíñòâà â æèòòі іðàíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, à äóõîâíèé êåðіâíèê êðàїíè íàäіëåíèé äóæå
øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè.
Êіëüêіñíî â Àçії ïåðåâàæàþòü óíіòàðíі äåðæàâè, ôåäåðàöіé ëèøå ñіì
(ÎÀÅ, Ì’ÿíìà, Ïàêèñòàí, Іíäіÿ, Íåïàë, Іðàê і Ìàëàéçіÿ).
Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Çà ðіâíåì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó é îñîáëèâîñòÿìè ãîñïîäàðñòâà â Àçії âèäіëÿþòü êіëüêà
ãðóï (òèïіâ) êðàїí. Äî ïåðøîїї ãðóïè âõîäèòü ßïîíіÿ – âèñîêîðîçâèíåíà äåðæàâà, єäèíèé ÷ëåí «Âåëèêîї ñіìêè», ÿêà çà áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè ïîñіäàє
ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòі. Çà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíèêàìè äî íåї
íàáëèæàþòüñÿ (і íàâіòü îá’єäíóþòüñÿ â îäíó ãðóïó, çãіäíî ç ïîçèöієþ ÌÂÔ)
Іçðàїëü, à òàêîæ «íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè» ïåðøîї õâèëі – Ñіíãàïóð, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ і ñïåöіàëüíі àäìіíіñòðàòèâíі ðåãіîíè Êèòàþ – Òàéâàíü і Ñÿíãàí. Âîíè ïåðåáóâàþòü íà ïîñòіíäóñòðіàëüíіé ñòàäії ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà.
Êðàїíè äðóãîїї ãðóïè íàçèâàþòü «íîâèìè іíäóñòðіàëüíèìè êðàїíàìè
äðóãîї õâèëі», ÿêі çà ðàõóíîê äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè é іíâåñòèöіé, à òàêîæ
çà ó÷àñòþ çàõіäíèõ òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé çäіéñíèëè ðåôîðìè â
ãîñïîäàðñòâі. Ñåðåä òàêèõ êðàїí Òàїëàíä, Ìàëàéçіÿ, Іíäîíåçіÿ і Ôіëіïïіíè.
Äî òðåòüîїї ãðóïè íàëåæàòü Êèòàé òà Іíäіÿ, ÿêі çà ñóìàðíèì ÂÂÏ îáіéøëè ðîçâèíåíі êðàїíè Єâðîïè, àëå çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ їõíі óñïіõè ïîêè ùî íåçíà÷íі.
Îñîáëèâîþ ãðóïîþ êðàїí Àçії є òàê çâàíі íàôòîäîáóâíі êðàїíè Ïåðñüêîї
çàòîêè і Çàõіäíîї Àçії. Öèì êðàїíàì çàâäÿêè åêñïîðòó íàôòè і ãàçó âäàëîñÿ â êîðîòêі ñòðîêè çìіöíèòè ñâîї ïîçèöії ó ñâіòîâîìó ãîñïîäàðñòâі é ðîçâèíóòè іíøі ñôåðè ãîñïîäàðñòâà.
Äî ï’ÿòîїї ãðóïè íàëåæàòü êðàїíè ç ïåðåâàæàííÿì äîáóâíîї і ëåãêîї
ïðîìèñëîâîñòі. Öå, çîêðåìà, Ìîíãîëіÿ, Áàíãëàäåø, Àôãàíіñòàí, Â’єòíàì,
Êàçàõñòàí, Òóðêìåíіñòàí òà іí.
Øîñòó ãðóïó ñòàíîâëÿòü íàéìåíø ðîçâèíåíі êðàїíè, ó ÿêèõ ñòðóêòóðà
ãîñïîäàðñòâà íåñôîðìîâàíà і ïðåäñòàâëåíà îäíèì-äâîìà âèäàìè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Öå, íàïðèêëàä, Ëàîñ, Íåïàë, Áóòàí òà іí.

Міжнародні організації в Азії. ÀÑÅÀÍ. Ó ìåæàõ Àçії ñòâîðåíî êіëüêà ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і êóëüòóðíèõ ðåãіîíàëüíèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. Ñåðåä íèõ âèðіçíÿєòüñÿ
ìіæóðÿäîâà îðãàíіçàöіÿ êðàїí Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії – ÀÑÅÀÍ, äî
ÿêîї âõîäÿòü 10 êðàїí (Іíäîíåçіÿ,
Ìàëàéçіÿ, Ñіíãàïóð, Òàїëàíä, Ôіëіïïіíè, Áðóíåé, Â’єòíàì, Ëàîñ,
Ì’ÿíìà, Êàìáîäæà) (ìàë. 33).
Öÿ îðãàíіçàöіÿ áóëà ñòâîðåíà
1967 ð. Її ÷àñòî ïîðіâíþþòü ç ЄÑ,
îñêіëüêè ÀÑÅÀÍ äîâîëі âåëèêà çà
ïëîùåþ і êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ (íàñåëåííÿ êðàїí-÷ëåíіâ ÀÑÅÀÍ ñòàíîâèòü áëèçüêî 500 ìëí îñіá,
çàãàëüíà ïëîùà – 4,5 ìëí êì2, їõíіé ñóêóïíèé ÂÂÏ äîñÿãàє ìàéæå
800 ìëðä äîëàðіâ ÑØÀ).
Мал. 33. Країни-члени АСЕАН
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Ãîëîâíîþ ìåòîþ îðãàíіçàöії є іíòåãðàöіÿ êðàїí ðåãіîíó, ïðèñêîðåííÿ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ, ñîöіàëüíîãî і êóëüòóðíîãî ïðîãðåñó, âñòàíîâëåííÿ â
ìåæàõ ÀÑÅÀÍ çîíè âіëüíîї òîðãіâëі, âçàєìîäіÿ ç іíøèìè ðåãіîíàëüíèìè
îðãàíіçàöіÿìè, äîñÿãíåííÿ â ðàéîíі ðåãіîíó ìèðó, ñâîáîäè і ñòàáіëüíîñòі.
Ìіñöåïåðåáóâàííÿ êåðіâíèõ îðãàíіâ îðãàíіçàöії – ì. Äæàêàðòà (Іíäîíåçіÿ).
Ëіãà àðàáñüêèõ äåðæàâ (ËÀÄ). Ìіæóðÿäîâà ðåãіîíàëüíà îðãàíіçàöіÿ
Ëіãà àðàáñüêèõ äåðæàâ ñòâîðåíà 1945 ð. Äî
Ä ñêëàäó ËÀÄ
Ä âõîäÿòü 22 äåðæàâè Àçії і Ïіâíі÷íîї Àôðèêè: Àëæèð, Áàõðåéí, Äæèáóòі, Єãèïåò, Éîðäàíіÿ, Іðàê, Єìåí, Êàòàð, Êîìîðñüêі îñòðîâè, Êóâåéò, Ëіâàí, Ëіâіÿ,
Ìàâðèòàíіÿ, Ìàðîêêî, ÎÀÅ, Îìàí, Ïàëåñòèíà, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Ñèðіÿ,
Ñîìàëі, Ñóäàí і Òóíіñ. Ñïіâïðàöÿ ìіæ ÷ëåíàìè ËÀÄ çäіéñíþєòüñÿ â åêîíîìі÷íіé, ôіíàíñîâіé ñôåðàõ, ó ïèòàííÿõ êóëüòóðè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ âèðіøåííі ãóìàíіòàðíèõ ïðîáëåì.
Райони збройних конфліктів і проявів тероризму. Ñó÷àñíà âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ ó ñâіòі є ñêëàäíîþ і ñóïåðå÷ëèâîþ. Âîíà ðîçâèâàєòüñÿ ïіä
âïëèâîì àêòèâіçàöії ïðîöåñіâ ãëîáàëіçàöії òà ðåãіîíàëіçàöії.
Â Àçії çáåðіãàþòüñÿ ÷èñëåííі îñåðåäêè ìіæíàðîäíîї íàïðóãè: íå ïðèïèíÿþòüñÿ çáðîéíі êîíôëіêòè â Ñèðії і Àôãàíіñòàíі, òðèâàє ïðîòèñòîÿííÿ
ìіæ ãðåöüêîþ і òóðåöüêîþ ãðîìàäàìè íà Êіïðі, ãîñòðî ïðîÿâëÿþòüñÿ ðåëіãіéíі é òåðèòîðіàëüíі êîíôëіêòè ìіæ Іíäієþ і Ïàêèñòàíîì, ÷àñòî âіäáóâàþòüñÿ òåðîðèñòè÷íі àêòè íà îêóïîâàíèõ Іçðàїëåì ïàëåñòèíñüêèõ çåìëÿõ і
â ïðèêîðäîííèõ ðàéîíàõ Òóðå÷÷èíè, Іðàíó é Іðàêó, çàñåëåíèõ êóðäàìè.
Îêðåìî ðîçðіçíÿþòü «ãàðÿ÷і» é «çàìîðîæåíі» çáðîéíі êîíôëіêòè.
Іç çáðîéíèìè êîíôëіêòàìè òіñíî ïîâ’ÿçàíå ÿâèùå òåðîðèçìó. ×àñòî òåðîðèñòè÷íі àêòè ñòàþòü ÷àñòèíîþ âîєííèõ äіé. Òîìó òåðîðèçì є îäíієþ ç
îñíîâíèõ çàãðîç ÿê íàöіîíàëüíіé áåçïåöі îêðåìèõ äåðæàâ, òàê і ìіæíàðîäíіé áåçïåöі çàãàëîì. Âіí ñïðè÷èíÿє ìàñîâі ëþäñüêі æåðòâè, ðóéíóє äóõîâíі,
ìàòåðіàëüíі, êóëüòóðíі öіííîñòі, ÿêі çàçâè÷àé íåìîæëèâî âіäíîâèòè, ïîðîäæóє íåíàâèñòü і íåäîâіðó ìіæ ñîöіàëüíèìè і íàöіîíàëüíèìè ãðóïàìè.
Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ òåðîðèçìó â àçіéñüêèõ êðàїíàõ є íåâèðіøåíіñòü ñîöіàëüíèõ, çîêðåìà é íàöіîíàëüíèõ і ðåëіãіéíèõ, ïðîáëåì, àëå íå
áóäü-ÿêèõ, à ñàìå òèõ, ÿêі äëÿ ïåâíîї ñîöіàëüíîї, íàöіîíàëüíîї ÷è іíøîї
ãðóïè ìàþòü ñóòòєâå çíà÷åííÿ, ÿêі ïîâ’ÿçàíі їõíüîþ äóõîâíіñòþ, ôóíäàìåíòàëüíèìè öіííîñòÿìè, òðàäèöіÿìè і çâè÷àÿìè. Äîñèòü ÷àñòî òàêі ïðîáëåìè
íåðîçâ’ÿçíі, íàïðèêëàä ó ðàçі ìіæíàöіîíàëüíîãî àáî ðåëіãіéíîãî êîíôëіêòó.
Ó ïåðøó ï’ÿòіðêó êðàїí, ÿêі íàéáіëüøå ïîñòðàæäàëè âіä òåðîðèçìó,
âõîäÿòü 4 àçіéñüêі êðàїíè: Ñèðіÿ, Іðàê, Àôãàíіñòàí і Ïàêèñòàí. Íà ÷àñòêó
öèõ äåðæàâ ïðèïàäàє 57 % òåðàêòіâ ó ñâіòі і 78 % çàãèáëèõ іç öієї ïðè÷èíè ëþäåé. Ïðè öüîìó íàéáіëüøà êіëüêіñòü òåðîðèñòè÷íèõ àòàê ó çàçíà÷åíèé ïåðіîä âіäáóëàñÿ â Ñèðії é Іðàêó. Äàëі éäóòü Іíäіÿ, Єìåí, Òàїëàíä,
Ôіëіïïіíè, ó ÿêèõ âіäçíà÷àєòüñÿ ïіäâèùåíà òåðîðèñòè÷íà àêòèâíіñòü.
ГОЛОВНЕ
Î В Азії налічується 48 суверенних держав, що різняться за економіко-географічним
положенням.
Î Азію поділяють на 5 субрегіонів: Західна, Східна, Південна, Південно-Східна і Центральна Азія. На життя і діяльність населення країн субрегіонів значно впливають
різноманітні природні процеси.
Î Із 48 суверенних держав Азії більшість (35) – республіки і 13 – монархії.
Î За рівнем соціально-економічного розвитку й особливостями господарства в Азії
виділяють шість груп (типів) країн.
Î У регіоні зберігаються багато осередків міжнародної напруги, не припиняються
збройні конфлікти.
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ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ
І ÐÅÑÓÐÑÈ ÐÅÃІÎÍÓ. ÍÀÑÅËÅÍÍß ÀÇІЇ

Î Класифікацію природних ресурсів.
Î Як природні умови і ресурси впливають на економічний розвиток держави?

Природні умови і ресурси регіону. Àçіÿ ëåæèòü ó ìåæàõ óñіõ êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ і õàðàêòåðèçóєòüñÿ âåëèêèì ðîçìàїòòÿì ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ і ïðèðîäíèõ çîí. Çíà÷íà ÷àñòèíà òåðèòîðії ðåãіîíó ìàє åêñòðåìàëüíі
ïðèðîäíі óìîâè.
Ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ðåãіîíàìè çåìíîї êóëі Àçіÿ öіëêîì çàáåçïå÷åíà
âñіìà âèäàìè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Ïðîòå ðîçìіùåíі âîíè íåðіâíîìіðíî, ùî
çóìîâëþє і íåðіâíîìіðíіñòü ó ðîçìіùåííі íàñåëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà.
Êðàїíè Àçії ìàþòü âåëèêі і ðіçíîìàíіòíі ïîêëàäè êîðèñíèõ êîïàëèí. Òóò
çîñåðåäæåíà âåëèêà ÷àñòèíà ñâіòîâèõ çàïàñіâ íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó (ïîíàä 40 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ). Òàêîæ íà êðàїíè Àçії ïðèïàäàє ìàéæå 2/3 ñâіòîâèõ ðåñóðñіâ îëîâà і âîëüôðàìó і ïîíàä
1/3 êîáàëüòó, 1/4 íіêåëþ, îñíîâíі çàïàñè ãðàôіòó, ñóðìè, êàëіéíèõ ñîëåé.
À âòіì, çíà÷íі òåðèòîðії ùå ìàéæå íå äîñëіäæåíі ç ãåîëîãі÷íîãî ïîãëÿäó.
Íàéâàæëèâіøèìè íà ñüîãîäíі êîðèñíèìè êîïàëèíàìè êðàїí Àçії є: íàôòà і ïðèðîäíèé ãàç, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ðîäîâèù ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç íàéáіëüøèì ó ñâіòі íàôòîãàçîíîñíèì áàñåéíîì Ïåðñüêîї çàòîêè і Ìåñîïîòàìñüêîãî
ïðîãèíó (Іðàí, Іðàê, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, ÎÀÅ, Êóâåéò, Áàõðåéí, Êàòàð), à
òàêîæ Öåíòðàëüíîàçіéñüêèì (Êàçàõñòàí, Òóðêìåíіñòàí і Óçáåêèñòàí), Çîíäñüêèì (Іíäîíåçіÿ) áàñåéíàìè і øåëüôîâîþ çîíîþ îêîëè÷íèõ ìîðіâ Ñõіäíîї і
Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії; êàì’ÿíå âóãіëëÿ, íàéáіëüøі ðîäîâèùà ÿêîãî ñêîíöåíòðîâàíі â Êàðàãàíäèíñüêîìó (Êàçàõñòàí), Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîìó (Êèòàé) і Ñõіäíîìó (Іíäіÿ) áàñåéíàõ; çàëіçíà і ìàðãàíöåâі ðóäè (Êèòàé, Іíäіÿ, Êàçàõñòàí);
õðîìîâі ðóäè (Òóðå÷÷èíà, Іíäіÿ, Ôіëіïïіíè); îëîâ’ÿíі ðóäè (Êèòàé, Ìàëàéçіÿ);
âîëüôðàìîâі ðóäè (Êèòàé); ìіäíі ðóäè (Êàçàõñòàí, Ìîíãîëіÿ, Іðàí).
Íåðóäíі êîïàëèíè ïðåäñòàâëåíі áàãàòèìè ðîäîâèùàìè êàì’ÿíîї ñîëі
(Òóðå÷÷èíà, Іðàí, Ïàêèñòàí), êàëіéíèõ ñîëåé. Íà Іðàíñüêîìó íàãіð’ї çíàõîäèòüñÿ íàéáіëüøå ó ñâіòі ðîäîâèùå ñіðêè. Â Іíäії і Øðі-Ëàíöі є ïîêëàäè
äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ.
Àçіÿ çàãàëîì áàãàòà íà âîäíі ðåñóðñè. Ïðîòå ðîçìіùåíі âîíè âêðàé íåðіâíîìіðíî. Íàéãóñòіøà ðі÷êîâà ìåðåæà â Ïіâäåííіé і Ïіâäåííî-Ñõіäíіé
Àçії. À âåëè÷åçíі ïðîñòîðè Öåíòðàëüíîї, Ñõіäíîї і Çàõіäíîї Àçії áіäíі íà
âîäíі ðåñóðñè.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Охарактеризуйте економіко-географічне положення Азії.
2. Користуючись картосхемою (мал. 32), назвіть приклади країн і їхні столиці, які входять до різних субрегіонів Азії.
3. Порівняйте політичну карту Азії та Європи.
4. Користуючись картами атласу і картосхемою (мал. 32), назвіть приклади країн Азії,
які мають вихід до моря і які розташовані в глибині континенту. Як таке географічне
положення впливає на розвиток господарства і зовнішньоекономічну діяльність?
5. На конкретних прикладах проілюструйте негативний вплив збройних конфліктів на
життя і діяльність людей, а також на навколишнє природне середовище.
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Мал. 34. Непал
є популярним центром
міжнародного туризму

Àãðîêëіìàòè÷íі ðåñóðñè ðåãіîíó õàðàêòåðèçóþòüñÿ âåëèêèìè çàïàñàìè
òåïëà ç íåñòà÷åþ âîëîãè â áàãàòüîõ ðàéîíàõ, òîìó òóò ïîøèðåíå øòó÷íå
çðîøóâàííÿ.
Àçіÿ ìàє çíà÷íó ÷àñòèíó ñâіòîâèõ çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ: 31 % îðíèõ çåìåëü,
20 % ïàñîâèù, 65 % çðîøóâàíèõ ïëîù. Ïðîòå ґðóíòè íå âèðіçíÿþòüñÿ âèñîêîþ ðîäþ÷іñòþ. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ëèøå àëþâіàëüíі ґðóíòè ðі÷êîâèõ äîëèí.
Ëіñîâі ðåñóðñè ïðåäñòàâëåíі âîëîãî-òðîïі÷íèìè ëіñàìè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. Òóò є öіííі ïîðîäè äåðåâ: ÷åðâîíå, çàëіçíå, ñàíäàëîâå, êàìôîðíå.
Çàãàëîì æå ëіñîâі ðåñóðñè Àçії ñòàíîâëÿòü óñüîãî 12 % ñâіòîâèõ.
Áàãàòî êðàїí ìàþòü çíà÷íі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè. Çàãàëîì Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí є îäíèì іç íàéäèíàìі÷íіøèõ ùîäî ðîçâèòêó òóðèçìó ðåãіîíîì ñâіòó. Äî íàéïîïóëÿðíіøèõ ñåðåä ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ êðàїí Àçії
íàëåæàòü Òóðå÷÷èíà, Êіïð, Іçðàїëü, ÎÀÅ, Êèòàé, ßïîíіÿ, Іíäîíåçіÿ, Òàїëàíä,
Іíäіÿ, Ìàëüäіâñüêі îñòðîâè, Ìàëàéçіÿ, Ôіëіïïіíè, Ñіíãàïóð, Íåïàë (ìàë. 34).
Населення Азії. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Àçії – 4 ìëðä 117 ìëí îñіá, ç íèõ
áëèçüêî 2,5 ìëðä îñіá ïðîæèâàє ëèøå ó äâîõ êðàїíàõ – Êèòàї òà Іíäії.
Ó ïåðøó äåñÿòêó êðàїí ñâіòó çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ âõîäÿòü øіñòü àçіéñüêèõ êðàїí: Êèòàé, Іíäіÿ, Іíäîíåçіÿ, Ïàêèñòàí, ßïîíіÿ і Áàíãëàäåø.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

На думку експертів, у найближчі 50 років кількість населення на заході Азії
збільшиться на 105 %, а на сході – лише на 5 %. У найближчі 15 років зростання кількості населення Китаю загальмується. До 2025 р. китайців стане на
198 млн більше, ніж нині. Темпи зростання кількості населення Індії, навпаки,
прискоряться, і до 2025 р. ця країна майже вирівняється з Китаєм за кількістю населення. Очікується значне зменшення кількості населення Японії.

Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ Àçії âèðіçíÿєòüñÿ âåëèêîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ:
òóò ìåøêàє ïîíàä 1000 íàöіé і íàðîäíîñòåé, ÿêі ðîçìîâëÿþòü 600 ìîâàìè.
Ïðèðîäíèé ïðèðіñò ó êðàїíàõ Àçії, çà âèíÿòêîì ßïîíії, äóæå âèñîêèé
(ïîíàä 15 îñіá íà 1000 ìåøêàíöіâ). Öå õî÷ і ñòâîðþє âåëè÷åçíèé ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë, îäíàê ïîðîäæóє â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñîöіàëüíі ïðîáëåìè. Ïðîòå ïåðіîä «äåìîãðàôі÷íîãî âèáóõó» çàëèøèâñÿ â ìèíóëîìó, àäæå
ðі÷íі òåìïè ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü 1,4 % (ïðèáëèçíî íà ðіâíі
ñåðåäíüîñâіòîâèõ ïîêàçíèêіâ). Ó Êèòàї âíàñëіäîê æîðñòêîї îáìåæóâàëüíîї
äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè ïðèðіñò íàñåëåííÿ âäâі÷і íèæ÷èé ñåðåäíüîãî â
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ðåãіîíі ïîêàçíèêà, à ßïîíіÿ âæå ïåðåéøëà äî çâóæåíîãî òèïó âіäòâîðåííÿ
íàñåëåííÿ. Óòіì íàñåëåííÿ Çàõіäíîї Àçії ïðîäîâæóє çðîñòàòè âêðàé øâèäêèìè òåìïàìè. Ç 13 íàéíàñåëåíіøèõ êðàїí ñâіòó 8 ðîçòàøîâàíі â Àçії.
Çàãàëîì Àçіÿ – äîñèòü ìîëîäèé ðåãіîí: ó Çàõіäíіé і Ïіâäåííіé Àçії ïîíàä 40 % íàñåëåííÿ – äіòè äî 16 ðîêіâ. Ïðè öüîìó «íàéëіòíіøà» êðàїíà
ñâіòó ðîçòàøîâàíà òåæ â Àçії – öå ßïîíіÿ. Ó êðàїíàõ Ñõіäíîї і ÏіâäåííîÑõіäíîї Àçії ïåðåâàæàє íàñåëåííÿ â ïðàöåçäàòíîìó âіöі. Ó ñòàòåâіé ñòðóêòóðі íàñåëåííÿ ðåãіîíó ïåðåâàæàþòü ÷îëîâіêè, їõ ìàéæå íà 100 ìëí
áіëüøå, íіæ æіíîê. Íà 1000 æіíîê â Àçії ïðèïàäàє 1049 ÷îëîâіêіâ. Öå
áіëüøå, íіæ ó áóäü-ÿêîìó іíøîìó ðåãіîíі ñâіòó.
Ñõіäíà Àçіÿ – îäèí іç íàéçàñåëåíіøèõ ðåãіîíіâ Çåìëі. Ïðîòå áіëüøіñòü
íàñåëåííÿ çîñåðåäæåíà íà òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі. Íàé÷èñëåííіøèì
і íàéäàâíіøèì íàðîäîì ðåãіîíó є êèòàéöі. Іíøèìè âåëèêèìè íàðîäàìè
Ñõіäíîї Àçії є ÿïîíöі, àéíè, êîðåéöі, ìîíãîëè. Òàê çâàíі ìàëі íàðîäè і
íàðîäíîñòі ïðåäñòàâëåíі òèáåòöÿìè, іöçó, òàéöÿìè, ìÿî, ÿî é іí.
Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ. Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ ðåãіîíó âіäðіçíÿєòüñÿ
ñêëàäíіñòþ і ñòðîêàòіñòþ. Íàéáіëüøèì íàðîäîì òóò є â’єòè – â’єòíàìöі. Âåëèêó ãðóïó ñòàíîâëÿòü òàéñüêі íàðîäè. ×èñëåííèìè є òàêîæ òèáåòî-áіðìàíöі, ÿâàíöі, ìàëàéöі, ôіëіïïіíöі é іí. Äëÿ êðàїí Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії
õàðàêòåðíå íåðіâíîìіðíå ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ. Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ є
îäíèì іç íàéìåíø óðáàíіçîâàíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó (ñåðåäíіé ðіâåíü óðáàíіçàöії
ñÿãàє 43 %). Ñіíãàïóð çíîâó є âèíÿòêîì: ðіâåíü óðáàíіçàöії ñòàíîâèòü 100 %.
Ïàíіâíèìè ðåëіãіÿìè â ðåãіîíі є áóääèçì òà іñëàì. Öіêàâîþ є âіêîâà і
ñòàòåâà ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ. Íà âіäìіíó âіä áàãàòüîõ іíøèõ ñóáðåãіîíіâ
Àçії, òóò ïåðåâàæàþòü ìîëîäü і æіíêè.
Çàõіäíà Àçіÿ. Îäíієþ ç ðèñ ðåãіîíó є òå, ùî áіëüøіñòü íàñåëåííÿ – öå
àðàáè-ìóñóëüìàíè. Òàê, ó Ñàóäіâñüêіé Àðàâії, ÎÀÅ, Êóâåéòі, Îìàíі, Êàòàðі, Єìåíі àðàáñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 96–100 %. Âèíÿòîê ùîäî âіðîñïîâіäàííÿ ñòàíîâëÿòü Ãðóçіÿ, Âіðìåíіÿ é Іçðàїëü. Äî òîãî æ Çàõіäíà Àçіÿ є
іñòîðè÷íèì öåíòðîì іñëàìó.
Ñåðåäíіé ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 1,8 %, ñåðåäíÿ ãóñòîòà
íàñåëåííÿ – áëèçüêî 30 îñіá/êì2. Åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü
ëèøå 30 % íàñåëåííÿ ðåãіîíó. Ñòðіìêå çðîñòàííÿ åêîíîìіêè, ùî ñïîñòåðіãàëîñÿ ó áіëüøîñòі êðàїí ñóáðåãіîíó îñòàííі êіëüêà äåñÿòèëіòü, ñóïðîâîäæóâàëîñÿ é çáіëüøåííÿì ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ і ðіâíÿ óðáàíіçàöії.
Ïіâäåííà Àçіÿ. Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ Ïіâäåííà Àçіÿ äåùî ïåðåâèùóє
Ñõіäíó Àçіþ і ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Öåé ñóáðåãіîí є é íàéãóñòîçàñåëåíіøèì. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 250 îñіá/êì2 (ó Áàíãëàäåø – áëèçüêî 1000 îñіá/êì2), ùî âøåñòåðî áіëüøå âіä ïåðåñі÷íîãî
ñâіòîâîãî ïîêàçíèêà.
Ó ðåãіîíі íàëі÷óþòü 33 îñíîâíі åòíîñè. Íàé÷èñëåííіøі íàðîäè – öå õіíäóñòàíöі, áåíãàëüöі, ïåíäæàáöі. Íàéñòðîêàòіøèé åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ â Іíäії, äå íàëі÷óþòü êіëüêà ñîòåíü íàöіé, íàðîäíîñòåé, åòíі÷íèõ ãðóï.
Ó êðàїíàõ Ïіâäåííîї Àçії ïîøèðåíі ðіçíі ðåëіãії. Òàê, іíäóїçì ïåðåâàæàє â Іíäії і Íåïàëі, іñëàì – ó Ïàêèñòàíі, Áàíãëàäåø і â Ìàëüäіâñüêіé
Ðåñïóáëіöі, áóääèçì є ãîëîâíîþ ðåëіãієþ â Áóòàíі é ó Øðі-Ëàíöі. Ñåðåä
іíøèõ ðåëіãіé, ùî òðàïëÿþòüñÿ ó Ïіâäåííіé Àçії, íàéïîøèðåíіøі õðèñòèÿíñòâî, ñèêõіçì, äæàéíіçì òà àíіìіçì.
Öåíòðàëüíà Àçіÿ. Çâàæàþ÷è íà ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ öüîãî ðåãіîíó,
ðîçòàøîâàíîãî çäåáіëüøîãî â ïóñòåëüíіé і íàïіâïóñòåëüíіé çîíàõ, íàñåëåííÿ òóò ïðèñòîñóâàëîñÿ æèòè â äîëèíàõ, íà óçáåðåææÿõ ðі÷îê і â îàçèñàõ
(íàïðèêëàä, Òàøêåíòñüêèé îàçèñ àáî Ôåðãàíñüêà äîëèíà).
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Íà ñüîãîäíі íàñåëåííÿ ðåãіîíó ñòàíîâèòü ïîíàä 90 ìëí îñіá. Âîíî ðîçìіùóєòüñÿ äóæå íåðіâíîìіðíî: â îàçèñàõ і ìіæãіðñüêèõ äîëèíàõ ãóñòîòà
íàñåëåííÿ ñÿãàє 500 îñіá/êì2, à â ïóñòåëüíèõ (Êàðàêóìè і Êèçèëêóì) і
âèñîêîãіðíèõ (Ïàìіð) ðàéîíàõ ïîñòіéíå íàñåëåííÿ ïðàêòè÷íî âіäñóòíє.
Êîðіííèìè ìåøêàíöÿìè ðåãіîíó є êàçàõè, óçáåêè, òàäæèêè, êèðãèçè,
òóðêìåíè, àôãàíöі, ïåðñè (іðàíöі). Ó âñіõ êðàїíàõ ðåãіîíó çíà÷íó ÷àñòèíó
íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü óêðàїíöі, ðîñіÿíè, òàòàðè, єâðåї. Óñі êîðіííі íàðîäè
Ñåðåäíüîї Àçії òðàäèöіéíî ñïîâіäóþòü іñëàì.

Урбанізаційні процеси. Àçіÿ є îäíèì іç íàéìåíø óðáàíіçîâàíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó
(â ìіñòàõ ïðîæèâàє ëèøå 42 % íàñåëåííÿ), ïðîòå öå âіäñòàâàííÿ âіä іíøèõ
ìàêðîðåãіîíіâ ñòðіìêî ñêîðî÷óєòüñÿ. Îñîáëèâî öå âіä÷óòíî íà ïіâäíі і ñõîäі, äå
ðîçòàøîâàíі äåÿêі ç íàéáіëüøèõ і øâèäêî çðîñòàþ÷èõ ìåãàïîëіñіâ ïëàíåòè.
Áіëüøîñòі êðàїí Àçії ïðèòàìàííі ñåðåäíіé ðіâåíü óðáàíіçàöії і âèñîêі
òåìïè ïðèðîñòó ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. Ó äåÿêèõ êðàїíàõ òåìïè óðáàíіçàöії
âèïåðåäæàþòü òåìïè çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñòі, áóäіâíèöòâà і ñôåðè ïîñëóã, òîìó âèíèêàє ÿâèùå õèáíîї óðáàíіçàöії.
Îñîáëèâî ñòðіìêå çðîñòàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ñòîñóєòüñÿ êðàїí Ïåðñüêîї çàòîêè. Ñåðåäíüîðі÷íèé ïðèðіñò ìіñüêîãî íàñåëåííÿ òóò ñÿãíóâ 6 %,
ùî óäâі÷і ïåðåâèùóâàëî ïðèðîäíèé ïðèðіñò.
Âèñîêèì ðіâíåì óðáàíіçàöії âèðіçíÿþòüñÿ Ñіíãàïóð (100 %), Іçðàїëü
(91 %), Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ (81 %), ßïîíіÿ (80 %), ÊÍÄÐ (61 %), Ìîíãîëіÿ
(61 %), Êàçàõñòàí (60 %), à òàêîæ àðàáñüêі êðàїíè (çîêðåìà, Êóâåéò –
97 %) і äåðæàâè Çàêàâêàççÿ. Íèçüêèé ðіâåíü óðáàíіçàöії ñïîñòåðіãàєòüñÿ
â Àôãàíіñòàíі (20 %), Áàíãëàäåø (18 %), Íåïàëі (13 %) і Áóòàíі (6 %).
Світові міста, міські агломерації в Азії, мегаполіси Японії і Китаю. Ñïåöèôі÷íîþ ðèñîþ óðáàíіçàöії êðàїí Àçії є çîñåðåäæåííÿ áіëüøîї ÷àñòèíè ìіñòÿí ó äóæå âåëèêèõ ìіñòàõ, òîìó Àçіÿ є ñâіòîâèì ëіäåðîì çà êіëüêіñòþ
ìіñò-ìіëüéîíåðіâ. Òіëüêè â Êèòàї òà Іíäії íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 90 òàêèõ ìіñòìіëüéîíåðіâ.
Ìіñòà, ùî є âàæëèâèìè åëåìåíòàìè ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè і ìàþòü ñèëüíèé ïîëіòè÷íèé, åêîíîìі÷íèé і êóëüòóðíèé âïëèâ íà óâåñü ðåãіîí, íàçèâàþòü ñâіòîâèìè ìіñòàìè. Ïðèêëàäîì â Àçії òàêèõ ìіñò є Òîêіî,
Ñіíãàïóð (ìàë. 35), Ñÿíãàí, Äóáàé, Øàíõàé, Ñåóë, Ïåêіí, Ñòàìáóë, ÍüþÄåëі, Ìóìáàї, Áàíãêîê.

Мал. 35. Сінгапур. Центральний діловий район міста і контейнерний термінал одного
з найбільших портів світу
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До середини XX ст. дві провідні економіки світу – США і Японія – стали основою виникнення феноменуу урбанізації
у
– мегаполіса. Першими мегаполісами
стали Нью-Йорк і Токіо. На початку 1980-х рр. у Токіо замешкувало майже
30 млн осіб. У 1990-ті рр. Мумбаї став першим мегаполісом Азії поза Японією, а за кількістю мегаполісів Азія порівнялася з Америкою. Їх стало 5 (Токіо,
Осака-Кобе, Мумбаї, Калькутта, Сеул). До 2000 р. Азія отримала ще чотири
мегаполіси, зокрема Делі, Шанхай, Карачі в Пакистані і Дакки в Бангладеш.
До 2010 р. у світі налічувався 21 мегаполіс. На початку десятиліття населення Делі росло такими темпами, що додавало півтора мільйона осіб що два
роки. Дуже скоро Делі став другим найзаселенішим містом світу після Токіо.

Працересурсний потенціал. Ðîëü Àçії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі âèçíà÷àєòüñÿ
âåëè÷åçíèì ïðàöåðåñóðñíèì ïîòåíöіàëîì ðåãіîíó. Íàðàçі â Àçії ìåøêàє
ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ Çåìëі. Óïðîäîâæ 2009–2050 ðð. íàñåëåííÿ ðåãіîíó, çãіäíî ç ïðîãíîçàìè, ìàє çðîñòè ùå íà ïîíàä 1 ìëðä îñіá (òàáë. 1).
Ç 20 íàéçàñåëåíіøèõ êðàїí ñâіòó 11 ðîçòàøîâàíі â Àçії (òàáë. 2).
Òàáëèöÿ 1. Íàñåëåííÿ íàéáіëüøèõ êðàїí Àçії ó 2009 і 2050 ðð.
2009 ð. (ìëí îñіá)

2050 ð. (ïðîãíîç) (ìëí îñіá)

Êèòàé

1353

Іíäіÿ

1618

Іíäіÿ

1198

Êèòàé

1426

Іíäîíåçіÿ

230

Ïàêèñòàí

335

Ïàêèñòàí

182

Іíäîíåçіÿ

288

Áàíãëàäåø

162

Áàíãëàäåø

222

ßïîíіÿ

127

ßïîíіÿ

102

Óñüîãî

4045

Óñüîãî

5136

Äæåðåëî: World Population 2008. United Nations, Department of Economic and
Social Affairs, Population Division, 2009.
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Íàéáіëüøèì ìіñòîì-àãëîìåðàöієþ є
Òîêіî ç íàñåëåííÿì ïîíàä 37 ìëí ìåøêàíöіâ (ìàë. 36). Òóò ñôîðìóâàâñÿ íàéáіëüøèé ó ñâіòі ìåãàïîëіñ Òîêàéäî, â
ÿêîìó ïðîæèâàє ïîíàä 70 ìëí îñіá.
Íà äðóãîìó ìіñöі ïåðåáóâàє àãëîìåðàöіÿ ìіñòà Ñåóë (ïîíàä 22 ìëí îñіá).
Òðåòє ìіñöå â öüîìó ðåéòèíãó íàëåæèòü іíäіéñüêîìó ìіñòó-àãëîìåðàöії Ìóìáàї (áëèçüêî 22 ìëí ìåøêàíöіâ).
Іíøèìè âåëèêèìè àãëîìåðàöіÿìè ðåãіîíó є: ôіëіïïіíñüêà ñòîëèöÿ Ìàíіëà
(20,7 ìëí ìåøêàíöіâ), ñòîëèöÿ Іíäîíåçії Мал. 36. Токіо – найбільше у світі
місто-агломерація
Äæàêàðòà (19,2 ìëí), ìіñòà Äåëі (Іíäіÿ)
(19 ìëí) і Øàíõàé (Êèòàé). Êіëüêіñòü îñіá, ÿêі ïðîæèâàþòü íà öіé òåðèòîðії, ñòàíîâèòü 18,6 ìіëüéîíà.
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Òàáëèöÿ 2. ÒÎÏ-20 êðàїí çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ
1

Êèòàé

1 411 143 956

11

ßïîíіÿ

127 396 251

2

Іíäіÿ

1 343 544 559

12

Åôіîïіÿ

105 710 314

3

ÑØÀ

325 137 534

13

Ôіëіïïіíè

105 385 212

4

Іíäîíåçіÿ

264 814 296

14

Єãèïåò

98 086 618

5

Áðàçèëіÿ

209 752 446

15

Â’єòíàì

95 819 813

6

Ïàêèñòàí

198 127 350

16

Íіìå÷÷èíà

82 166 989

7

Íіãåðіÿ

192 342 790

17

ÄÐ Êîíãî

82 116 239

8

Áàíãëàäåø

165 168 321

18

Іðàí

81 411 986

9

Ðîñіÿ

143 982 375

19

Òóðå÷÷èíà

81 088 516

10

Ìåêñèêà

129 631 393

20

Òàїëàíä

69 080 395

Äæåðåëî: http://www.worldometers.info/world-population/

ГОЛОВНЕ
Î Азія міститься в межах усіх кліматичних поясів і характеризується великим розмаїттям природних ландшафтів і зон.
Î Країни Азії багаті різноманітними ресурсами корисних копалин.
Î Багато країн Азії мають значні рекреаційні ресурси: як природні, так і антропогенні.
Î Чисельність населення Азії – 4 млрд 117 млн осіб, з них майже 2,5 млрд осіб проживає лише у двох країнах – Китаї та Індії.
Î До першої десятки країн світу за кількістю населення входять шість азіатських країн: Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Японія і Бангладеш.
Î Азія є одним із найменш урбанізованих регіонів світу (в містах проживає лише 42 %
населення). Світовими містами є Токіо, Сінгапур, Сянган, Дубай, Шанхай, Сеул, Пекін, Стамбул, Нью-Делі, Мумбаї, Бангкок.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Визначте, які особливості має вікова структура населення більшості азіатських країн.
2. Чому в багатьох країнах регіону стрімко зросла чисельність міського населення?
3. За допомогою карти атласу «Густота населення» знайдіть і назвіть території Азії з
максимальною і мінімальною густотою населення. Установіть чинники, що визначають такі показники.
4. Порівняйте за особливостями населення два (на вибір) субрегіони Азії.
5. Складіть презентацію «Корисні копалини Азії».

§ 21.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍ ÀÇІЇ

Î Секторальну модель економіки.
Î Чинники, що впливають на розвиток економіки країни.

Особливості економіки країн Азії. Êðàїíè ðåãіîíó ïîñіäàþòü îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі â ñó÷àñíèõ ïîëіòè÷íèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñàõ. Ñåðåä åêñïåðòіâ íàâіòü іñíóє äóìêà, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öåíòð
ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі ìîæå ïåðåìіñòèòèñÿ çі ÑØÀ і Єâðîïè
äî Àçії.
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Ïðîòå ùå â ïåðøіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ÷àñòêà Àçії ó ñâіòîâîìó âàëîâîìó
ïðîäóêòі ñòàíîâèëà ëèøå 11 % (áåç ßïîíії). Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà îäíó îñîáó
áóâ ñòàáіëüíèé – áëèçüêî 650 äîë. ÑØÀ. Íà Àçіþ ïðèïàäàëî ëèøå 7 %
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ñâіòó. Ç íèõ 85 % ïðîäóêöії ïðîìèñëîâîñòі çàáåçïå÷óâàëè ëåãêà і õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. Ïåðåâàæàëà ìîíîêóëüòóðíà
ñïåöіàëіçàöіÿ åêîíîìіê êðàїí, 80 % íàñåëåííÿ áóëî çàéíÿòî â ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі, àëå ïðè öüîìó ðåãіîíó íå âèñòà÷àëî âëàñíèõ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ. Òîìó â äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ïіñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñòі ïåðåä êðàїíàìè Àçії ïîñòàëà íàãàëüíà ïðîáëåìà ìîäåðíіçàöії âëàñíîї
åêîíîìіêè. Çâàæàþ÷è íà ðіçíîìàíіòíіñòü êðàїí, ó ðåãіîíі ñôîðìóâàëîñÿ
êіëüêà ìîäåëåé åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.
ßïîíñüêà ìîäåëü (íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї
Àçії íà ÷îëі ç ßïîíієþ). Âîíà ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ åêñïîðòîîðієíòîâàíîї
åêîíîìіêè é іííîâàöіéíèé ðîçâèòîê.
Ìîäåëü íàçäîãàíÿþ÷îãî ðîçâèòêó. Äëÿ íåї áóëà õàðàêòåðíà іíäóñòðіàëіçàöіÿ âåëèêèõ àãðàðíèõ êðàїí іç îïîðîþ íà âëàñíі åêîíîìі÷íі ðåñóðñè,
ùî ïåðåäáà÷àëî ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ àãðàðíèõ ïåðåòâîðåíü («çåëåíі»
ðåâîëþöії) ó ïîєäíàííі ç àêòèâíîþ äåìîãðàôі÷íîþ ïîëіòèêîþ. Ïіñëÿ іíäóñòðіàëіçàöії çà öієþ ìîäåëëþ Êèòàé і Іíäіÿ ïåðåéøëè äî åêñïîðòíîї îðієíòàöії â ñòðàòåãії ðîçâèòêó ñâîїõ åêîíîìіê.
Ìîäåëü «íàôòîâîãî» âàðіàíòà ðîçâèòêó, ÿêèé áàçóєòüñÿ íà çíà÷íèõ
äîõîäàõ âіä åêñïîðòó íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó ïðè ìàëіé ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Ïðèêëàäîì є êðàїíè Ïåðñüêîї çàòîêè.
Êðіì ðèíêîâîї ìîäåëі, іñíóє é êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíà ìîäåëü, ÿêà
ðîçâèâàєòüñÿ ëèøå â îêðåìèõ êðàїíàõ (íàïðèêëàä, Êîðåéñüêà ÍàðîäíîÄåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà). Âіäìіííîñòі â ðіâíÿõ ðîçâèòêó і ñïåöіàëіçàöії
êðàїí âèðàæåíі òóò ñèëüíіøå, íіæ ó Єâðîïі.
Çà âåëè÷èíîþ ÂÂÏ і òåìïàìè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ Àçіÿ ëіäèðóє ñåðåä íàéáіëüøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó – ïîíàä 37 % ñâіòîâîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó.
Åêîíîìі÷íèìè ëіäåðàìè ðåãіîíó ó 2016 ð. áóëè Êèòàé (ÂÂÏ – 11,2 òðëí
äîë.), ßïîíіÿ (5 òðëí) òà Іíäіÿ (2,3 òðëí). Äàëі éäóòü Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ
(1,4 òðëí), Іíäîíåçіÿ (0,9 òðëí), Òóðå÷÷èíà (0,8 òðëí), Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ
(0,6 òðëí), Іðàí (0,4 òðëí äîë.).
Äî «Âåëèêîї äâàäöÿòêè» (G-20) âõîäÿòü 7 êðàїí Àçії: ÊÍÐ, ßïîíіÿ, Іíäіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Іíäîíåçіÿ, Òóðå÷÷èíà, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.
Êèòàé òà Іíäіÿ – ëіäåðè, «êëþ÷îâі» êðàїíè ñâіòó, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (ìàë. 37).
Ç êðàїí ðåãіîíó òіëüêè ßïîíіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð, Òàéâàíü (Êèòàé), Іçðàїëü і Êіïð çàðàõîâóþòü äî
ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ. Іíäіÿ, Êèòàé, íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè
«äðóãîї õâèëі», íàôòîâèäîáóâíі äåðæàâè Ïåðñüêîї çàòîêè, à òàêîæ Òóðå÷÷èíà, Іðàí є іíäóñòðіàëüíèìè äåðæàâàìè. Íàéìåíø ðîçâèíåíі êðàїíè ðåãіîíó – Àôãàíіñòàí, Áàíãëàäåø,
Єìåí – ìàþòü àãðàðíó åêîíîìіêó.
×åðåç íåâèñîêó êóëüòóðó ãîñïîäàðþâàííÿ, îáìåæåíèé æèòòєâèé ïðîñòіð â
îêðåìèõ êðàїíàõ Àçії і ÷åðåç ïîñòіéíå
çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ íàâ- Мал. 37. ВВП Китаю: динаміка зростання
за період 2006–2011 рр.
êîëèøíє ñåðåäîâèùå íåâïèííî äåãðà-
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äóє. Іíòåíñèâíèé âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí áåç çäіéñíåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ, åêñòåíñèâíå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ –
óñå öå ïðèçâîäèòü äî çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ і âîäè, åðîçії ґðóíòіâ, çóáîæіííÿ
ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ. Äî òîãî æ ÷àñòі êîíôëіêòè і âіéíè òіëüêè óñêëàäíþþòü çàãàëüíó åêîëîãі÷íó ñèòóàöіþ.
Первинний сектор економіки. Ïðåäñòàâëåíèé ñіëüñüêèì і ëіñîâèì ãîñïîäàðñòâàìè, äîáóâíîþ ïðîìèñëîâіñòþ, à òàêîæ ðèáàëüñòâîì і ìèñëèâñòâîì.
Äîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà â áіëüøîñòі àçіéñüêèõ êðàїí, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ, çàâäÿêè їõíіé õîðîøіé çàáåçïå÷åíîñòі ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè і çàãàëüíîìó íèçüêîìó ðіâíþ ðîçâèòêó ïåðåðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ó
ñâіòîâîìó âèäîáóòêó âóãіëëÿ, çàëіçíèõ і ìàðãàíöåâèõ ðóä ëіäèðóþòü Іíäіÿ
і Êèòàé. Òàêîæ äîáðå ðîçâèíóòî âèäîáóâàííÿ îëîâ’ÿíèõ ðóä (Ìàëàéçіÿ,
Іíäîíåçіÿ, Êèòàé і Òàїëàíä), áîêñèòіâ (Іíäіÿ), õðîìіòîâèõ (Òóðå÷÷èíà, Ôіëіïïіíè), ïîëіìåòàëåâíèõ, íіêåëåâèõ і ìіäíèõ (Êèòàé, Ôіëіïïіíè, Іíäîíåçіÿ) ðóä, êàëіéíîї (Éîðäàíіÿ) і êóõîííîї (Іíäіÿ, Ïàêèñòàí, Áàíãëàäåø) ñîëі.
Ïðîòå îñíîâíèì âèäîì åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, ùî âèçíà÷àє ìіñöå öüîãî ðåãіîíó â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі, є âèäîáóòîê íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó. Îñíîâíі ðàéîíè їõ âèäîáóòêó – êðàїíè Çàõіäíîї (Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Êóâåéò, Êàòàð,
Іðàí, Іðàê, ÎÀÅ òà іí.) і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї (Áðóíåé, Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ) Àçії.
Çà äðóãó ïîë. XX і ïî÷. ÕÕІ ñò. êðàїíè Àçії ïіäâèùèëè ñâîþ ÷àñòêó â
äîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі ñâіòó âіä 11 äî 45 %.
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Íåçâàæàþ÷è íà øâèäêèé іíäóñòðіàëüíèé ðîçâèòîê êðàїí Àçії, ó ðåãіîíі âàãîìå ìіñöå íàëåæèòü ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó,
â ÿêå çàëó÷åíî çíà÷íó ÷àñòèíó åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ.
Íà ïî÷. ÕÕІ ñò. àçіéñüêі êðàїíè âèðîáèëè ïîíàä 50 % ñâіòîâîї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Òіëüêè îäèí Êèòàé çàáåçïå÷óє íèíі ïîíàä 20 % ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ñâіòó. Êðàїíè ðåãіîíó âèäіëÿþòüñÿ ó ñâіòі ÿê
çà âèðîùóâàííÿì і çáîðîì îñíîâíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, òàê і çà
ïîãîëіâ’ÿì õóäîáè. Ïðè öüîìó áіëüøó ÷àñòèíó ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñïîæèâàþòü ó ñàìîìó ðåãіîíі.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêöіÿ êðàїí Àçії â ìіæíàðîäíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîäіëі ïðàöі ïðåäñòàâëåíà ðèñîì (Êèòàé, Іíäіÿ і êðàїíè ÏіâäåííîÑõіäíîї Àçії), ÷àєì (Іíäіÿ, Êèòàé (ìàë. 38), Øðі-Ëàíêà і êðàїíè ÏіâäåííîÑõіäíîї Àçії), öèòðóñîâèìè (Òóðå÷÷èíà é Іçðàїëü), íàòóðàëüíèì êàó÷óêîì
(Ìàëàéçіÿ é Іíäîíåçіÿ), ôіíіêàìè (Çàõіäíà Àçіÿ), áàâîâíîþ (Іíäіÿ, Ïàêèñòàí), äæóòîì (Іíäіÿ і Áàíãëàäåø), òðîïі÷íèìè ôðóêòàìè (Іíäіÿ, Êèòàé,
Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ). Ó òâàðèííèöòâі îêðåìі êðàїíè Àçії âèðіçíÿþòüñÿ
çíà÷íèì ïîãîëіâ’ÿì âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè (Іíäіÿ), ñâèíåé, îâåöü і ïòèöі
(Êèòàé). Çàãàëîì ïåðåâàæàє ðîñëèííèöòâî.
Â Àçії ñêëàëèñÿ êіëüêà âåëèêèõ ðàéîíіâ ñïåöіàëіçàöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà: âèðîùóâàííÿ ðèñó (îõîïëþє ìóñîííі ðåãіîíè êðàїí Ñõіäíîї, Ïіâäåííî-Ñõіäíîї і Ïіâäåííîї Àçії â äîëèíàõ ðі÷îê ßíöçè, Ìåêîíã, Іðàâàäі,
Ãàíã, Áðàõìàïóòðà); âèðîùóâàííÿ ÷àþ (Øðі-Ëàíêà, Êèòàé, ßïîíіÿ, Іíäіÿ); ñóáòðîïі÷íîãî çåìëåðîáñòâà (óçáåðåææÿ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ); òðîïі÷íîãî çåìëåðîáñòâà (âîëîãі òðîïіêè Іíäîíåçії òà Ìàëàéçії); âèðîùóâàííÿ
ïøåíèöі (âіä ïіâíі÷íîãî Êèòàþ äî Іðàíó і Òóðå÷÷èíè); âèðîùóâàííÿ ïðîñîïîäіáíèõ êóëüòóð (êóêóðóäçà, ïðîñî, ñîðãî) – ïîñóøëèâі òåðèòîðії Ïіâäåííîї і Ñõіäíîї Àçії; ïàñîâèùíîãî òâàðèííèöòâà – ïóñòåëüíі ðàéîíè
Öåíòðàëüíîї Àçії (Ìîíãîëіÿ, Àôãàíіñòàí).
Òà ïîïðè çíà÷íі ïîêàçíèêè àãðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè ðåãіîíó, â áàãàòüîõ êðàїíàõ ùå íå âèðіøåíî ïðîäîâîëü÷ó ïðîáëåìó. Â îêðåìèõ êðàїíàõ
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культивують понад 1000 років

Мал. 39. Роздавання безкоштовної їжі
нужденним в Індії

Ïіâäåííîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії ìіëüéîíè ëþäåé ãîñòðî âіä÷óâàþòü äåôіöèò ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ (ìàë. 39).
Îäíієþ ç ïðîáëåì àãðàðíîãî ñåêòîðó є ãîñòðà íåñòà÷à îáðîáëþâàíèõ
çåìåëü і âåëè÷åçíі ìàñøòàáè çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ó ðîçâèòêîâèõ êðàїíàõ.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íà ñüîãîäíі êðàїíè Àçії âèïåðåäèëè êðàїíè
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ç âèëîâó ðèáè і ñòàëè ëіäåðîì ñâіòîâîãî ðèáàëüñòâà.
Ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî. Îñíîâó ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà êðàїí Àçії ñòàíîâèòü
çàãîòіâëÿ і ðåàëіçàöіÿ êðóãëîãî ëіñó äëÿ ïîäàëüøîї îáðîáêè íà âèðîáíèöòâі.
Çãіäíî çі ñòàòèñòèêîþ, ïіäãîòîâëåíîþ ìіæíàðîäíîþ îðãàíіçàöієþ ïðè
ÎÎÍ – ÔÀÎ çà 2016 ð., îñíîâíèìè âèðîáíèêàìè ïðîìèñëîâîãî êðóãëîãî
ëіñó â Àçії є òàêі êðàїíè, ÿê Êèòàé – çàéìàє 9 % ñâіòîâîãî âèïóñêó äіëîâîї
äåðåâèíè (5-òå ìіñöå ó ñâіòі); 4 % ïðèïàäàє íà Іíäîíåçіþ (7-ìå ìіñöå).
Áëèçüêî 3 % ñâіòîâîãî âèïóñêó äіëîâîї äåðåâèíè ïðèïàäàє íà Іíäіþ (8-ìå
ìіñöå). Íàéáіëüøèìè êðàїíàìè-åêñïîðòåðàìè äåðåâèíè є Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ і Ôіëіïïіíè. Îñîáëèâіñòþ ëіñîçàãîòіâëі â Êèòàї є òå, ùî ÷àñòêà
ëèñòÿíèõ ïîðіä ñòàíîâèòü áëèçüêî 54 %, ðåøòà – äåðåâèíà õâîéíèõ ïîðіä.
À â Іíäії, Іíäîíåçії і Ôіëіïïіíàõ çàãîòіâëÿ ïðîìèñëîâîãî ëіñó ïðåäñòàâëåíà
âèêëþ÷íî ëèñòÿíèìè ïîðîäàìè. Îñêіëüêè äëÿ ðÿäó êðàїí ðåãіîíó åêñïîðò
äåðåâèíè є îñíîâíèì äæåðåëîì âàëþòíèõ íàäõîäæåíü, ëіñîâі ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äóæå íåðàöіîíàëüíî.
ГОЛОВНЕ
Î Роль Азії у світовому господарстві за останні десятиріччя зросла.
Î Економіка регіону переважно експортоорієнтована. За величиною ВВП і темпами
економічного зростання Азія є лідером серед найбільших регіонів світу – понад
37 % світового валового продукту.
Î Інтенсивний видобуток корисних копалин, екстенсивне сільське господарство, вирубування лісів – усе це призводить до забруднення повітря і води, ерозії ґрунтів.
Î У господарстві країн Азії вагоме місце посідає сільське господарство, у якому зайнята значна частина економічно активного населення.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Чим зумовлена роль країн Азії у сучасному світовому господарстві?
Вкажіть виробництва, що належать до первинного сектору економіки.
Чому значна частина населення азійських країн зайнята в сільському господарстві?
Наведіть приклади продукції сільського господарства, яку пропонують на світовий
ринок країни Азії.
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§ 22.

ÂÒÎÐÈÍÍÈÉ І ÒÐÅÒÈÍÍÈÉ
ÑÅÊÒÎÐÈ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍ ÀÇІЇ

Î Виробництва, які налічує переробна промисловість.
Î Що таке невиробнича сфера?

Вторинний сектор економіки. Äî öüîãî ñåêòîðó íàëåæàòü òі âèäè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ïàëèâî, ñèðîâèíó і íàïіâôàáðèêàòè, ùî ñòâîðåíі â ïåðâèííîìó ñåêòîðі, äëÿ âèðîáëåííÿ ãîòîâèõ òîâàðіâ.
Öå ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü і áóäіâíèöòâî.
Ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі ñâіòó íà Àçіþ ïðèïàäàє ïðèáëèçíî 35 %.
Íàéâàæëèâіøèìè âèäàìè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі є: íàôòîãàçîâà, âóãіëüíà, ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ, àëþìіíієâà ïðîìèñëîâіñòü, åíåðãåòèêà, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, åëåêòðîíіêà é åëåêòðîòåõíіêà, õіìі÷íà (âèðîáíèöòâî äîáðèâ,
âîëîêîí, ïëàñòìàñè) і òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü.
Çà ìàñøòàáîì і ðіâíåì іíäóñòðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà âèäіëÿþòüñÿ òðè
êðàїíè: Êèòàé, ßïîíіÿ òà Іíäіÿ. Ãîñïîäàðñüêі êîìïëåêñè öèõ êðàїí ïðåäñòàâëåíі âñіìà âèðîáíèöòâàìè âòîðèííîãî ñåêòîðó.
Ìåíøèìè îáñÿãàìè, àëå іç ñó÷àñíîþ іíäóñòðіàëüíîþ ñòðóêòóðîþ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðîìèñëîâі êîìïëåêñè Іçðàїëþ і íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ êðàїí
«ïåðøîї õâèëі» (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð, Òàéâàíü). Çà ðіâíåì ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі äî íèõ íàáëèæàþòüñÿ íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè «äðóãîї
õâèëі» – Òàїëàíä, Ìàëàéçіÿ, Іíäîíåçіÿ, Ôіëіïïіíè і Â’єòíàì.
Îñîáëèâà ñòðóêòóðà ïðîìèñëîâîñòі, ç ðіçêèì ïåðåâàæàííÿì ãàëóçåé ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, õàðàêòåðíà äëÿ íàôòîäîáóâíèõ êðàїí:
Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Êóâåéò, Êàòàð, Іðàí, ÎÀÅ òà іí.
Íèíі â ïåðåðîáíіé ïðîìèñëîâîñòі Àçіÿ ìàє ïðîâіäíі ïîçèöії ó ñâіòі ç
âèïëàâêè ñòàëі. Âåëèêі ìåòàëóðãіéíі êîìáіíàòè ñòâîðåíі â Êèòàї, Іíäії,
ßïîíії і Òóðå÷÷èíі. Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ ïðåäñòàâëåíà âèïëàâêîþ îëîâà
(Êèòàé, Ìàëàéçіÿ, Òàїëàíä), ìіäі (Êèòàé, ßïîíіÿ, Іíäîíåçіÿ, Ôіëіïïіíè),
àëþìіíіþ (Êèòàé, Іíäіÿ, ßïîíіÿ), ñâèíöþ і öèíêó (Êèòàé, ßïîíіÿ).
Ãîëîâíèìè âèðîáíèêàìè àâòîìîáіëіâ є Êèòàé, ßïîíіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ òà Іíäіÿ (ìàë. 40).
Àçіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíі ìіñöÿ ç âèïóñêó ñóäåí (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, ßïîíіÿ, Êèòàé), ðîáîòіâ (ßïîíіÿ, Êèòàé), ïîáóòîâîї åëåêòðîíіêè і êîìï’þòåðíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ (Êèòàé, ßïîíіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Òàéâàíü), іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé
і ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Іíäіÿ,
ßïîíіÿ, Êèòàé), âèðîáíèöòâà áàâîâíÿíèõ òêàíèí, îäÿãó і âçóòòÿ (Êèòàé).
Ó õіìі÷íîìó êîìïëåêñі âèäіëÿþòüñÿ âèðîáíèöòâî ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ
(íàñàìïåðåä àçîòíèõ), ïîáóòîâîї õіìії
і ôàðìàöåâòèêè, ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ (Êèòàé, ßïîíіÿ, Іíäіÿ, íàôòîâèäîáóâíі êðàїíè ðåãіîíó).
Ó ðåãіîíі âèäіëÿþòü òàêîæ êðàїíè
ç ðîçâèíåíîþ ãіðíè÷îäîáóâíîþ àáî
ëåãêîþ ïðîìèñëîâіñòþ: Ìîíãîëіÿ,
Â’єòíàì, Øðі-Ëàíêà, Àôãàíіñòàí,
Мал. 40. Корейська автомобільна виставка Áàíãëàäåø.
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Мал. 41.
Порт Шанхая
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Íàéìåíø ðîçâèíåíі êðàїíè, â ÿêèõ ñó÷àñíà ïðîìèñëîâіñòü ïðàêòè÷íî
âіäñóòíÿ, – öå Ëàîñ, Êàìáîäæà, Íåïàë, Áóòàí, Єìåí.
Основні промислові осередки і регіони. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ âèñîêà êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà ÷àñòî ïîâ’ÿçàíà ç àãëîìåðàöіÿìè і ðîçâèíóòîþ
іíôðàñòðóêòóðîþ. Òàêі ðåãіîíè ìàþòü äîñòàòíþ êіëüêіñòü âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ, íàéñó÷àñíіøó âèðîáíè÷ó і ñîöіàëüíó іíôðàñòðóêòóðó,
ìîæëèâîñòі êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà.
Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ òàêèìè öåíòðàìè є òåõíîëîãі÷íі ïàðêè (òåõíîïàðêè). Ó íèõ äëÿ âèðîáíèöòâà íîâіòíüîї íàóêîєìíîї ïðîäóêöії íàëàãîäæóþòü òіñíі çâ’ÿçêè ç óíіâåðñèòåòñüêèìè і íàóêîâî-äîñëіäíèìè öåíòðàìè.
Òèïîâèì ïðèêëàäîì ïîäіáíèõ ïàðêіâ є «Öóêóáà» â ßïîíії.
Ïîìіòíà òàêîæ îðієíòàöіÿ âèðîáíèöòâà íà äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó, îñîáëèâî íåâèñîêîї êâàëіôіêàöії. ßê íàñëіäîê, ó êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,
ïåðåíåñåíі îêðåìі ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі, à òàêîæ äåÿêі åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íі íàôòîïåðåðîáíі ïіäïðèєìñòâà і ïіäïðèєìñòâà êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, ìàøèíîáóäóâàííÿ ðîçâèíóòèõ êðàїí.
Ïðèêëàäîì íàéáіëüøèõ ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ Àçії є Òèõîîêåàíñüêèé ó
ßïîíії, Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ó Êèòàї, «Іíäіéñüêèé Ðóð» â Іíäії.
Òèõîîêåàíñüêèé ïîÿñ ßïîíіїї ïðîñòÿãàєòüñÿ íåøèðîêîþ (äî 65 êì) ñìóãîþ
ïðèìîðñüêèõ íèçîâèí îñòðîâà Õîíñþ òà іíøèõ. Òóò çîñåðåäæåíі ãîëîâíі
ïðîìèñëîâі ðàéîíè Òîêіî, Îñàêè, Íàãîї, Êіòàêþñþ, áіëüøіñòü ÒÅÑ і ÀÅÑ,
ìåòàëóðãіéíèõ, íàôòîïåðåðîáíèõ і õіìі÷íèõ êîìáіíàòіâ, ìàøèíîáóäіâíèõ
çàâîäіâ. Ó éîãî ìåæàõ ðîçòàøîâàíі é ãîëîâíі ðàéîíè іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі і íàéâàæëèâіøі ïîðòè êðàїíè.
Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ðàéîí Êèòàþ óòâîðþþòü äåâ’ÿòü ïðèìîðñüêèõ ïðîâіíöіé і àâòîíîìíèõ ðàéîíіâ Êèòàþ, à òàêîæ òðè ìіñòà öåíòðàëüíîãî
ïіäïîðÿäêóâàííÿ – Ïåêіí, Øàíõàé і Òÿíüöçіíü. Öå íàéðîçâèíåíіøà ÷àñòèíà êðàїíè ç ïîòóæíîþ âàæêîþ і ëåãêîþ ïðîìèñëîâіñòþ, ç іíòåíñèâíèì
ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, іç ãóñòîþ òðàíñïîðòíîþ ìåðåæåþ. Çàâäÿêè ìîðñüêèì ïîðòàì ðåãіîí òіñíî âêëþ÷åíèé äî ìіæíàðîäíèõ çâ’ÿçêіâ (ìàë. 41).
«Іíäіéñüêèé Ðóð» – òàê íàçèâàþòü ãîëîâíó âóãіëüíî-ìåòàëóðãіéíó áàçó
êðàїíè, ùî ðîçìіùåíà íà ñõîäі Іíäії. Ñàìå òóò ïî÷àëè іíòåíñèâíó ðîçðîáêó
ðîäîâèù âóãіëëÿ, çàëіçíîї і ìàðãàíöåâîї ðóä. Çãîäîì âîíè ñòàëè îñíîâîþ
ôîðìóâàííÿ Êîëêàòñüêî-Äàìîäàðñüêîãî ïðîìèñëîâîãî ïîÿñó.
Третинний сектор економіки íàáóâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ â íàø ÷àñ. Öå
«ñôåðà íàäàííÿ ïîñëóã» – òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, òîðãіâëÿ і òóðèçì, îõîðîíà
çäîðîâ’ÿ, íàóêîâà і ôіíàíñîâà äіÿëüíіñòü, êîìï’þòåðíå ïðîãðàìóâàííÿ
òîùî. Ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó ïåðåâàæàє òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, є
ïîñòіíäóñòðіàëüíèì.
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Мал. 42. Лідери за кількістю патентних заявок у світі, 2016 рік

Äæåðåëî: Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі (WIPO)

Ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ Àçії ÷àñòêà òðåòèííîãî ñåêòîðó â åêîíîìіöі ñòàíîâèòü âіä 60 äî 80 %. Çà îáñÿãîì âèðîáíèöòâà ó ñôåðі ïîñëóã ßïîíіÿ
ïîñòóïàєòüñÿ òіëüêè ÑØÀ. Òîêіî є òðåòіì çà çíà÷åííÿì ôіíàíñîâèì öåíòðîì ñâіòó ïіñëÿ Ëîíäîíà і Íüþ-Éîðêà. Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè ïîòóæíèìè ôіíàíñîâèìè öåíòðàìè ñòàëè Øàíõàé, Ñіíãàïóð, Ñÿíãàí. Ñïåöіàëüíі
åêîíîìі÷íі çîíè ç ïіëüãîâèì îïîäàòêóâàííÿì äіÿëüíîñòі (îôøîðíі çîíè)
ñòâîðåíі â ÎÀÅ, Ìàëàéçії, Ñіíãàïóðі, íà Êіïðі і Áàõðåéíі.
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè ðåãіîíó ìàє òóðèçì. Íà êðàїíè Àçії
ïðèïàäàє áëèçüêî 20 % âіäâіäóâàíü іíîçåìíèõ òóðèñòіâ. Íàéáіëüøå òóðèñòè âіäâіäóþòü êðàїíè Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, îñîáëèâî Êèòàé (ïîíàä 60 ìëí òóðèñòіâ çà ðіê).
Íà 2017 ð. Àçіÿ ëіäèðóє çà êіëüêіñòþ іííîâàöіéíèõ êîìïàíіé. Äî ñôåðè
іííîâàöіé íàëåæàòü іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ôàðìàöåâòèêà і âèðîáíèöòâî
íàïіâïðîâіäíèêіâ і åëåêòðîííèõ êîìïîíåíòіâ. Çі 100 íàéáіëüøèõ іííîâàöіéíèõ êîìïàíіé ñâіòó 46 ìіñòèòüñÿ â öüîìó ðåãіîíі. Ñåðåä íèõ 39 êîìïàíіé іç ßïîíії, 4 – ç Ðåñïóáëіêè Êîðåÿ, 2 – ç Òàéâàíþ (Êèòàé). Óïåðøå äî
ñïèñêó ïîòðàïèëà êîìïàíіÿ ç êîíòèíåíòàëüíîãî Êèòàþ – Huawei.
Іç 10 êðàїí-ëіäåðіâ çà êіëüêіñòþ ïàòåíòíèõ çàÿâîê (âèíàõîäіâ) òðè êðàїíè ìіñòÿòüñÿ â Àçії (ìàë. 42).

Найважливіші міжнародні транспортні коридори й вузли. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà âñіõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ і øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ çîñåðåäæåíà â åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ (ßïîíіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Êèòàé, Ñіíãàïóð
òîùî). Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà öèõ äåðæàâ ìàє ñêëàäíó ñòðóêòóðó і ïðåäñòàâëåíà âñіìà âèäàìè òðàíñïîðòó. Íàïðèêëàä, ßïîíіÿ, ìàþ÷è ïîðіâíÿíî íåâåëèêó òåðèòîðіþ, є îäíèì іç ëіäåðіâ çà ïðîòÿæíіñòþ òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ.
Ðîçâèòêîâі êðàїíè ìàþòü ãіðøå ðîçâèíåíó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó. Їõ
òðàíñïîðò ïåðåáóâàє íà ñòàäії ôîðìóâàííÿ, òîìó ñó÷àñíі âèäè òðàíñïîðòó
(çàëіçíèöі, òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò) ðîçâèíóòі ñëàáî àáî é óçàãàëі âіäñóòíі. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ òðàíñïîðòíі øëÿõè ç’єäíóþòü ðåãіîíè âèäîáóâàííÿ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ і íàéáіëüøі ìîðñüêі ïîðòè.
Îñîáëèâà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà ñêëàëàñÿ â íàôòîâèäîáóâíèõ êðàїíàõ
Çàõіäíîї Àçії, òóò îñíîâíó ôóíêöіþ çà âíóòðіøíіì âàíòàæîîáіãîì âèêîíóє
òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò, à çà ïàñàæèðîîáіãîì – àâòîìîáіëüíèé.
Ó íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ âåëèêå çíà÷åííÿ ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ ìàþòü ґðóíòîâі, àâòîìîáіëüíі é ðі÷êîâі øëÿõè. Ïðîòÿæíіñòü і ãóñòîòà çàëіçíè÷íèõ ëіíіé íåâåëèêà. À äåÿêі êðàїíè (Àôãàíіñòàí, Ëàîñ,
Áðóíåé, Îìàí) çàëіçíèöü óçàãàëі íå ìàþòü.
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ГОЛОВНЕ
Î У промисловому виробництві світу на Азію припадає приблизно 35 %. Найважливішими
виробництвами є нафтогазова, вугільна, енергетика, чорна металургія, алюмінієва промисловість, автомобілебудування, електроніка й електротехніка, хімічна, текстильна.
Î За масштабами і рівнем індустріального виробництва провідними є Китай, Японія, Індія.
Î Найбільшими промисловими районами Азії є Тихоокеанський у Японії, ПівнічноСхідний у Китаї, «Індійський Рур» в Індії.
Î На 2017 р. Азія стала лідером за кількістю інноваційних компаній.
Î Транспортна система Азії розвинена досить нерівномірно. Більшість транспортних
засобів і шляхів сполучення зосереджена в економічно розвинутих країнах.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Назвіть основні промислові регіони Азії.
Чому в провідних країнах Азії інтенсивно розвиваються наукоємні виробництва?
Доведіть, що на сході Азії формується потужний економічний регіон світу.
Наведіть приклади важливих транспортних вузлів у Азії.
Розробіть маршрут перебування в одній із країн Азії з бізнесовою чи туристичною
метою.
97

РОЗДІЛ 2

Íàéâàæëèâіøå çíà÷åííÿ â ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ ìàє ìîðñüêèé
òðàíñïîðò. Ñàìå âіí âèêîíóє âèðіøàëüíó ôóíêöіþ â íàëàãîäæåííі
åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ êðàїí Àçії ç
іíøèìè ðåãіîíàìè ñâіòó. Ç 13 íàéáіëüøèõ çà âàíòàæîîáіãîì ìîðñüêèõ ïîðòіâ ñâіòó 12 ðîçìіùåíі â
Àçії. Íàéáіëüøèìè ìîðñüêèìè
ïîðòàìè ðåãіîíó є Ñіíãàïóð, Íіíáî×æîóøàíü, Øàíõàé, Ñÿíãàí, Ïóñàí, Íàãîÿ, Îñàêà, Òîêіî, Ãàîñþí,
Ìóìáàї, Êèòàé, Ñіíãàïóð і Êіïð.
Мал. 43. Транспортна розв’язка в м. Чунцін
Ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ ïðîâіäíå çíà÷åííÿ ìàє çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò (Êèòàé ïîñіäàє 4-òå ìіñöå ó ñâіòі
çà ïðîòÿæíіñòþ çàëіçíèöü, Іíäіÿ – 3-òє ìіñöå). ßïîíіÿ і Êèòàé âèðіçíÿþòüñÿ
âèñîêîøâèäêіñíèìè çàëіçíèöÿìè, à òàêîæ ãðàíäіîçíèìè òðàíñïîðòíèìè
ñïîðóäàìè (òóíåëü Ñåéêàí ìіæ îñòðîâàìè Õîíñþ і Õîêêàéäî – 54 êì, ìіñò
Àêàñі-Êàéêó íà òðàñі ìіæ Õîíñþ і Ñіêîêó – 3,9 êì). Ó Êèòàї ïîáóäóâàëè
íàéáіëüøó òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó ó ñâіòі. Ó ìіñòі ×óíöіí çàïóñòèëè 5-ðіâíåâó ðîçâ’ÿçêó, ÿêà є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ і íàéñêëàäíіøèõ, îñêіëüêè íå òіëüêè áàãàòîïîâåðõîâà, à ùå і ñêëàäàєòüñÿ ç äâàäöÿòè åñòàêàä, ÿêі ðîçõîäÿòüñÿ
ó 8-ìè ðіçíèõ íàïðÿìêàõ (ìàë. 43).
Îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè ïðîâіäíèõ êðàїí Àçії є
áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïîâіòðÿíîãî òðàíñïîðòó. Âåëèêі àåðîïîðòè-õàáè ñòâîðåíî â ìіñòàõ Ïåêіí, Òîêіî, Ñÿíãàí, Äæàêàðòà, Äóáàé, Áàíãêîê, Ñіíãàïóð,
Ãóàí÷æîó, Øàíõàé, Ñòàìáóë.
Ç ðîçâèòêîì êîíòåéíåðíîї ñèñòåìè ïåðåâåçåíü âàíòàæіâ (áëèçüêî 40 %
ñâіòîâèõ âàíòàæіâ) øâèäêî óòâîðþþòüñÿ òðàíñêîíòèíåíòàëüíі êîíòåéíåðíі òðàíñïîðòíі êîðèäîðè. Âîíè ïåðåäáà÷àþòü ïîєäíàííÿ ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó іç çàëіçíè÷íèì і àâòîìîáіëüíèì. Íàéáіëüøå ïîøèðåíі «êîðèäîðè»
íà ìàðøðóòàõ ßïîíіÿ, Êèòàé – ñõіäíå óçáåðåææÿ ÑØÀ. Íàéáіëüøèìè
êîíòåéíåðíèìè ïîðòàìè ñâіòó є: Ñÿíãàí, Ñіíãàïóð, Ãàîñþí (Êèòàé), Êîáå
(ßïîíіÿ), Ïóñàí (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ), Êåëàíã (Ìàëàéçіÿ) òà іíøі.
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§ 23.

ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÓÁÐÅÃІÎÍІÂ ÀÇІЇ.
ÇÂ’ßÇÊÈ ÓÊÐÀЇÍÈ Ç ÊÐÀЇÍÀÌÈ ÀÇІЇ

Î Що таке міжнародний географічний поділ праці (МГПП)?
Î Типи міжнародних зв’язків.

Економічний розвиток субрегіонів
Азії та особливості їхньої участі в
міжнародному поділі праці. Східна
Азія. Êðàїíè ðåãіîíó ðіçíі çà ðіâíåì

Òàáëèöÿ 1. Ïîêàçíèê ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
Ñõіäíîї Àçії, äîë. ÑØÀ

Íàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.
ßïîíіÿ íàëåæèòü äî ðîçâèíóòèõ
Êèòàé
2 918 9 252 15 399
êðàїí ñâіòó, äå ïðàöþє ïåðåâàæíî
Ðåñïóáëіêà
íàöіîíàëüíèé êàïіòàë, Ðåñïóáëіêà
16 452 29 738 37 740
Êîðåÿ
Êîðåÿ – äî íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ
êðàїí ç іíîçåìíèì êàïіòàëîì. ÊèÌîíãîëіÿ
3 774 7 437 12 275
òàé є êðàїíîþ ç ïåðåõіäíîþ åêîíîßïîíіÿ
26 850 35 157 41 275
ìіêîþ, äëÿ ÿêîї õàðàêòåðíі âèñîêі
òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ, õî÷à âîíè
çàëèøàþòüñÿ íèçüêèìè ç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ (òàáë. 1). Ìîíãîëіÿ є êðàїíîþ, ùî ðîçâèâàєòüñÿ, à Êîðåéñüêà Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà çàëèøàєòüñÿ ñîöіàëіñòè÷íîþ ðåñïóáëіêîþ ç âèðàæåíîþ öåíòðàëіçîâàíîþ åêîíîìіêîþ.
Ãîñïîäàðñòâî êðàїí ñóáðåãіîíó ïðåäñòàâëåíå ðіçíîìàíіòíèìè âèäàìè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі. Ïðîâіäíèìè âèðîáíèöòâàìè âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі є ÷îðíà òà
êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ і õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü (Êèòàé, ßïîíіÿ). Ó ìàøèíîáóäіâíîìó êîìïëåêñі ïåðåâàæàþòü ïіäïðèєìñòâà, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâі
ïîáóòîâîї òåõíіêè і ðàäіîåëåêòðîíіêè, àâòîìîáіëіâ і ñóäåí (ßïîíіÿ, Ïіâäåííà Êîðåÿ, Êèòàé, Òàéâàíü). Ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі îñîáëèâî âèäіëÿþòüñÿ âèðîáíèöòâî ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ, çàñîáіâ ïîáóòîâîї õіìії, ôàðìàöåâòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі
і ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ (Êèòàé, ßïîíіÿ). Âàãîìå çíà÷åííÿ ìàє і òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, çîêðåìà âèðîáíèöòâî øîâêîâèõ і áàâîâíÿíèõ òêàíèí.
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî îðієíòóєòüñÿ çäåáіëüøîãî íà ðîñëèííèöòâî. Âèíÿòêîì є ëèøå Ìîíãîëіÿ, äå ïðîâіäíå ìіñöå ïîñіäàє òâàðèííèöòâî (ìàë. 44).
Îñíîâíèìè êóëüòóðàìè ó ðåãіîíі є ðèñ і ïøåíèöÿ. Êðіì òîãî, òóò
òàêîæ âèðîùóþòü çåðíîáîáîâі,
îâî÷і і ôðóêòè. Àáñîëþòíèì ëіäåðîì іç âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ñåðåä êðàїí
Ñõіäíîї Àçії є Êèòàé. Îäíàê êðàїíè ñóáðåãіîíó íå çàáåçïå÷óþòü ïîâíіñòþ ñâîїõ ïîòðåá і ïåâíó ÷àñòêó
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
êóëüòóð,
çîêðåìà çåðíîâèõ, іìïîðòóþòü.
Òâàðèííèöòâî ìàє ðіçíó ñïåöіàëіçàöіþ â êðàїíàõ ðåãіîíó é îðієíòóМал. 44. Наявність продуктивних пасовищ єòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñâèíàðñòâî,
сприяє розвитку в Монголії пасовищного ñêîòàðñòâî, âіâ÷àðñòâî, ïòàõіâíèскотарства
öòâî. Öіêàâèì є òîé ôàêò, ùî ñïå-
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öіàëіçàöіÿ òâàðèííèöòâà çäåáіëüÒàáëèöÿ 2. Ïîêàçíèêè ÂÂÏ
øîãî çàëåæèòü і âіä ðåëіãії, ÿêà
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
ñïîâіäóєòüñÿ â òіé ÷è іíøіé êðàїíі.
Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, äîë.
Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ. Îñíîâíèìè
Íàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
ðèñàìè ãîñïîäàðñòâà êðàїí Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії є íåâïèííå çðîñòàíÁðóíåé
66 767 79 303 76 884
íÿ ÷àñòêè ïðîìèñëîâîñòі é òóðèçìó
Â’єòíàì
2 058 4 396 6 429
ó ñòâîðåííі ÂÂÏ, øâèäêèé ðîçâèòîê òèõ âèðîáíèöòâ, ÿêі âèïóñêàІíäîíåçіÿ
4 647 8 433 11 720
þòü íàóêîєìíó ïðîäóêöіþ, ùî
Êàìáîäæà
1 084 2 462 3 737
îðієíòîâàíà íà åêñïîðò, ïðîâåäåííÿ
åôåêòèâíèõ àãðàðíèõ ðåôîðì, ðîçËàîñ
1 793 3 719 5 710
âèòîê íàöіîíàëüíîї îñâіòè, ùî îðіÌàëàéçіÿ
12 789 20 336 27 267
єíòîâàíà íà ïіäãîòîâêó âëàñíèõ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ êàäðіâ.
Ñіíãàïóð
40 978 70 647 87 855
Êіëüêà êðàїí ñóáðåãіîíó – Ñіíãàïóð,
Òàїëàíä
7 358 13 188 16 888
Іíäîíåçіÿ, Ôіëіïïіíè, Ìàëàéçіÿ – є
íîâèìè іíäóñòðіàëüíèìè êðàїíàìè.
Ôіëіïïіíè
3 401 5 550 7 728
Áðóíåé є êðàїíîþ-åêñïîðòåðîì íàÑõіäíèé
1 207 6 979 4 187
ôòè. Çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà äóøó
Òèìîð
íàñåëåííÿ â ðåãіîíі áіëüøå ïîëîâèíè áіäíèõ êðàїí (òàáë. 2).
Çàõіäíà Àçіÿ. Ãîñïîäàðñòâî êðàїí Çàõіäíîї Àçії õàðàêòåðèçóєòüñÿ ãіïåðòðîôîâàíèì ðîçâèòêîì ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ñâіòîâå çíà÷åííÿ
ìàє íàôòîâèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü. Ó ðåãіîíі çîñåðåäæåíà çíà÷íà êіëüêіñòü êðàїí-åêñïîðòåðіâ íàôòè, ñåðåä ÿêèõ ëіäèðóþòü Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ,
Іðàí, ÎÀÅ, Êàòàð і Êóâåéò. Íà îáðîáíó ïðîìèñëîâіñòü ïðèïàäàє áëèçüêî
25 % ñòâîðåííÿ ðåãіîíàëüíîãî ÂÂÏ. Öå – íàôòîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü,
ïðîìèñëîâіñòü áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, øêіðÿíî-âçóòòєâà, ìåòàëîîáðîáíà,
õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, ó ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòü äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó.
Ó ñòðóêòóðі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà 3/4 ïðèïàäàє íà çåðíîâі êóëüòóðè і âèðîùóâàííÿ îâî÷іâ і ôðóêòіâ. Ó òâàðèííèöòâі âèðîáëÿєòüñÿ áëèçüêî 13 % ïðîäóêöії. Äî íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ ïðîäóêöії
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàëåæàòü äâі êðàїíè, ÿêі íå є âëàñíå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè. Öå Іçðàїëü, ÿêèé âèðîùóє îâî÷і і ôðóêòè, і Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі ïøåíèöі. Іíøèìè äîñèòü
ïîòóæíèìè âèðîáíèêàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії є Іðàí, Іðàê,
Ñèðіÿ. Õî÷à ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ðîçâèâàєòüñÿ òóò çàãàëîì ñòàáіëüíî,
ïðîòå ðåãіîí є õðîíі÷íî çàëåæíèì âіä іìïîðòó ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ.
Âàæëèâå ìіñöå â ðåãіîíі ìàє ñôåðà ïîñëóã, íà ÿêó ïðèïàäàє áëèçüêî
60 % ÂÂÏ. Òàê, âàæëèâèì äæåðåëîì äîõîäіâ є òóðèçì, áàíêіâñüêà і ôіíàíñîâà ñôåðè.
Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè êðàїí ðåãіîíó äîñèòü øèðîêі, ïðîòå íàéðîçâèíåíіøîþ ôîðìîþ öèõ çâ’ÿçêіâ є çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ. ×àñòêà åêñïîðòó
êðàїí ðåãіîíó ñòàíîâèòü áëèçüêî 4 %. Â åêñïîðòі ïåðåâàæàþòü ïàëèâíі
ðåñóðñè і ïðîäóêöіÿ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі. Ó ñòðóêòóðі ðåãіîíàëüíîãî іìïîðòó 75 % ïðèïàäàє íà ïðîìèñëîâó ïðîäóêöіþ, 10 % – íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, 3 % – íà ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Çà ïðîãíîçàìè ÌÂÔ, ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ ó êðàїíàõ Çàõіäíîї Àçії çàãàëîì çðîñòàòèìå. Âèíÿòêîì є ëèøå Êàòàð. Éîãî äóæå âèñîêèé ïîêàçíèê ÂÂÏ çíèæóâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ÷àñòêè êðàїíè ó âèäîáóòêó é åêñïîðòі íàôòè. Íåâèñîêі ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íà-
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Òàáëèöÿ 3. Ïîêàçíèê ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
Çàõіäíîї Àçії, äîë.
Íàçâà êðàїíè

2000

2010

2016

3 647

15 355

17 439

–

1 561

1 919

Áàõðåéí

37 133

39 953

50 704

Âіðìåíіÿ

2 273

6 370

8 621

Ãðóçіÿ

2 567

6 568

10 044

Єìåí

3 076

4 246

2 375

Іçðàїëü

20 781

29 012

35 179

Іðàê

–

12 380

17 944

Іðàí

9 766

17 185

18 077

Éîðäàíіÿ

6 025

10 905

12 278

Êàòàð

86 713 133 260 127 660

Êóâåéò

50 908

60 947

71 887

Ëіâàí

10 267

16 107

18 525

ÎÀÅ

86 422

56 863

67 871

Îìàí

32 901

46 828

46 698

Ñàóäіâñüêà
Àðàâіÿ

32 624

44 163

55 158

Ñèðіÿ

4 306

6 375

–

Àçåðáàéäæàí
Àôãàíіñòàí

Òàáëèöÿ 4. Ïîêàçíèê ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
Ïіâäåííîї Àçії, äîë.
Íàçâà êðàїíè

2000

2010

2016

Áàíãëàäåø

1361

2592

3891

Áóòàí

2668

5817

8227

Іíäіÿ

2019

4445

6616

Іðàí

9676

17 185 18 077

Ìàëüäіâñüêà
Ðåñïóáëіêà

5241

11 813 15 553

Íåïàë

1211

1956

2479

Ïàêèñòàí

2700

4113

5106

Øðі-Ëàíêà

4496

8274

12 262
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ñåëåííÿ ìàþòü Ðåñïóáëіêè Çàêàâêàççÿ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåõіäíèì
åòàïîì ðîçâèòêó åêîíîìіêè. Íàéáіäíіøîþ êðàїíîþ ðåãіîíó є Àôãàíіñòàí (òàáë. 3).
Ïіâäåííà Àçіÿ. Ïðî ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí Ïіâäåííîї
Àçії ñâіä÷àòü çàãàëîì íèçüêі ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ (òàáë. 4),
òîìó ÷àñòî ðåãіîí íàçèâàþòü ðåãіîíîì áіäíîñòі. Äîòåïåð çáåðіãàєòüñÿ
åêîíîìі÷íà çàëåæíіñòü êðàїí âіä ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòèõ äåðæàâ Çàõîäó.
Êðàїíè Ïіâäåííîї Àçії є âàæëèâèìè ó ñâіòі âèðîáíèêàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Òóò âèðîùóþòü çåðíîâі é çåðíîáîáîâі êóëüòóðè,
÷àé, öóêðîâó òðîñòèíó, áàâîâíèê
(ìàë. 45), äæóò, àðàõіñ, íàòóðàëüíèé
êàó÷óê, êîêîñîâèé ãîðіõ, ðіçíîìàíіòíі ïðÿíîùі. Öÿ ïðîäóêöіÿ ïîñòà÷àєòüñÿ êðàїíàìè é íà ñâіòîâèé ðèíîê.
Äîáðå ðîçâèâàєòüñÿ é òâàðèííèöòâî,
àëå òâàðèí âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî ÿê òÿãëîâó ñèëó.
Ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ çäåáіëüøîãî â Іíäії, Øðі-Ëàíöі і Ïàêèñòàíі. Ãîëîâíі íàïðÿìè ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà – öå ãіðíè÷îäîáóâíà,
ìåòàëóðãіéíà, âóãіëüíà ïðîìèñëîâіñòü, àòîìíà åíåðãåòèêà, îêðåìі ãàëóçі ìàøèíîáóäóâàííÿ, ëåãêîї і
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê ó Íåïàëі é Áóòàíі äóæå
îáìåæåíèé і ïðåäñòàâëåíèé äðіáíèìè íàïіâêóñòàðíèìè ïіäïðèєìñòâàìè
õàð÷îâîї, òåêñòèëüíîї і äåðåâîîáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі. Âèðîáíèöòâî îðèãіíàëüíèõ ïîøòîâèõ ìàðîê є îñíîâíèì
äæåðåëîì âàëþòíèõ íàäõîäæåíü öèõ
äåðæàâ. Ìàëüäіâñüêà Ðåñïóáëіêà ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðèáíіé ïðîìèñëîâîñòі
і òóðèçìі (ìàë. 46).
Ïіâäåííà Àçіÿ íàðàçі ïîñіäàє
ñêðîìíå ìіñöå ó ñâіòîâіé òîðãіâëі.
Íà її ÷àñòêó ïðèïàäàє áëèçüêî 3 %
ñâіòîâîãî òîâàðîîáіãó. Ìàñøòàáè
çîâíіøíüîї òîðãіâëі ìіæ îêðåìèìè
êðàїíàìè ðåãіîíó íåçíà÷íі, íåçâàæàþ÷è íà іñíóâàííÿ Àñîöіàöії
ðåãіîíàëüíîãî ñïіâðîáіòíèöòâà Ïіâäåííîї Àçії, ÿêà ìàє íà ìåòі ðîç-

Мал. 46. Мальдіви – улюблене місце відпочинку туристів
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øèðåííÿ çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ
çâ’ÿçêіâ ó ðåãіîíі.
Öåíòðàëüíà Àçіÿ. Êàçàõñòàí ìàє
âåëè÷åçíі çàïàñè êîðèñíèõ êîïàëèí, çîêðåìà íàôòè, ãàçó і ðóä ìåòàëіâ. Òàêîæ êðàїíà ìàє çíà÷íèé
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ïîòåíöіàë:
ó ñòåïàõ ìîæëèâå âåäåííÿ òâàðèííèöòâà і çåðíîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ó ïðîìèñëîâîñòі ïåðåâàæàþòü âèäîáóòîê і ïåðåðîáêà êîðèñíèõ êîïàëèí, âàæêå ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî áóäіâåëüíîãî îáëàäíàíМал. 45. Вирощування бавовнику
íÿ і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí.
Êèðãèçñòàí і Òàäæèêèñòàí – öå
Òàáëèöÿ 5. Ïîêàçíèê ÂÂÏ
êðàїíè ç ïåðåâàæàííÿì àãðàðíîãî
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
ñåêòîðó і íåçíà÷íèì ðіâíåì ÂÂÏ
Öåíòðàëüíîї Àçії, äîë.
íà äóøó íàñåëåííÿ (òàáë. 5). Áàâîâíà, øåðñòü і ì’ÿñî – ãîëîâíі
Íàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïðîäóêòè і
Êàçàõñòàí
7890 19538 25145
ñòàòòі åêñïîðòó. Ïðîìèñëîâèé åêñïîðò ñòàíîâëÿòü çîëîòî, ðòóòü,
Óçáåêèñòàí
1951
4116
6563
óðàí і åëåêòðîåíåðãіÿ.
Òóðêìåíіñòàí 2569
9827 17485
Òóðêìåíіñòàí є ïåðåâàæíî ïóñòåëüíîþ êðàїíîþ ç êî÷îâèì ñêîòàðÊèðãèçñòàí
1649
2719
3521
ñòâîì (âåëèêà ðîãàòà õóäîáà),
Òàäæèêèñòàí
948
2070
3008
іíòåíñèâíèì âåäåííÿì ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà â çðîøóâàíèõ ðåãіîíàõ і âåëè÷åçíèìè ðåñóðñàìè ãàçó (5-òå ìіñöå ó ñâіòі çà çàïàñàìè) і íàôòè.
Ïîëîâèíà çðîøóâàíèõ çåìåëü çàéíÿòà áàâîâíèêîì.
Óçáåêèñòàí – ïîñóøëèâà êîíòèíåíòàëüíà êðàїíà, 10 % òåðèòîðії ÿêîї
ñòàíîâëÿòü іíòåíñèâíî îáðîáëþâàíі, çðîøóâàíі ðі÷êîâі äîëèíè. Ïîíàä
60 % íàñåëåííÿ ïðîæèâàє â ãóñòîíàñåëåíèõ ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.
Óçáåêèñòàí çàðàç є òðåòіì çà âåëè÷èíîþ ñâіòîâèì åêñïîðòåðîì áàâîâíè,
âåëèêèì ïîñòà÷àëüíèêîì çîëîòà і ïðèðîäíîãî ãàçó, à òàêîæ ìàє õіìі÷íó і
ìàøèíîáóäіâíó ïðîìèñëîâіñòü ðåãіîíàëüíîãî çíà÷åííÿ.
Зв’язки України з країнами Азії. Ðîçáóäîâà âіäíîñèí іç êðàїíàìè Àçії є
îäíèì іç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè.
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Óêðàїíà áóäóє åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі é êóëüòóðíі çâ’ÿçêè ç ïðîâіäíèìè
êðàїíàìè ðåãіîíó: Êèòàєì – ïîñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè áåçïåêè ÎÎÍ, íàéáіëüøîþ çà íàñåëåííÿì äåðæàâîþ, äðóãîþ åêîíîìіêîþ ñâіòó, ßïîíієþ –
òðåòüîþ åêîíîìіêîþ ñâіòó, Іíäîíåçієþ – íàéáіëüøîþ ìóñóëüìàíñüêîþ
êðàїíîþ, «àçіéñüêèìè òèãðàìè» – Ñіíãàïóðîì і Ðåñïóáëіêîþ Êîðåÿ.
Åêîíîìі÷íà ñïіâïðàöÿ Óêðàїíè ç êðàїíàìè Àçії õàðàêòåðèçóєòüñÿ çðîñòàííÿì îáñÿãіâ òîâàðîîáіãó. Íàéáіëüøó çàöіêàâëåíіñòü àçіéñüêі іíâåñòîðè
âèÿâëÿþòü äî àãðàðíîãî ñåêòîðó, іíôðàñòðóêòóðíîãî áóäіâíèöòâà (îñîáëèâî òðàíñïîðòó і òóðèçìó), åíåðãåòèêè é åíåðãîçáåðåæåííÿ òîùî. Àêòèâíî
ðîçâèâàєòüñÿ ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ Óêðàїíîþ і îêðåìèìè äåðæàâàìè ðåãіîíó ó âіéñüêîâî-òåõíі÷íіé ñôåðі.
Íàëàãîäæóєòüñÿ ïëіäíà ñïіâïðàöÿ ìіæ Óêðàїíîþ і êðàїíàìè ðåãіîíó â
ðàìêàõ ÎÎÍ òà іíøèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.
ГОЛОВНЕ
Î Країни регіону різні за рівнем соціально-економічного розвитку.
Î Розбудова відносин з країнами Азії є одним із пріоритетних напрямів зовнішньої
політики України.
Î Україна будує економічні, політичні й культурні зв’язки з провідними країнами регіону: Китаєм, Японією, Індонезією, Сінгапуром, Республікою Корея та ін.
Î Економічна співпраця України з країнами Азії характеризується зростанням обсягів
товарообігу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Порівняйте особливості економічного розвитку двох (за вибором) субрегіонів Азії.
2. Користуючись підручником і додатковою інформацією, підготуйте презентацію на
тему «Значення субрегіонів Азії у сучасному світовому господарстві».
3. Висловіть свою думку щодо питання «Сучасна інтеграція країн Азії – це об’єктивна
реальність чи мрія?».
4. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади економічних, політичних і культурних зв’язків України з країнами регіону.
5. Використовуючи додаткові джерела інформації (скористайтеся Інтернетом), складіть короткий опис бавовнику. Розпитайте батьків та інших родичів, що вони знають
про цю рослину. Наведіть приклади одягу із цього матеріалу у вашому гардеробі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А№3
Порівняння продовольчого кошика мешканців країн Західної і Східної Азії

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИБІР
1. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії.
2. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на
прикладі Туреччини і Сінгапуру).
3. Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації.
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 знати домінуючі складники секторів економіки країн регіону; сутність понять «рівень урбанізованості країни» і «темпи урбанізації»; найбільші міста країн, світові
міста, промислові райони, технополіси, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн;
 уміти складати
и комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону;
аналізувати динаміку чисельності та статево-вікову структуру населення окремих країн;
 проектувати вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал
країни;
 давати оцінкуу ресурсозабезпеченості окремих країн;
 використовувати тематичні карти
и для обґрунтування особливостей системи
розселення, розміщення виробництва товарів і послуг, напрямків основних транспортних магістралей у межах країни; рейтинги показників соціально-економічного розвитку країн для обґрунтування їхнього місця у світі та регіоні;
 порівнювати
и чинники міжнародної спеціалізації Японії, Китаю, Індії; позитивні та
негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі азійських країн;
 пояснювати особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення
основних районів (центрів) обробної промисловості;
 характеризувати
и структуру експорту та імпорту товарів і послуг країн регіону;
 робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих
районів у Китаї, Японії та Індії;
 висловлювати власні судження щодо перспектив взаємовигідного співробітництва України з країнами Азії.

§ 24.

ßÏÎÍІß

Î Чим Японія відома у світі?
Î Як природні умови впливають на життя і діяльність людини?

Місце країни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. ßïîíіÿ çàéìàє ïëîùó ó
372,2 òèñ. êì2, êіëüêіñòü íàñåëåííÿ – 127,4 ìëí îñіá. Ñòîëèöÿ – ìіñòî
Òîêіî, â ÿêîìó ìåøêàє ïîíàä 26 ìëí îñіá (ìàë. 47). Îôіöіéíà ìîâà – ÿïîíñüêà, ïðîòå áіëüøіñòü ÿïîíöіâ äîáðå âîëîäіє àíãëіéñüêîþ. Ãðîøîâà îäèíèöÿ – ÿïîíñüêà єíà. Êðàїíà ïîäіëÿєòüñÿ íà 47 ïðåôåêòóð. ßïîíіÿ – êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ, ïðîòå іìïåðàòîð є ëèøå ñèìâîëîì íàöії і ðåàëüíîþ
âëàäîþ íå âîëîäіє. Äàâíÿ íàçâà ßïîíії – Íіïïîí, ùî îçíà÷àє «äæåðåëî
Ñîíöÿ». Öÿ äàâíÿ íàçâà âіäîáðàæåíà íà ïðàïîðі ßïîíії: ÷åðâîíèé äèñê ó
öåíòðі ïîëîòíèùà îçíà÷àє ñîíöå, ùî ñõîäèòü.
ßïîíіÿ ðîçòàøîâàíà ó Ñõіäíіé Àçії íà ÷îòèðüîõ âåëèêèõ îñòðîâàõ (Õîêêàéäî, Õîíñþ, Ñіêîêó, Êþñþ) і ìàéæå ÷îòèðüîõ òèñÿ÷àõ äðіáíèõ îñòðîâіâ,
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ÿêі îìèâàþòüñÿ âîäàìè Òèõîãî
îêåàíó і éîãî ìîðÿìè – Îõîòñüêèì,
ßïîíñüêèì, Ñõіäíîêèòàéñüêèì.
Íàéáëèæ÷å äî ßïîíії ðîçòàøîâàíі
Êóðèëüñüêі îñòðîâè (Ðîñіÿ) і Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, ÿêà âіääіëåíà âіä
ÿïîíñüêèõ îñòðîâіâ Êîðåéñüêîþ
ïðîòîêîþ (ìàë. 48).

Основні чинники, що визначають
місце країни в міжнародному поділі
праці. Îñîáëèâіñòþ êðàїíè є òå, ùî
âîíà ñèëüíî çàëåæèòü âіä ìіæíàМал. 47. Токіо – столиця Японії
ðîäíîї òîðãіâëі, àêòèâíî áåðó÷è
ó÷àñòü ïðè öüîìó â ìіæíàðîäíîìó
ïîäіëі ïðàöі. Ó êðàїíі ìàëî ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, òîìó
âèêîðèñòîâóþòü їõ äóæå ðàöіîíàëüíî. Êðàїíà íà ïîíàä 80 % çàëåæèòü âіä іìïîðòó åíåðãîíîñіїâ і
ñèðîâèíè. ßïîíñüêà åêîíîìіêà
ðîçâèâàєòüñÿ çà ïðèíöèïàìè ñòàëîãî ðîçâèòêó, і, ïîïðè çðîñòàííÿ
îáñÿãіâ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà,
âäàëîñÿ çáåðåãòè ïðèéíÿòíèé ðіâåíü âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Ïðè öüîìó ìàéæå âñі âîíè
іìïîðòóþòüñÿ çі ÑØÀ, Êèòàþ é
Àâñòðàëії.
ßïîíіÿ ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå
ïіñëÿ ÑØÀ, Êèòàþ і ÔÐÍ â ìіæíàðîäíіé òîðãіâëі. Ïðîâіäíå ìіñöå
Мал. 48. Японія в Азійсько-Тихоокеанському
â її åêñïîðòі íàëåæèòü ÿêіñíіé ïðîрегіоні
äóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ і ìåòàëîïðîäóêöії, à â іìïîðòі – ïàëèâó, ïðîäîâîëüñòâó, ñèðîâèíі. Îñíîâíîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ ìіæíàðîäíîї ñïåöіàëіçàöії ÿïîíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі є
âåëèêèé åêñïîðòíèé ïîòåíöіàë íà ðèíêàõ ìàøèíîáóäіâíîї ïðîäóêöії. Ïðîâіäíîþ є êðàїíà і â ðîçâèòêó é âèðîáíèöòâі âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ òîâàðіâ.
Áіëüøіñòü ñâіòîâîї ïðîäóêöії іíòåãðàëüíèõ ñõåì âèñîêîї ïîòóæíîñòі âèðîáëÿєòüñÿ â ßïîíії. Ëіäåðîì êðàїíà є і â ñôåðі áіîòåõíîëîãії, õіìії, âèñîêî÷èñòîї êåðàìіêè.
Çà іíäåêñîì òåõíîëîãі÷íèõ äîñÿãíåíü ßïîíіÿ íà ÷åòâåðòîìó ìіñöі ó ñâіòі ïіñëÿ Ôіíëÿíäії, ÑØÀ і Øâåöії. Êðàїíà ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ó ñâіòі çà
êіëüêіñòþ âèäàíèõ ïàòåíòіâ, ïîñòóïàþ÷èñü ëèøå ÑØÀ, âèïåðåäæàþ÷è
Ïіâäåííó Êîðåþ, Êèòàé, Ðåñïóáëіêó Êîðåÿ, ÔÐÍ, Ôðàíöіþ. Ìàéæå ïîëîâèíà ïðîìèñëîâèõ ðîáîòіâ ñâіòó ïðèïàäàє òàêîæ íà ßïîíіþ.
ßïîíñüêі êîìïàíії àêòèâíî ïðàöþþòü íà ñâіòîâîìó ôîíäîâîìó ðèíêó.
ßïîíіÿ ïîñіäàє 2-ãå ìіñöå ó ñâіòі ç åêñïîðòó іíâåñòèöіé (15 % âіä çàãàëüíîñâіòîâîãî îáñÿãó). Âіñіì ÿïîíñüêèõ êîìïàíіé íàëåæàòü äî ÷èñëà 50 íàéáіëüøèõ іíâåñòîðіâ ñâіòó. Îñíîâíі êàïіòàëîâêëàäåííÿ çîñåðåäæåíі â
êðåäèòíіé ñôåðі, òîðãіâëі і íåðóõîìîñòі. Îñíîâíèì ðèíêîì äîäàòêà êàïіòàëó є êðàїíè Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó, ÑØÀ і Єâðîïè.
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ГОЛОВНЕ
Î Японія – острівна, мононаціональна, постіндустріальна високорозвинута країна.
Î Держава лежить у Східній Азії на чотирьох великих островах (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю) і майже чотирьох тисячах дрібних островів.
Î Особливістю країни є те, що вона сильно залежить від міжнародної торгівлі, активно беручи участь при цьому в міжнародному поділі праці.
Î Основною характеристикою міжнародної спеціалізації Японії є великий експортний
потенціал на ринках машинобудівної продукції.
Î За індексом технологічних досягнень Японія посідає четверте місце у світі.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Охарактеризуйте особливості географічного положення Японії.
Обґрунтуйте особливості розселення населення країни.
Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?
Назвіть особливості структури та розміщення населення Японії.
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ßïîíіÿ áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèíàõ.
Âîíà ïіäòðèìóє òіñíі åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè çі ÑØÀ, Êèòàєì, êðàїíàìè
Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, Ðåñïóáëіêîþ Êîðåÿ. Â åêñïîðòі ïðîìèñëîâîñòі ÿïîíöі äåäàëі áіëüøå ðîáëÿòü àêöåíò íà ÿêîñòі, à íå íà êіëüêîñòі. Îñíîâíèé
ïðîäóêò – ñêëàäíі і äîðîãі òîâàðè: îïòèêà, ðîáîòè, åëåêòðîííі âèðîáè.
Íèíі âèðîáíèöòâî ìàñîâèõ і íåäîðîãèõ òîâàðіâ ïåðåíîñÿòü ó êèòàéñüêі
ôіëії é іíøі êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, àëå òåõíі÷íî ñêëàäíó çáіðêó і
âèðîáíèöòâî ßïîíіÿ òðàäèöіéíî ðîáèòü ñàìà.
Áàãàòî òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé áåðóòü ñâіé ïî÷àòîê ç ßïîíії.
Â îñíîâíîìó ÒÍÊ ïðåäñòàâëåíі âåëèêèìè ÿïîíñüêèìè àâòîìîáіëüíèìè
êîìïàíіÿìè, òàêèìè ÿê Toyota, Nissan, Mitsubishi, і åëåêòðè÷íèìè êîìïàíіÿìè Hitachi, Sony, Toshiba.
Система розселення. ßïîíіÿ – ìîíîíàöіîíàëüíà êðàїíà, òóò ÿïîíöі ñòàíîâëÿòü 99 % íàñåëåííÿ. Ñåðåä іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé є êîðåéöі, ùî ïîòðàïèëè íà ÿïîíñüêі îñòðîâè ÿê äåøåâà ðîáî÷à ñèëà, òà êîðіííå íàñåëåííÿ
àéíè íà î. Õîêêàéäî, ÿêå çíà÷íî àñèìіëþâàëîñÿ. ßïîíіÿ ìàє íèíі íàéáіëüøèé ó ñâіòі ïîêàçíèê î÷іêóâàíîї òðèâàëîñòі æèòòÿ – 83 ðîêè. Äåðæàâíèìè ðåëіãіÿìè є áóääèçì (іç Õ ñò.) і ñèíòîїçì.
Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ÿïîíöіâ – ìіñòÿíè, ÿêі çàìåøêóþòü ó ïåðåíàñåëåíèõ ìіñòàõ – ìåãàëîïîëіñàõ.
Â ßïîíії íåìàє ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ (0 %). Íèçüêà íàðîäæóâàíіñòü і ðåêîðäíà òðèâàëіñòü æèòòÿ ìîæóòü ïåðåòâîðèòè ßïîíіþ íà
êðàїíó ëіòíіõ ëþäåé. Äî 2025 ð. î÷іêóєòüñÿ çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ íà 7 ìëí îñіá. À ÷àñòêà ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ çìåíøèòüñÿ ç
57 äî 45 %.
ßïîíіÿ – îäíà ç íàéáіëüø ãóñòîçàñåëåíèõ äåðæàâ ó ñâіòі. Ïåðåâàæíà
êіëüêіñòü íàñåëåííÿ îñåëÿєòüñÿ íà âóçüêèõ ñìóãàõ ïðèáåðåæíèõ ðіâíèí.
Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè ãîðèñòà, ñåéñìі÷íî íåáåçïå÷íà, ç íåâåëèêèìè ïëîùàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü. Ëèøå 18 % òåðèòîðії
ñïðèÿòëèâі äëÿ ïðîæèâàííÿ. Òîìó ðåãіîíè Òîêіî–Éîêîãàìà, Îñàêà–Êîáå–
Êіîòî, Íàãîÿ, ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè Êþñþ (Êіòàêþñþ–Ôóêóîêà) – öå âåëèêі
áàãàòîìіëüéîííі àãëîìåðàöії. Óçäîâæ ãîëîâíîї òðàíñïîðòíîї îñі, ÿêà
ç’єäíóє öі àãëîìåðàöії, ñôîðìóâàâñÿ Òèõîîêåàíñüêèé ïðîìèñëîâèé ïîÿñ
ßïîíії. Ó ñõіäíіé ÷àñòèíі öüîãî ïîÿñó âіä Òîêіî–Éîêîãàìà äî Îñàêà–Êîáå
ñêëàâñÿ äðóãèé ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ìåãàëîïîëіñ – Òîêàéäî
(ïîíàä 65 ìëí îñіá).
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§ 25.

ßÏÎÍІß. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Î Що характерно для постіндустріальної економіки?
Î У яких секторах світового господарства Японія є лідером?

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Ïіäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ßïîíіÿ îäíà ç íàéðîçâèíóòіøèõ äåðæàâ ñâіòó, є òàêі
ïîêàçíèêè: ÷àñòêà êðàїíè ó ñâіòîâîìó ÂÂÏ ñòàíîâèòü áëèçüêî 8 %, à ó
ñâіòîâîìó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі – 12 %. ×èííèêàìè, ÿêі âèçíà÷àþòü
åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê ßïîíії òà îðèãіíàëüíіñòü її åêîíîìі÷íîї ìîäåëі, є
іñòîðè÷íі óìîâè ðîçâèòêó, ðіøó÷іñòü ó ïðîâåäåííі åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì і
їõíÿ åôåêòèâíіñòü, ñïåöèôіêà ñîöіàëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі ñêëàëèñÿ âñåðåäèíі êðàїíè ìіæ óðÿäîì, áіçíåñîì і ðåøòîþ íàñåëåííÿ.
Ìîäåëü ñó÷àñíîãî ãîñïîäàðñòâà ßïîíії є êîðïîðàòèâíî-ієðàðõі÷íîþ.
Âîíà õàðàêòåðèçóєòüñÿ àêòèâíîþ ó÷àñòþ äåðæàâè â åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñàõ.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ßïîíіÿ áóëà äðóãîþ åêîíîìіêîþ ó ñâіòі і ïðèêëàäîì іç ðîçâèòêó åêîíîìіêè äëÿ ñóñіäіâ. Ó 1968 ð. êðàїíà ïîñіëà äðóãå
ìіñöå ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó ÂÂÏ, і òàêі ñóñіäè, ÿê Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ і
Òàéâàíü, ïåðåéìàëè ÿïîíñüêèé äîñâіä ó ñâîєìó ðîçâèòêó (Êîðåÿ êîïіþâàëà ñòðóêòóðó ÿïîíñüêèõ êîìïàíіé, à Òàéâàíü ïîâòîðèâ àãðàðíó ðåôîðìó).
Íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. ßïîíіÿ çà ðîçâèòêîì òåõíîëîãіé âèïåðåäèëà íàâіòü
ÑØÀ. ßâèùå ñòðіìêîãî çðîñòàííÿ ÿïîíñüêîї åêîíîìіêè ç ñåðåäèíè 1950-õ
íàâіòü îòðèìàëî íàçâó «ÿïîíñüêå åêîíîìі÷íå äèâî».
Íà 2016 ð. ÿïîíñüêà åêîíîìіêà çà îáñÿãîì ÂÂÏ ïîñіäàëà ÷åòâåðòå ìіñöå
ó ñâіòі і äðóãå ñåðåä àçіéñüêèõ êðàїí (ìàë. 49). Âîíà âõîäèòü äî «Âåëèêîї
äâàäöÿòêè» (G-20).
ßïîíіÿ ïåðåáóâàє íà ïîñòіíäóñòðіàëüíîìó åòàïі ðîçâèòêó, äëÿ ÿêîãî
õàðàêòåðíà âèñîêîðîçâèíåíà ïðîìèñëîâіñòü, àëå ïðîâіäíîþ ñôåðîþ є òðåòèííèé (íåâèðîáíè÷èé) ñåêòîð: ñôåðà ïîñëóã, ôіíàíñè òîùî (ìàë. 50).
Домінуючі складники третинного сектору. ßïîíіÿ ìàє ðîçâèíåíó ñôåðó
ïîñëóã, ó ÿêіé ñòâîðþєòüñÿ äî 63 % ÂÂÏ, à îñíîâíèìè її êîìïîíåíòàìè є
òîðãіâëÿ, òðàíñïîðò, òåëåêîìóíіêàöії, áàíêіâñüêà ñôåðà, òóðèçì òîùî. Öå

Мал. 49. Показник ВВП Японії на кінець 2015 року,
за даними МВФ (трлн дол.)

106

Мал. 50. Структура ВВП Японії,
за даними Світового банку (%)

107
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ñâіä÷èòü ïðî ïîñòіíäóñòðіàëüíèé åòàï ðîçâèòêó êðàїíè. Äîáðå і øèðîêî â
êðàїíі ðîçâèâàþòüñÿ ôіíàíñîâà і òîðãîâåëüíà іíôðàñòðóêòóðà, à ìîðñüêèé
ôëîò çà òîííàæåì ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ó ñâіòі. Ñòàáіëüíіñòü áàíêіâñüêîї
ñôåðè çàñâіä÷óє òå, ùî ÿïîíñüêà єíà є îäíієþ ç íàéñòіéêіøèõ âàëþò ñâіòó.
À ñòîëèöÿ ßïîíії Òîêіî є íàéáіëüøèì â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі âàëþòíî-ôіíàíñîâèì öåíòðîì, ïðîòå ïîñòóïàєòüñÿ іíøèì ñâіòîâèì öåíòðàì, ÿê-îò Íüþ-Éîðêó і Ëîíäîíó.
ßïîíіÿ є îäíієþ ç ïîòóæíèõ òóðèñòè÷íèõ êðàїí ñâîãî ðåãіîíó, õî÷à
ÿïîíöі é ñàìі äóæå ëþáëÿòü ïîäîðîæóâàòè. Òóò ðîçâèâàþòüñÿ ðіçíі âèäè
òóðèçìó, à îñîáëèâî äіëîâèé, ïіçíàâàëüíèé і ðåêðåàöіéíèé.

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.
Ïðîìèñëîâіñòü ßïîíії є äîáðå ðîçâèíóòèì ñåêòîðîì åêîíîìіêè (âèðîáëÿє äî
35 % ÂÂÏ êðàїíè). Âîíà ïðåäñòàâëåíà ïåðåâàæíî íàóêîєìíèìè âèðîáíèöòâàìè, ÿêі áàçóþòüñÿ íà íîâіòíіõ òåõíîëîãіÿõ. Îñíîâíèìè âèðîáíèöòâàìè
ïðîìèñëîâîñòі є ìàøèíîáóäóâàííÿ (àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ñóäíîáóäóâàííÿ,
âèðîáíèöòâî åëåêòðîííîї òåõíіêè), ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. ßïîíіÿ ïåðåáóâàє ñåðåä ñâіòîâèõ ëіäåðіâ çà âèðîáíèöòâîì ÷îðíèõ ìåòàëіâ, åëåêòðîåíåðãії, àâòîìîáіëіâ, ñóäåí і êîìï’þòåðíîї òåõíіêè (íà її
÷àñòêó ïðèïàäàє 50 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà êîðàáëіâ, äî 20 % ðîáîòіâ, òåëåâіçîðіâ, ïîáóòîâîї òåõíіêè).
Ïðîìèñëîâіñòü êðàїíè àêòèâíî
ïîâ’ÿçàíà çі ñâіòîâèìè ðèíêàìè.
Äëÿ її ïîòðåá іìïîðòóþòü 97 % íåîáõіäíîãî âóãіëëÿ, 99 % íàôòè і çàëіçíîї ðóäè, 60 % ëіñó, 100 % ôîñôàòіâ, áîêñèòіâ, áàâîâíè, âîâíè. Íà
åêñïîðò іäå ïîëîâèíà âèðîáëåíèõ
àâòîìîáіëіâ, ìàéæå 90 % ãîäèííèêіâ, 75 % êîïіþâàëüíèõ ìàøèí òà
іíøîãî îôіñíîãî îáëàäíàííÿ, 75 %
ïîáóòîâîї åëåêòðîíіêè (âіäåîêàìåðè,
ïëåєðè, öèôðîâі ôîòîàïàðàòè, òåëåâіçîðè òîùî), ïîíàä 70 % âåðñòàòіâ.
40 % åêñïîðòó êðàїíè ñòàíîâëÿòü Мал. 51. Виробництво автомобілів (2015 р.)
àâòîìîáіëі. Îñòàííі òðè äåñÿòèëіòòÿ
ßïîíіÿ âõîäèòü äî äåñÿòêè ñâіòîâèõ
àâòîâèðîáíèêіâ (ìàë. 51).
ßïîíñüêі òîâàðè і áðåíäè є îäíèìè ç íàéâіäîìіøèõ і íàéäîðîæ÷èõ ó ñâіòі. Ïðèêëàäîì ìîæóòü
áóòè Toyota (íàéáіëüøà àâòîìîáіëåáóäіâíà êîìïàíіÿ ó ñâіòі), Nikon,
Sony, Panasonic, Nintendo (âèðîáíèêè ñó÷àñíîї òåõíіêè é îïòèêè)
òîùî (ìàë. 52).
Традиції і технології у сільському
господарстві. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ìàє âàãîìå ìіñöå â ãîñïîäàðñòâі êðàїíè, õî÷à éîãî ÷àñòêà ó
ñòâîðåííі ÂÂÏ íèíі çíèçèëàñÿ äî
Мал. 52. Найдорожчі бренди (млрд дол.)
2 %. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі çåìëі
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êðàїíè äóæå îáìåæåíі é ðåãіîíàëüíî ðîçäðîáëåíі. Òîìó îñíîâîþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà є äðіáíі ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà. Ñåðåäíіé
ðîçìіð ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – òðîõè áіëüøå îäíîãî ãåêòàðà ïëîùі.
Íàéâàæëèâіøèìè ðåãіîíàìè є ðіâíèíà Êàíòî (ïîáëèçó Òîêіî), ðіâíèíà
Íîáі (ïîáëèçó Íàãîї) і ðåãіîí Êàíçàé (ðàéîí Îñàêè).
Â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñі êðàїíè çàéíÿòî ìàéæå 25 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, і ëèøå 6 % ç íèõ – ó ñіëüñüêîìó, ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâі і ðèáàëüñòâі.
Îñêіëüêè â êðàїíі íåäîñòàòíüî îáðîáëþâàíèõ çåìåëü, óðÿä âæèâàє çàõîäè äëÿ їõíüîãî ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ. Çíà÷íі êîøòè
âêëàäàþòü ó ñòâîðåííÿ íîâèõ âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðòіâ ðèñó é іíøèõ êóëüòóð, ìåõàíіçàöіþ é àâòîìàòèçàöіþ àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà, òåðàñóâàííÿ é
іðèãàöіþ ґðóíòіâ òîùî. Òàê, âèðîùóâàííÿ ðèñó ìàє íàéâèùó ó ñâіòі âðîæàéíіñòü. Òóò âèðîùóþòü êàâóíè íåçâè÷íîї êâàäðàòíîї ôîðìè, ÿêі ïîïóëÿðíі âæå 30 ðîêіâ ïîñïіëü (ìàë. 53).
Áëèçüêî 90 % ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîùóâàííÿ ïðîäîâîëü÷èõ (â îñíîâíîìó çåðíîâèõ) êóëüòóð. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèäіëÿþòü òðè ãîëîâíі íàïðÿìêè: ðèñîñіÿííÿ, ïëîäîîâî÷іâíèöòâî і
òâàðèííèöòâî (ðîçâåäåííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, ñâèíàðñòâî і ïòàõіâíèöòâî).
Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ â êðàїíі íàáóëà àêâàêóëüòóðà – äіÿëüíіñòü іç
øòó÷íîãî ðîçâåäåííÿ, óòðèìàííÿ і âèðîùóâàííÿ âîäíèõ îðãàíіçìіâ.
Ó øòó÷íèõ âîäîéìàõ і íà çàòîïëåíèõ ðèñîâèõ ïîëÿõ ðîçâîäÿòü ðèáó, ó
ñïåöіàëüíèõ àêâàðіóìàõ âèðîùóþòü ìîðñüêі âîäîðîñòі, ó ìіëêîâîäíèõ çàòîêàõ – ìіäії, óñòðèöі é êðåâåòêè. Çàãàëîì, ìîðåïðîäóêòè – íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèé êîìïîíåíò ÿïîíñüêîї íàöіîíàëüíîї êóõíі.
Ùî ñòîñóєòüñÿ òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, òî â êðàїíі ñôîðìóâàëèñÿ ÷іòêî âèðàæåíі çîíè ïðèìіñüêîї і
çîíàëüíîї ñïåöіàëіçàöії. Âàæëèâîþ çîíîþ ïðèìіñüêîї ñïåöіàëіçàöії (ì’ÿñî,
ìîëîêî, îâî÷і, ôðóêòè, êâіòè) є òåðèòîðіÿ ìåãàëîïîëіñà Òîêàéäî. «Ðèñîâèé
ïîÿñ» ñôîðìóâàâñÿ íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі é óçáåðåææі ßïîíñüêîãî ìîðÿ.
Àðåàëè ñóáòðîïі÷íîãî çåìëåðîáñòâà ñêëàëèñÿ íà òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі ïіâäåííèõ îñòðîâіâ Ñіêîêó і Êþñþ. Íà ìîëî÷íîìó òâàðèííèöòâі é
áóðÿêіâíèöòâі ñïåöіàëіçóєòüñÿ ïіâíі÷íèé ñõіä îñòðîâà Õîêêàéäî. À îâî÷і
é ôðóêòè âèðîùóþòü ó öåíòðàëüíèõ âèñîêîãіðíèõ ðàéîíàõ êðàїíè.
Ïåðåáóâàþ÷è â ðàíçі âåëèêîї ìîðñüêîї äåðæàâè, ßïîíіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå ó ñâіòі ùîäî âèëîâó ðèáè (áëèçüêî 12 ìëí òîíí ùîðі÷íî).
Транспортна система країни. Òðàíñïîðò ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ ÿê ó âíóòðіøíіõ, òàê і â ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåííÿõ êðàїíè. Ó êðàїíі ðîçâèíóòі âñі
âèäè òðàíñïîðòó, çà âèíÿòêîì ðі÷êîâîãî і òðóáîïðîâіäíîãî. Ïåðåâàæíà
êіëüêіñòü âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåíü çäіéñíþєòüñÿ àâòîìîáіëüíèì, çàëіçíè÷íèì і ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì. Çîâíіøíі âàíòàæíі ïåðåâåçåííÿ – âèêëþ÷íî ìîðñüêèì, à
ïàñàæèðñüêі – ïîâіòðÿíèì òðàíñïîðòîì.
Îñîáëèâіñòþ òðàíñïîðòíîї ñіòêè êðàїíè є
ñêëàäíіñòü ó áóäіâíèöòâі øëÿõіâ. Ãіðñüêà ìіñöåâіñòü ïåðåäáà÷àє ñïîðóäæåííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі
òóíåëіâ (çîêðåìà, і ïіäâîäíèõ) і ìîñòіâ. Îáìåæåíіñòü òåðèòîðії ðîáèòü âèñîêîþ öіíó íà çåìëþ.
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà öå, ó êðàїíі ñôîðìóâàëàñÿ ãóñòà ñіòêà çâè÷àéíèõ і øâèäêіñíèõ àâòîìîМал. 53. Незвичної форми япон- áіëüíèõ і çàëіçíè÷íèõ øëÿõіâ, ùî ç’єäíóþòü óñі
âàæëèâі åêîíîìі÷íі ðåãіîíè êðàїíè.
ські кавуни
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Íàéáіëüøèìè ìîðñüêèìè ïîðòàìè є Òîêіî, Êîáå, Îñàêà, Éîêîãàìà, Êàâàñàêі, Íàãîÿ, Õіðîñіìà, Ôóêóîêà, Íàãàñàêі.
Характерні риси просторової організації господарства. Ïðîâіäíèì ðàéîíîì óðáàíіçàöії і ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà є Òèõîîêåàíñüêèé ïðîìèñëîâèé ðàéîí (ìàë. 54). Ó íüîìó âèäіëÿþòü Ñõіäíèé ðàéîí (Òîêіî–Éîêîãàìà–
Êàâàñàêі), ðàéîí Êàíçàé (Îñàêà–Êîáå–Êіîòî) і ïðîìèñëîâі òåðèòîðіàëüíі
ðåãіîíè ç öåíòðàìè Íàãîÿ і Êіòàêþñþ. Òóò çíàõîäÿòüñÿ íàéáіëüøі òåõíîïàðêè і òåõíîïîëіñè êðàїíè. Íàéâіäîìіøèì ç íèõ є òåõíîïîëіñ Öóêóáà –
íîâå ìіñòî íàóêè, ÿêå ïîáóäóâàëè ñïåöіàëüíî ç öієþ ìåòîþ çà 60 êì íà
ïіâíі÷íèé ñõіä âіä Òîêіî. Âіí є íàéáіëüøèì ó êðàїíі öåíòðîì íàóêîâèõ
äîñëіäæåíü і ðîçðîáîê.
Ùå îäíèì öåíòðîì íàóêîâî-òåõíі÷íèõ äîñëіäæåíü êðàїíè є îñòðіâ
Êþñþ. Ðàíіøå âіí áóâ âіäîìèé âèäîáóòêîì âóãіëëÿ і ìåòàëóðãієþ, ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì і ðèáàëüñòâîì. À âæå â 1970 ðð. ïîñòóïîâî ñòàâ îñåðåäêîì íàóêîєìíèõ âèðîáíèöòâ – íàéïåðåäíіøå íàïіâïðîâіäíèêіâ, іíòåãðàëüíèõ ñõåì. Òóò ñòâîðåíî øіñòü îêðåìèõ òåõíîïîëіñіâ. Òîìó öåé îñòðіâ
÷àñòî íàçèâàþòü Êðåìíієâèì îñòðîâîì.
Зовнішні економічні зв’язки. Ñó÷àñíà ßïîíіÿ ìàє ðîçøèðåíó ñòðóêòóðó
çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Ãåîãðàôі÷íèì ïðіîðèòåòîì ó çîâíіøíіé
òîðãіâëі äëÿ ßïîíії є íàñàìïåðåä êðàїíè Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó. Âîíè є ÿê äæåðåëîì ñèðîâèíè, òàê і ðèíêîì çáóòó ãîòîâîї ïðîäóêöії.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ â ïîïåðåäíüîìó ïàðàãðàôі, íàéáіëüøèìè ïàðòíåðàìè
çà åêñïîðòîì (ïîíàä 50 %) є êðàїíè Êèòàé, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, à òàêîæ
ÑØÀ. Îñíîâíîþ ïðîäóêöієþ, ùî âèâîçèòüñÿ, є òðàíñïîðòíі çàñîáè, íàïіâïðîâіäíèêîâі ïðèëàäè, àâòîìîáіëі, õіìіêàòè, ðèáà і ðèáîïðîäóêòè. ßïîíñüêèé іìïîðò ñòàíîâèòü ïåðåâàæíî ïàëèâî, ðіçíі ðóäè, ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, îêðåìі õіìіêàòè, öèâіëüíі ëіòàêè, òêàíèíè òîùî. Îñíîâíèìè
ïàðòíåðàìè ç іìïîðòó є òі ñàìі êðàїíè é Àâñòðàëіÿ.
Міжнародні зв’язки України з Японією. Íèíі Óêðàїíà íå ìàє çíà÷íèõ
åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí іç ßïîíієþ.
Öå ïîÿñíþєòüñÿ ÿê ãåîãðàôі÷íîþ
âіääàëåíіñòþ êðàїí, òàê і íèçüêîþ
іíâåñòèöіéíîþ ïðèâàáëèâіñòþ íàøîї êðàїíè. Ïðîòå ÿê Óêðàїíà, òàê
і ßïîíіÿ øóêàþòü øëÿõè çáëèæåííÿ. Òàê, óïðîäîâæ íàñòóïíèõ äåñÿòè
ðîêіâ
ðåàëіçîâóâàòèìóòüñÿ
äîñëіäíèöüêі ïðîåêòè ó ìåæàõ
×ÀÅÑ. Òàêîæ ç’ÿâèëèñÿ íîâі ìîæëèâîñòі çàëó÷åííÿ â óêðàїíñüêó
åêîíîìіêó ïіëüãîâèõ êðåäèòіâ ç
ßïîíії і âèãіäíèõ іíâåñòèöіé.
Îêðіì òîãî, ÿïîíñüêі ôіðìè áåðóòü
ó÷àñòü ó ðîçáóäîâі òðàíñïîðòíîї
іíôðàñòðóêòóðè Óêðàїíè. Çàêëàäåíі ïðîåêòè ç áóäіâíèöòâà óêðàїíñüêèõ ñóïóòíèêіâ і ðàêåòîíîñіїâ
äëÿ ßïîíії. Ñïіâïðàöþþòü êðàїíè
íà ñïіëüíîìó ïіäïðèєìñòâі ç âèðîá- Мал. 54. Промислові і сільськогосподарські
райони Японії
íèöòâà àâòîáóñіâ «Áîãäàí».
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ГОЛОВНЕ
Î Частка Японії у світовому ВВП становить близько 8 %, а у світовому промисловому
виробництві – 12 %.
Î Господарство Японії залежить від імпортних енергоносіїв, сировини і продуктів харчування. В Японії 63 % ВВП створюється сферою послуг, 35 % – промисловістю,
лише 2 % – сільським господарством.
Î У структурі промисловості країни переважають наукоємні виробництва.
Î Сільське господарство має вагоме значення для господарства країни, хоча частка
сільськогосподарської продукції у створенні ВВП нині знизилася до 2 %.
Î Провідним районом урбанізації і промислового виробництва є Тихоокеанський промисловий район.
Î Основними зовнішньоекономічними партнерами Японії є країни Азійсько-Тихоокеанського регіону і США.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Порівняйте особливості розвитку промисловості і сільського господарства Японії.
2. Поясніть, як дефіцит природних ресурсів вплинув на економічний розвиток країни.
3. Користуючись картами атласу, поясніть особливості розміщення промисловості
Японії. Назвіть найбільші промислові центри і їхню спеціалізацію.
4. Оцініть особливості сучасного стану українсько-японських відносин. Накресліть
перспективи цих відносин на найближчий час.
5. Складіть візитівку Японії.

§ 26.

ÊÈÒÀÉ

Î Чим Китай відомий у світі?
Î Природні особливості Східної Азії.


Місце країни у світі й Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Çàãàëüíі âіäîìîñòі
ïðî êðàїíó. Îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè – Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà.
ó
Êðàїíà îõîïëþє ï’ÿòó ÷àñòèíó Àçії, її ïëîùà ñòàíîâèòü 9,5 ìëí êì2, à êіëüêіñòü
íàñåëåííÿ – ïîíàä 1,37 ìëðä îñіá. Ïіäðàõîâàíî, ùî êîæíîãî äíÿ òóò íàðîäæóєòüñÿ áëèçüêî 50 òèñ. äіòåé. Ñòîëèöÿ äåðæàâè – ìіñòî Ïåêіí. Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë Êèòàþ – öå 23 ïðîâіíöії, 3 ìóíіöèïàëіòåòè, 5 àäìіíіñòðàòèâíèõ
àâòîíîìіé, 2 îñîáëèâі ðàéîíè – Ñÿíãàí (Ãîíêîíã) і Àîìèíü (Ìàêàî). Îôіöіéíà
ìîâà â êðàїíі – êèòàéñüêà. Ãðîøîâà îäèíèöÿ Êèòàþ – þàíü.
ÖІÊÀÂІ ÔÀÊÒÈ

Китайці часто називають свою країну «Чжунго», що в перекладі означає
«центральна держава». Населення Стародавнього Китаю дійсно вважало
свою країну центром Всесвіту. Себе китайці називають «хань», що відповідає назві стародавньої династії Хань. Колись на південному заході країни
мешкав народ «кидань», від якого увійшло у вжиток слово «Китай».

Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ. Êèòàé ðîçòàøîâàíèé íà ñõîäі êîíòèíåíòó, íà
ïåðåõðåñòі âàæëèâèõ ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ і òîðãîâåëüíèõ øëÿõіâ,
ùî çàâæäè âïëèâàëî íà ðîçâèòîê êðàїíè, ôîðìóâàííÿ її іìіäæó ó ñâіòі. Íà
ïіâíî÷і êðàїíà ìåæóє ç Ðîñієþ, Ìîíãîëієþ (íàéäîâøèé êîðäîí, 4630 êì) і
Êàçàõñòàíîì, íà çàõîäі – ç Êèðãèçієþ, Òàäæèêèñòàíîì, Іíäієþ і Íåïàëîì.
Íà ïіâäíі äî êèòàéñüêèõ êîðäîíіâ çíîâó ïіäõîäÿòü ïіâíі÷íі òåðèòîðії Іíäії,
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à òàêîæ òóò Êèòàé ìåæóє ç Êîðîëіâñòâîì Áóòàí і êіëüêîìà êðàїíàìè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї
Àçії: Ì’ÿíìîþ, Ëàîñîì, Â’єòíàìîì. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі Êèòàé ìåæóє ç Ðîñієþ і Ïіâíі÷íîþ Êîðåєþ, à íà ñõîäі îìèâàєòüñÿ ìîðÿìè
Òèõîãî îêåàíó: Æîâòèì, Ñõіäíîêèòàéñüêèì і
Ïіâäåííîêèòàéñüêèì. Ïðîòÿæíіñòü áåðåãîâîї
ëіíії ñòàíîâèòü 14,5 òèñ. êì (ìàë. 55).
Êðàїíà ìàéæå ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíà â
ïîìіðíîìó і ñóáòðîïі÷íîìó ãåîãðàôі÷íèõ
ïîÿñàõ, ùî âèçíà÷àє ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі
îñîáëèâîñòі êðàїíè.
Ïîєäíàííÿ ãðàìîòíî ïðîâåäåíîї åêîíîìі÷íîї ðåôîðìè é óíіêàëüíîї êóëüòóðè êîМал. 55. Китай в Азійськоëåêòèâíîї ïðàöі âèâåëî êèòàéñüêó åêîТихоокеанському регіоні
íîìіêó íà äðóãå ìіñöå ó ñâіòі. Çà îöіíêàìè
Ñâіòîâîãî áàíêó, ÊÍÐ âîëîäіє íèíі äðóãîþ ó ñâіòі åêîíîìі÷íîþ ñèñòåìîþ
ïіñëÿ ÑØÀ, à ÂÂÏ êðàїíè ñòàíîâèòü ïîíàä 7 òðëí äîë. Ó äåðæàâè òðåòіé
çà ðîçìіðàìè ÿäåðíèé ïîòåíöіàë ó ñâіòі.

Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Êèòàé, çàâäÿêè âèñîêèì òåìïàì åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ і ìàñøòàáàì åêîíîìіêè, ñòàâ íèíі îäíèì іç ëîêîìîòèâіâ ðîçâèòêó ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Íà
íüîãî ïðèïàäàє áëèçüêî 12–15 % ïðèðîñòó ñâіòîâîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó.
Êèòàé є îäíèì іç íàéáіëüøèõ ïîêóïöіâ íà ñâіòîâîìó ðèíêó áàãàòüîõ âèäіâ
ñèðîâèíè і ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, âêëþ÷àþ÷è òðàíñïîðòíå é åíåðãåòè÷íå
îáëàäíàííÿ, à òàêîæ àâіàöіéíîї òåõíіêè, âèðîáіâ ìåòàëóðãії òà іí.
Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ Êèòàþ íà ñó÷àñíîìó
åòàïі є ïðàêòè÷íî íåâè÷åðïíі òðóäîâі ðåñóðñè; íàÿâíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ; çðîñòàííÿ âíóòðіøíüîãî ñïîæèâàííÿ; ñòâîðåííÿ äåðæàâîþ ñïðèÿòëèâîãî іíâåñòèöіéíîãî êëіìàòó; ïðîâåäåííÿ ïîëіòèêè âіäêðèòîñòі åêîíîìіêè; øâèäêèé ðîçâèòîê âèðîáíèöòâ, ùî âèêîðèñòîâóþòü
íîâі òåõíîëîãії, ÿêіñíå ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâіòè. Íèíі ãîñïîäàðñòâî
êðàїíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåðåõîäîì âіä òðàäèöіéíî ïëàíîâîї åêîíîìіêè äî
òàê çâàíîї ñîöіàëіñòè÷íîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè.
Êèòàé â îñòàííі ðîêè íàçäîãàíÿє і îáãàíÿє ðîçâèíåíі êðàїíè çà îñíîâíèìè
åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Ãîëîâíó óâàãó â åêîíîìіöі Êèòàþ íèíі ïðèäіëÿþòü ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó, ñôåðі ïîñëóã і ïðîìèñëîâîñòі.
Êèòàé ñòàâ íàéáіëüøèì ó ñâіòі âèðîáíèêîì òîâàðіâ, âèïåðåäèâøè çà
öèì ïîêàçíèêîì ÑØÀ, ÿêі òðèìàëè ïåðøіñòü âіä ïî÷àòêó XIX ñò. Âèðîáëåíà ïðîäóêöіÿ ç Êèòàþ ïîñòàâëÿєòüñÿ â ïîíàä 70 êðàїí і ðåãіîíіâ ñâіòó.
Çà Êèòàєì óæå òðàäèöіéíî çàêðіïèëàñÿ íàçâà «ôàáðèêè ñâіòó». Êðàїíà є
ëіäåðîì ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì âåëèêîї êіëüêîñòі òîâàðіâ. Ìàøèíè і
óñòàòêóâàííÿ, îäÿã і âçóòòÿ, іãðàøêè é ìåáëі є ïðèêëàäîì âèðîáіâ, ùî
ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ñïîæèâà÷іâ ó âñüîìó ñâіòі.
Îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ ÷èííèêіâ, ùî ñïðèÿâ åêîíîìі÷íîìó ïіäíåñåííþ êðàїíè, є «âіäêðèòà» çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà ïîëіòèêà, ÿêà ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê íàéâàæëèâіøà ïåðåäóìîâà óñïіõó åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì. Ïåðåõіä
äî òàêîї ïîëіòèêè ïðèâіâ äî øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåäîâîї çàðóáіæíîї
òåõíіêè, òåõíîëîãіé, äîñâіäó óïðàâëіííÿ é îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, à òàêîæ іíîçåìíèõ ôіíàíñîâèõ êîøòіâ.
Óðÿä êðàїíè çàîõî÷óє ñòâîðåííÿ ïіäïðèєìñòâ ç іíîçåìíèì êàïіòàëîì і
åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî ç áàãàòüìà êðàїíàìè, çîêðåìà і ç Óêðàїíîþ.
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Òà âñå æ ó êðàїíі є ðèçèêè äëÿ ñó÷àñíîї êèòàéñüêîї åêîíîìіêè. Ïåðø
çà âñå – öå ñòâîðåííÿ íàäëèøêîâèõ
ïîòóæíîñòåé, ùî çàãðîæóє êëàñè÷íîþ êðèçîþ ïåðåâèðîáíèöòâà. Êðіì
òîãî, ó êðàїíі çàãîñòðþєòüñÿ é åêîëîãі÷íà ïðîáëåìà. Òàêîæ âàæëèâèì
÷èííèêîì ðèçèêó є ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ (çìåíøåííÿ åôåêòó äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè).
Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî óïîâіëüíåííÿ
òåìïіâ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ.
Система розселення. Êèòàé є êðàїíîþ
ç íàéáіëüøèì íàñåëåííÿì ó
Мал. 56. Густота населення Китаю
ñâіòі. Íà 2018 ð. ó êðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ ìàéæå 1 ìëðä 400 ìëí îñіá. Íàñåëåííÿ Êèòàþ ñòàíîâèòü áëèçüêî
20 % óñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі. Äëÿ Êèòàþ õàðàêòåðíі âåëèêі êîíòðàñòè
ðîçñåëåííÿ. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ïðîæèâàє ó ñõіäíіé ÷àñòèíі
êðàїíè. Çàõіä, ç éîãî ãіðñüêèìè і ïóñòåëüíèìè ðàéîíàìè, çàëèøàєòüñÿ
ìàëîíàñåëåíèì. Íàéâèùà ãóñòîòà íàñåëåííÿ – 400–600 îñіá/êì2 ó ñåðåäíіé і íèæíіé òå÷ії ðі÷îê Õóàíõå, ßíöçè, à â Òèáåòі öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 2 îñîáè/êì2. Âèñîêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ òàêîæ ó
ðàéîíі ïðîìèñëîâîї çîíè íàâêîëî ìіñòà Øåíüÿí (ìàë. 56).
Êèòàé – àãðàðíà êðàїíà, і ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 75 %
çàãàëüíîї êіëüêîñòі íàñåëåííÿ. Îñòàííіì ÷àñîì ó êðàїíі ïîñèëèâñÿ ïðîöåñ
óðáàíіçàöії. Çà êіëüêіñòþ âåëèêèõ ìіñò (їõ ïîíàä 40) і àáñîëþòíîþ ÷èñåëüíіñòþ ìіñòÿí (350 ìëí) êðàїíà âèéøëà íà ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè є Øàíõàé, Ïåêіí, Òÿíüöçіíü, Øåíüÿí, Óõàíü, Äàëÿíü òà іí.
Êèòàé – áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà. Ç 56 íàðîäíîñòåé, ùî òóò çàìåøêóþòü, íàé÷èñëåííіøîþ є õàíü (ïîíàä 90 % ìåøêàíöіâ). Êèòàé äàâ ñâіòó
îäèí іç ðåëіãіéíèõ íàïðÿìіâ – êîíôóöіàíñòâî. Îôіöіéíîþ ìîâîþ ó êðàїíі
є êèòàéñüêà ñòàíäàðòíà (ïåêіíñüêèé äіàëåêò) ìîâà.
Äåðæàâíèìè ðåëіãіÿìè є êîíôóöіàíñòâî, äàîñèçì, áóääèçì, õðèñòèÿíñòâî, іñëàì, àëå äàëåêî íå âñå íàñåëåííÿ êðàїíè âіðóþ÷å.
Êèòàé ïîðіâíÿíî ìîëîäà êðàїíà ùîäî âіêîâîї ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ. Âіê
òðåòèíè ìåøêàíöіâ êðàїíè ñòàíîâèòü íå áіëüøå íіæ 15 ðîêіâ. Ó êðàїíі çàôіêñîâàíà íàéáіëüøà êіëüêіñòü òðóäîâèõ ðåñóðñіâ, ïîëîâèíà ç ÿêèõ çàéíÿòà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.

Історія географії

У житті китайці керуються суворими нормами і правилами. Є правила проїзду
у транспорті, правила відвідування музеїв, кінотеатрів, фестивалів тощо. Китайці дотримуються розпорядку дня. Після обіду є обов’язкова перерва на дві
години у школярів, студентів, робітників і службовців. А в магазинах, які не
зачиняються на перерву, продавці іноді сплять просто на робочих місцях, поклавши голову на прилавок. Національною гордістю китайців є кухня, яка має
трьохтисячолітню історію. Тільки в китайській кухні можна скуштувати свинину, яку не відрізниш від курки; рибу, що за смаком нагадує баранину, й інші
страви, походження яких важко визначити. Китайська кухня тісно пов’язана не
лише з історією, а й з народними і сімейними традиціями. Так, у день повного
місяця обов’язково готують солодкі пельмені – великі і білі, як місяць; у день
народження готують довгу локшину – символ довголіття.
112

1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Охарактеризуйте географічне положення Китаю.
Яке місце у світі займає Китай?
Охарактеризуйте структуру населення країни.
Користуючись додатковими джерелами інформації, складіть розповідь про особливості життя і діяльності китайців.
5. Складіть презентацію «Китайські традиції і їхнє місце у розвитку туризму в країні».

§ 27.

ÊÈÒÀÉ. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎÃÎ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Î Приклади товарів із Китаю, якими ви користуєтеся вдома.
Î Особливості економіко-географічного положення Китаю.

Експортна орієнтація економіки. Ñó÷àñíà êèòàéñüêà åêîíîìіêà çàëåæèòü
âіä çîâíіøíüîãî ðèíêó. Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íі âіäíîñèíè îñîáëèâî øâèäêî
ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ ç 1980–1990 ðð. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ôîðìóâàííÿì âіäêðèòîї åêîíîìіêè êðàїíè. Ç 2010 ð. Êèòàé є íàéáіëüøèì åêñïîðòåðîì ó ñâіòі,
à ç 2013 ð. – íàéáіëüøîþ òîðãîâåëüíîþ êðàїíîþ.
Çà îáñÿãîì åêñïîðòó êðàїíà çàéìàє 16-òå ìіñöå ó ñâіòі. Öå äàє ìàéæå
80 % âàëþòíèõ äîõîäіâ äåðæàâè. Êðàїíà åêñïîðòóє áëèçüêî 20 % âàëîâîї
ïðîäóêöії ïðîìèñëîâîñòі і ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ïåðåëіê òîâàðіâ, ùî
âèâîçÿòüñÿ ç êðàїíè, íàëі÷óє 50 òèñ. ïîçèöіé.
Êèòàé ïіäòðèìóє òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè çі 182 êðàїíàìè і
ðàéîíàìè ñâіòó. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Êèòàþ є ßïîíіÿ,
ÑØÀ, êðàїíè Çàõіäíîї Єâðîïè. Íà íèõ ïðèïàäàє ïîíàä 70 % çàêóïіâëі
òåõíіêè і 90 % òåõíі÷íîї äîêóìåíòàöії. ßïîíіÿ ïîñòàâëÿє ïðèáëèçíî 50 %
ìàøèí і óñòàòêóâàííÿ, à ÑØÀ ëіäèðóє â ïîñòàâêàõ âèñîêîòåõíîëîãі÷íîї
ïðîäóêöії, ëіòàêіâ, åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè.
Íàéêîíêóðåíòîñïðîìîæíіøîþ ïðîäóêöієþ Êèòàþ ïîêè ùå çàëèøàþòüñÿ âçóòòÿ, îäÿã òà іãðàøêè. Ïðîòå äóæå àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ åêñïîðò
åëåêòðîíіêè, âåëî-, ìîòî- é àâòîòåõíіêè, òðàíñïîðòíîãî і áóäіâåëüíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ. Êèòàéñüêà åêñïîðòíà ïðîäóêöіÿ, ùî ïîñòàâëÿєòüñÿ â Ïіâíі÷íó Àìåðèêó, ßïîíіþ, êðàїíè Çàõіäíîї Єâðîïè, ìàє âèùі ñòàíäàðòè
ÿêîñòі. Öþ ïðîäóêöіþ âèðîáëÿþòü ó âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ðàéîíàõ, íà
÷èñëåííèõ ôіëіÿõ çàðóáіæíèõ êîðïîðàöіé. Ó ïіâíі÷íèõ і âíóòðіøíіõ ðàéîíàõ ïåðåâàæàþòü íåâåëèêі ïіäïðèєìñòâà, ùî âèïóñêàþòü êîíòðàôàêòíó
(òîáòî äåøåâі ïіäðîáêè) ïðîäóêöіþ ïðîâіäíèõ áðåíäіâ ñâіòó. Öÿ ïðîäóêöіÿ
âіäðіçíÿєòüñÿ íèçüêîþ ÿêіñòþ і öіíîþ.
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ГОЛОВНЕ
Î Китай – це велика за розмірами і кількістю населення, багатонаціональна, індустріально-аграрна країна.
Î Країна охоплює п’яту частину Азії, її площа становить 9,5 млн км2, а кількість населення – понад 1,37 млрд осіб.
Î Країна майже повністю розташована в помірному і субтропічному географічних поясах, що визначає різноманітні природні особливості країни.
Î Сьогодні Китай став одним із локомотивів розвитку світової економіки.
Î Для країни характерні великі контрасти розселення. Переважна кількість населення
проживає у східній частині країни.

РОЗДІЛ 2

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Êèòàé åêñïîðòóє і ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, çîêðåìà ôðóêòè, ðèáó, ìîðåïðîäóêòè é іíøі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
Êðіì òîãî, ïðîâіäíèì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïðîäóêòîì åêñïîðòó є áàâîâíà.
Особливості розвитку і розміщення виробництв первинної і вторинної
сфери. Ó ñó÷àñíіé ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà Êèòàþ íà ïðîìèñëîâіñòü ïðèïàäàє ïîíàä 52 % ñòâîðåíîãî ÂÂÏ, íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – 15 %, íà
ñôåðó ïîñëóã – áëèçüêî 33 %, ùî äàє çìîãó çàðàõóâàòè êðàїíó äî іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíèõ äåðæàâ ñâіòó.
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Êèòàþ ðîçâèâàєòüñÿ â óìîâàõ îáìåæåíîñòі çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, à òîìó çîñåðåäæåíå ïåðåâàæíî â ìåæàõ Ïіâíі÷íîêèòàéñüêîї ðіâíèíè (ìàë. 57), äå ñïîñòåðіãàєòüñÿ íàéáіëüøà ó ñâіòі ãóñòîòà
ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ. Ó ðîñëèííèöòâі ïåðåâàæàє çåðíîâå ãîñïîäàðñòâî. Íåäàðåìíî çà îáñÿãîì âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð, çîêðåìà ðèñó, êðàїíà
ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Ïøåíèöÿ є äðóãîþ çà çíà÷åííÿì ïðîäîâîëü÷îþ
êóëüòóðîþ Êèòàþ. Êðàїíà âèäіëÿєòüñÿ òàêîæ çáîðîì êóêóðóäçè і ãàîëÿíó.
Ç іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ùî âèðîùóþòüñÿ ó êðàїíі,
íàéïîøèðåíіøі áàòàò, ñîÿ, áàâîâíèê, àðàõіñ, öóêðîâèé áóðÿê і öóêðîâà
òðîñòèíà. Êðіì òîãî, ç äàâíіõ ÷àñіâ Êèòàé âіäîìèé ó ñâіòі ÿê ïîòóæíèé
âèðîáíèê ðіçíîìàíіòíèõ ñîðòіâ ÷àþ. ÊÍÐ є ïðîâіäíîþ êðàїíîþ ó ñâіòі ç
âèðîùóâàííÿ òþòþíó. Òðàäèöіéíèìè äëÿ êèòàéöіâ є îâî÷іâíèöòâî і ïëîäіâíèöòâî.
Ó òâàðèííèöòâі ïðîâіäíîþ ãàëóççþ є ñâèíàðñòâî, ÿêå ðîçâèâàєòüñÿ ïåðåâàæíî â ïіäñîáíèõ ãîñïîäàðñòâàõ ñåëÿí. Çà ïîãîëіâ’ÿì ñâèíåé êðàїíà є
àáñîëþòíèì ëіäåðîì ó ñâіòі. Ñòàáіëüíî ôóíêöіîíóє é ñêîòàðñòâî, ÿêå ñïèðàєòüñÿ íà ïðèðîäíó êîðìîâó áàçó ëóêіâ і ïàñîâèù. Ïòàõіâíèöòâî є ãàëóççþ, ùî äèíàìі÷íî ðîçâèâàєòüñÿ. Ïòèöþ âèðîùóþòü â îñîáèñòèõ
ãîñïîäàðñòâàõ, ùî ñêîíöåíòðîâàíі â ïðèìіñüêèõ çîíàõ (çäåáіëüøîãî öå
êóðè, іíäèêè, ãóñè). Âèðîùóєòüñÿ òàêîæ ðîáî÷à õóäîáà – êîíі, îñëè, âåðáëþäè, ÿêè. Ðîçâåäåííÿ êіç і îâåöü ïîøèðåíå íà ïіâíî÷і êðàїíè, Âíóòðіøíüîї Ìîíãîëії і â ïåðåäãіðíèõ ðàéîíàõ ïіâäíÿ. Âіâ÷àðñòâî çàáåçïå÷óє
ñèðîâèíîþ ëåãêó ïðîìèñëîâіñòü.
Òðàäèöіéíî êèòàéñüêèì íàïðÿìîì òâàðèííèöòâà є øîâêіâíèöòâî. Âîíî
ðîçâèâàєòüñÿ íà ïіâäíі êðàїíè (äå âèðîùóþòü øîâêîâè÷íîãî øîâêîïðÿäà)
і â Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîìó Êèòàї (äóáîâèé øîâêîïðÿä).
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє ðèáíå ãîñïîäàðñòâî. Íà ðèñîâèõ ïîëÿõ ðîçâîäÿòü
ðèáó, à íà ìîðñüêèõ ìіëèíàõ – êðåâåòîê, âîäîðîñòі òîùî.
Áäæіëüíèöòâî ïîøèðåíå ïî âñіé
êðàїíі, îäíàê íàéñèëüíіøå â Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîìó Êèòàї. Çà åêñïîðòîì ìåäó Êèòàé ïîñіäàє äðóãå ìіñöå
ó ñâіòі (äàє 1/3 ñâіòîâîãî åêñïîðòó).
Ïðîìèñëîâіñòü. Êèòàé, ãîñïîäàðñòâî ÿêîãî áàãàòî â ÷îìó ñïèðàєòüñÿ
íà ñóñïіëüíó âëàñíіñòü і ðîçâèâàєòüñÿ çà ïëàíîì, є âåëèêîþ іíäóñòðіàëüíîþ äåðæàâîþ. Çà çàãàëüíèì îáñÿãîì
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà âіí âèéøîâ íà 2-ãå ìіñöå, à çà êіëüêіñòþ
ïіäïðèєìñòâ – íà 1-øå ìіñöå ó ñâіòі.
Ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі
Мал. 57. Сільськогосподарські регіони Китаю çíà÷íà ÷àñòêà ïðèïàäàє íà âàæêó
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ïðîìèñëîâіñòü – ÷îðíó і êîëüîðîâó ìåòàëóðãіþ, åíåðãåòèêó і õіìі÷íó ïðîìèñëîâіñòü, âàæêå ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ïðîòå íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. íàéäèíàìі÷íіøå ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ íîâіòíі íàïðÿìêè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñåðåä
ÿêèõ åëåêòðîííå é åëåêòðîòåõíі÷íå. Ðàçîì ç òèì ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі
âèñîêîòåõíîëîãі÷íîї ïðîäóêöії êðàїíà ïîêè ùî âіäñòàє âіä ÑØÀ і ðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè. Íàÿâíіñòü çíà÷íîї êіëüêîñòі æіíî÷îї äåøåâîї ðîáî÷îї
ñèëè ñïðèÿëà ðîçâèòêó áàãàòîïðîôіëüíîї ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі.
Íà ñüîãîäíі â Êèòàї âіäêðèëè âèðîáíèöòâà ïðîâіäíі çàõіäíі êîìïàíії.
Nokia, Coca-Cola, ABB, Evian, GE, Giorgio Armani, Siemens – îñü ëèøå
íåçíà÷íà ÷àñòèíà ç âåëè÷åçíîãî ñïèñêó çàõіäíèõ ãіãàíòіâ, ÿêі àêòèâíî
ïðàöþþòü íà òåðèòîðії Êèòàþ.
Ïðîâіäíі êîìïàíії Êèòàþ. Êèòàéñüêі òîâàðîâèðîáíèêè âïåâíåíî íàáèðàþòü ïîïóëÿðíîñòі ó ñâіòі. Ñåðåä òàêèõ êîìïàíіé ìîæíà íàçâàòè âèðîáíèêà é îïåðàòîðà òåëåêîìóíіêàöіéíîãî îáëàäíàííÿ ZTE Corporation.
Òîâàðè і ïîñëóãè êîìïàíії ïðîïîíóþòüñÿ ìàéæå â 140 êðàїíàõ ñâіòó.
Ó 2002 ð. êîðïîðàöіÿ TCL, îäèí іç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ òåëåâіçîðіâ,
íåäîðîãî ïðèäáàëà çáàíêðóòіëó íіìåöüêó êîìïàíіþ Schneider Electronics
AG. À âæå ÷åðåç ðіê îïіñëÿ ïðèäáàííÿ íіìåöüêîãî âèðîáíèêà TCL ñòâîðèëà ñïіëüíå ïіäïðèєìñòâî ç ôðàíöóçüêîþ êîìïàíієþ Thomson, îòðèìàâøè
ñòàòóñ íàéáіëüøîãî âèðîáíèêà òåëåâіçîðіâ ó ñâіòі.
Äàëåêî çà ìåæàìè êðàїíè âіäîìèé íàéáіëüøèé âèðîáíèê íîóòáóêіâ –
Lenovo. Ó ñâîїé êðàїíі êîìïàíіÿ є äîñèòü óñïіøíèì âèðîáíèêîì ìîáіëüíèõ
òåëåôîíіâ. Îäíієþ çі çíà÷óùèõ ïîäіé 2004 ð. áóëî ïðèäáàííÿ êèòàéñüêîþ
Lenovo ïіäðîçäіëó ç âèðîáíèöòâà ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ IBM. Çàâäÿêè
öüîìó êðîêó êèòàéñüêà êîìïàíіÿ ñòàëà òðåòіì ó ñâіòі âèðîáíèêîì ÏÊ.
Ñåðåä êèòàéñüêèõ áðåíäіâ ïîáóòîâîї òåõíіêè ìîæíà âèäіëèòè Haier,
Hisense, Gree, Midea, ÂÂÊ, TCL, Galanz. Haier – îäèí іç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ ïîáóòîâîї òåõíіêè ó ñâіòі, ëіäåð ç âèðîáíèöòâà õîëîäèëüíèêіâ.
Êîìïàíіÿ âіäîìà âèñîêîþ ÿêіñòþ і ñó÷àñíèì äèçàéíîì, çàâäÿêè ÷îìó
óñïіøíî êîíêóðóє ç іíøèìè âèðîáíèêàìè.
Âіäîìèìè âèðîáíèêàìè àâòîìîáіëіâ є Dongfeng, BYD, Geely.
Äî ïåðåëіêó êðàùèõ òåëåêîìóíіêàöіéíèõ êîìïàíіé íàëåæàòü Huawei,
ZTE, TCL. Huawei – òðàíñíàöіîíàëüíà êîðïîðàöіÿ, ùî ñêëàäàєòüñÿ
çі 100 ôіëіé ïî âñüîìó ñâіòó. Ïðîäóêöіþ Huawei Technologies ñòàíîâëÿòü
àáîíåíòñüêі ïðèñòðîї, òåëåôîíè ïî÷àòêîâîãî ðіâíÿ, ñìàðòôîíè é іíòåðíåòïëàíøåòè. Meizu – êîìïàíіÿ, ùî âèïóñêàє öèôðîâі åëåêòðîííі ïðèñòðîї.
Òàêîæ âîíà âõîäèòü äî äåñÿòêè íàéêðàùèõ âèðîáíèêіâ êðàїíè.
Òàêîæ êèòàéñüêèìè áðåíäàìè є äåÿêі âіäîìі IT-êîìïàíії, ÿê-îò ÍÒÑ,
Acer, MSl, ASUS і Gigabyte.
Âіäîìèìè âèðîáíèêàìè îäÿãó і ñïîðòèâíèõ òîâàðіâ є: Lining, Anta,
Metersbonwe, 361 degrees, Peak sport òà іíøі.
Домінуючі складові третинного сектору. Ó ñôåðі ïîñëóã Êèòàþ ïåðåâàæàє
òîðãіâëÿ, òîâàðîîáіã ÿêîї çà ïåðіîä åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì çðіñ ó 12 ðàçіâ.
Øâèäêî òàêîæ ðîçâèâàєòüñÿ ôіíàíñîâèé ðèíîê. Òóò ïðàöþþòü äóæå
ïîòóæíі áàíêè. ×îòèðè áàíêè êðàїíè âõîäÿòü äî äåñÿòêè íàéáіëüøèõ áàíêіâ ñâіòó çà êàïіòàëîì і àêòèâàìè. Äâі êèòàéñüêі ôîíäîâі áіðæі (Øàíõàéñüêà і Ãîíêîíçüêà) çà êàïіòàëіçàöієþ і îáіãîì âõîäÿòü äî äåñÿòêè
íàéáіëüøèõ ó ñâіòі.
China Mobile, Industrial Construction Bank of China, Bank of China,
China Construction Bank, PetroChina, ïîøóêîâà ñèñòåìà Baidu і China
Merchants Bank – êîìïàíії-ôëàãìàíè òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè, ïðî
ÿêі çíàþòü ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó.
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Âàæëèâèì íàïðÿìîì ðîçâèòêó
ñôåðè ïîñëóã є òóðèçì. Çà îöіíêàìè åêñïåðòіâ, Êèòàé ó ÕÕІ ñò. ñòàíå ëіäåðîì ó ñâіòі çà âіäâіäóâàííÿì
òóðèñòàìè. Ïіäñòàâîþ äëÿ öüîãî є
ùîðі÷íèé ñòàáіëüíèé ïðèðіñò òóðèñòіâ íà 15–18 %. Íàéïîïóëÿðíіøі öåíòðè òóðèçìó – Ïåêіí,
Øàíõàé, Ãóí÷æîó, Àîìèíü, Ñÿíãàí, îñòðіâ Õàéíàíü і Òèáåò. Îäíієþ
ç íàéãðàíäіîçíіøèõ ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè êðàїíè є Âåëèêèé Êèòàéñüêèé ìóð (ìàë. 58). Öåé іñòîðè÷íèé
Мал. 58. Великий Китайський мур
òóðèñòè÷íèé îá’єêò âõîäèòü äî
Âñåñâіòíüîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ і є íàéâіäâіäóâàíіøèì ó Êèòàї.
Характерні риси просторової організації господарства. Ó Êèòàї ñêëàâñÿ
іñòîòíèé ðîçðèâ ó ðіâíÿõ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ìіæ íàéðîçâèíåíіøèìè
ïðèìîðñüêèìè ïðîâіíöіÿìè і ìіñòàìè öåíòðàëüíîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ òà
âíóòðіøíіìè ÷àñòèíàìè êðàїíè – Òèáåòîì, Ñèíüöçÿíîì, Ãàíüñó é іí. Öå
ïîÿñíþþòü îñîáëèâîñòÿìè іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії, ïðèðîäíèìè
óìîâàìè, òðàäèöіÿìè íàñåëåííÿ.
Ùîá çìåíøèòè òåðèòîðіàëüíі âіäìіííîñòі ðîçâèòêó і ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ òåðèòîðіàëüíîãî ïëàíóâàííÿ, ó 1980-òі ðð. â Êèòàї áóëè âèäіëåíі
òðè åêîíîìі÷íі çîíè. Ñõіäíà çîíà – íàéðîçâèíåíіøà. Òóò çîñåðåäæåíî
áіëüøіñòü ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ і âóçëіâ, áàãàòî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðàéîíіâ, òðàíñïîðòíèõ ìàãіñòðàëåé, ìîðñüêèõ ïîðòіâ. Ó Öåíòðàëüíіé çîíі
ïåðåâàæàþòü ïіäïðèєìñòâà ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, âèðîáíèöòâà
ïàëèâà é åëåêòðîåíåðãії, õіìі÷íèõ ïðîäóêòіâ, ïðîäîâîëüñòâà. Ó Çàõіäíіé
çîíі ïåðåâàãó ìàє òâàðèííèöòâî і ïåðåðîáêà ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè.
Òàêîæ ó êðàїíі âèäіëÿþòü øіñòü åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ: Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé, Ïіâíі÷íèé, Ñõіäíèé, Öåíòðàëüíî-Ïіâäåííèé, Ïіâäåííî-Çàõіäíèé,
Ïіâíі÷íî-Çàõіäíèé.
Спеціальні економічні зони. Ó 1990-òі ðð. â Êèòàї áóëî ïðîãîëîøåíî ïðîãðàìó ìîäåðíіçàöії ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îáîðîíè, íàóêè і òåõíіêè, ÿêà óñïіøíî ðåàëіçóєòüñÿ і íèíі. Òîäі æ ó ðàíã çàêîíó áóëî
çâåäåíî ïðèâàòíó âëàñíіñòü і ðîçïî÷àëèñÿ ðèíêîâі ðåôîðìè. Ó ÷îòèðüîõ
ïðèìîðñüêèõ ìіñòàõ áóëî ñôîðìîâàíî ïåðøі äîñëіäíі ïîëіãîíè ðåôîðì –
ñïåöіàëüíі åêîíîìі÷íі çîíè (ÑÅÇ), â ÿêèõ ñòâîðåíî äîñòàòíüî ñïðèÿòëèâі
óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ іíîçåìíîãî êàïіòàëó. Íèíі â êðàїíі äіþòü (ìàë. 59):
5 ÑÅÇ (íàéáіëüøîþ є Øàíõàé); 90 çîí òåõíіêî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâíîãî ðіâíÿ (є â óñіõ âåëèêèõ ìіñòàõ; 114 çîí íîâèõ і âèñîêèõ òåõíîëîãіé (çîêðåìà, òåõíîïàðê «×æóíãóíüöóíü» ó Ïåêіíі é ïàðê âèñîêèõ
òåõíîëîãіé «×æàíöçÿí» ó ðàéîíі ìіñò Øàíõàé і Òÿíüöçіíü).
Міжнародні зв’язки України з Китаєм. Ñïіâïðàöÿ ìіæ Óêðàїíîþ і Êèòàєì
ðîçïî÷àëàñÿ â 1992 ð. ç óêëàäàííÿ óãîäè ìіæ äâîìà êðàїíàìè ïðî òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî.
Êðàїíè íàðîùóþòü ñïіâðîáіòíèöòâî ó ñôåðі ìàøèíîáóäóâàííÿ, ìåòàëóðãіéíîї і õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Äèíàìі÷íî ðîçâèâàþòüñÿ çâ’ÿçêè ó ñôåðі
àâіàáóäóâàííÿ. Ðîçâèâàþòüñÿ òàêîæ ìіæðåãіîíàëüíі âіäíîñèíè ìіæ ïðîâіíöіÿìè Êèòàþ òà îáëàñòÿìè Óêðàїíè, ìіæ ìіñòàìè äâîõ êðàїí: Êèєâîì і
Ïåêіíîì, Äíіïðîì і Øàíõàєì, Õàðêîâîì і Òÿíüöçèíåì, Îäåñîþ і Öіíäàî.
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ГОЛОВНЕ
Î Китай є найбільшим експортером у світі і найбільшою торговельною країною. Він
підтримує торговельно-економічні відносини зі 182 країнами.
Î Основні торговельні партнери Китаю – Японія, США, країни Західної Європи.
Î У структурі господарства Китаю на промисловість припадає понад 52 % ВВП, на
сільське господарство – 15 %, на сферу послуг – близько 33 %.
Î Сільське господарство розвивається в умовах обмеженості земельних ресурсів, а
тому зосереджене переважно в межах Північнокитайської рівнини.
Î Пріоритетними напрямами співробітництва України і Китаю є: енергоефективність,
авіабудування, суднобудування, раціональне природокористування, розвиток аерокосмічних, інформаційних і комунікаційних технологій.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Користуючись картами атласу, назвіть найбільші промислові центри Китаю і їхню
спеціалізацію. Поясніть особливості розміщення промислового виробництва країни.
2. Порівняйте картосхеми на малюнку 57 і малюнку 56. Зробіть висновок про зв’язок
густоти населення з використанням земель у сільському господарстві. Назвіть культури, які вирощують на південному сході й на північному сході країни.
3. Які чинники вплинули на розміщення на території країни спеціальних економічних зон?
4. Складіть презентацію «Економічний феномен Китаю».
5. Зробіть висновок про важливість для України пріоритетних напрямів співробітництва нашої країни і Китаю у сфері науково-технічного співробітництва.
6. Складіть візитівку Китаю.
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Ó 2016 ðîöі òîâàðîîáіã ìіæ Óêðàїíîþ òà ÊÍÐ ñòàíîâèâ ïîíàä 5,5 ìëðä
äîë. ÑØÀ. Ïðè öüîìó êèòàéñüêèé
åêñïîðò â Óêðàїíó – 3,3 ìëðä äîë.
ÑØÀ, åêñïîðò іç Óêðàїíè ñòàíîâèâ
2,2 ìëðä äîë. ÑØÀ.
Îñíîâíі ñòàòòі åêñïîðòó äî Êèòàþ: ðóäè, øëàêè і çîëà – 32,5 %;
çåðíîâі êóëüòóðè – 29,9 %; æèðè é
îëії – 26 %; äåðåâèíà і âèðîáè ç äåðåâèíè – 2,6 %; ðåàêòîðè ÿäåðíі,
êîòëè, ìàøèíè – 2,5 %. Îñíîâó іìïîðòó ç Êèòàþ ñòàíîâèëè: åëåêòðè÷íі ìàøèíè – 22,5 %; ðåàêòîðè
ÿäåðíі, êîòëè і ìàøèíè – 17,1 %;
ïëàñòìàñè, ïîëіìåðíі ìàòåðіàëè –
6,1 %; ÷îðíі ìåòàëè – 4,4 %; îðãàíі÷íі õіìі÷íі ñïîëóêè – 3,7 %;
ðіçíîìàíіòíà õіìі÷íà ïðîäóêöіÿ –
3,7 %; âçóòòÿ – 3,5 %; âèðîáè ç
÷îðíèõ ìåòàëіâ – 3 %.
Ïðіîðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ñïіâðîáіòíèöòâà â íàóêîâî-òåõíі÷íîìó
ñïіâðîáіòíèöòâі âèçíà÷åíî: åíåðãîåôåêòèâíіñòü, àâіàáóäóâàííÿ, ñóäМал. 59. Спеціальні економічні зони Китаю
íîáóäóâàííÿ, ðàöіîíàëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ðîçâèòîê àåðîêîñìі÷íèõ, іíôîðìàöіéíèõ і êîìóíіêàöіéíèõ
òåõíîëîãіé, à òàêîæ ïіäãîòîâêó і ñòàæóâàííÿ àñïіðàíòіâ і ìîëîäèõ ó÷åíèõ.
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§ 28.

ІÍÄІß

Î Як колоніальна залежність Індії від Великої Британії позначилася на особливостях розвитку цієї країни?
Î Природні особливості Південної Азії.

Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà êðàїíè – Ðåñïóáëіêà Іíäіÿ.
Ïëîùà – 3,2 ìëí êì2, íàñåëåííÿ – 1 ìëðä 343 ìëí îñіá, ñòîëèöÿ – ÍüþÄåëі. Іíäіÿ ïîñіäàє ñüîìå ìіñöå ó ñâіòі çà ïëîùåþ і äðóãå çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ. Іíäіÿ – ôåäåðàòèâíà äåðæàâà, à çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî
ïðàâëіííÿ – ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà. Îôіöіéíèõ ìîâ ó êðàїíі äâі – õіíäі é àíãëіéñüêà. Ãðîøîâîþ îäèíèöåþ є іíäіéñüêà ðóïіÿ.

Історія географії

Більшість людей столицею Індії називають Делі. Проте насправді столицею є
частина міста Делі – Нью-Делі. Тут розташовано уряд Індії й уряд Національної столичної території Делі. Місто Делі відоме ще з VI ст. до н.е. Міський
район Нью-Делі був побудований лише в ХХ ст. Він займає територію лише в
42 км2. У Нью-Делі можна побачити широкі бульвари, безліч державних установ і культурних пам’яток.

Іíäіÿ ìàéæå ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíà íà ïіâîñòðîâі Іíäîñòàí (ìàë. 60). Íà
ïіâíі÷íîìó çàõîäі Іíäіÿ ìåæóє ç Ïàêèñòàíîì, íà ïіâíî÷і ìàє ïðîòÿæíі
êîðäîíè ç Êèòàєì, ÿêі ïåðåðèâàþòüñÿ êîðäîíàìè ç äâîìà êîðîëіâñòâàìè –
Íåïàëîì і Áóòàíîì. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі ñóñіäàìè Іíäії є Ì’ÿíìà і Áàíãëàäåø. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè íà çàõîäі, ñõîäі і ïіâäíі îìèâàєòüñÿ
âîäàìè Іíäіéñüêîãî îêåàíó і éîãî ìîðіâ. Çäàâíà ÷åðåç òåðèòîðіþ Іíäії ïðîõîäèëè âàæëèâі òîðãîâåëüíі і òðàíñïîðòíі øëÿõè, ÿêі é íèíі ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó äåðæàâè.
Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Іíäіþ
÷àñòî íàçèâàþòü êðàїíîþ êîíòðàñòіâ. Íà ñüîãîäíі Іíäіÿ є òðåòüîþ â ñâіòі
êðàїíîþ çà îáñÿãîì ÂÂÏ. Çà äàíèìè Ñâіòîâîãî áàíêó, Іíäіÿ ïîñіäàëà òðåòє
ìіñöå ó ñâіòі çà ðîçìіðîì åêîíîìіêè, ïîñòóïàþ÷èñü ëèøå ÑØÀ і Êèòàþ. Çà
öèì ïîêàçíèêîì âîíà âèïåðåäèëà òàêі íàéðîçâèíóòіøі êðàїíè ñâіòó, ÿê
ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ і Âåëèêà Áðèòàíіÿ. Îäíàê ÿêùî æ ïîðàõóâàòè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, òî ñåðåä
іíøèõ êðàїí âîíà ïîñіäàòèìå 121-øå
ìіñöå, ïîïðè òå, ùî çà îñòàííі 15 ðîêіâ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ çáіëüøèâñÿ ìàéæå â 4 ðàçè. Іíäіÿ ïîñіäàє
òðåòє ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ ìіëüÿðäåðіâ, àëå 20 % íàñåëåííÿ æèâå
çà ìåæåþ áіäíîñòі.
Çà äåñÿòü îñòàííіõ ðîêіâ åêñïîðò
êðàїíè çáіëüøèâñÿ âäâі÷і. Òîæ ó
ðåéòèíãó åêñïîðòåðіâ êðàїíà ïіäíÿëàñÿ ç 24-ї ïîçèöії íà 14-òó. Çàãàëüíèé îáñÿã іíäіéñüêîãî åêñïîðòó â
2014 ð. ñêëàâ 342,5 ìëðä äîë., іìïîðòó
– 508,1 ìëðä äîë.
Мал. 60. Індія на карті Південної Азії
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Åêîíîìіêà Іíäії ç 2015 ð. âèéøëà íà 1-øå ìіñöå çà òåìïàìè ðîçâèòêó
(áëèçüêî 7 %), âèïåðåäèâøè ïîêàçíèêè Êèòàþ, ÑØÀ, êðàїí ЄÑ і ßïîíії.
Ùîäíÿ â Іíäії ç’ÿâëÿєòüñÿ 3–4 íîâі ñòàðòàïè. Óïðîäîâæ îñòàííіõ òðüîõ
ðîêіâ їõíÿ êіëüêіñòü çðîñëà âòðè÷і. ×îòèðè ðîçðîáêè âõîäÿòü ó ÒÎÏ-100
ñòàðòàïіâ ñâіòó: Freshdesk – ñïîæèâ÷èé ñåðâіñ іç äîñòàâêè òîâàðіâ; Zomato –
ñåðâіñ, ùî äàє çìîãó çíàéòè іíôîðìàöіþ ïðî ðåñòîðàíè і êàôå, íàïèñàòè
âіäãóê, ïåðåãëÿíóòè ìåíþ; Ìyntra і Jabong – îíëàéí-ìàãàçèíè îäÿãó.
Іíäіÿ – öå ïîòóæíà ÿäåðíà (ç 1975 ð.) і êîñìі÷íà (ç 1980 ð.) äåðæàâà,
ÿêà çäàòíà âèðîáëÿòè ïðàêòè÷íî âåñü ñïåêòð òîâàðіâ і ïîñëóã, íåîáõіäíèõ
äëÿ ñàìîäîñòàòíüîї ñó÷àñíîї åêîíîìіêè.
Âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ іíäіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà ìàþòü ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ,
Іíòåðíåò і êіíî. Íàïðèêëàä, ôåíîìåí Áîëëіâóäó (êðàїíà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ ñòâîðåíèõ ôіëüìіâ) óçàãàëі íå ìàє ïðåöåäåíòó â
ñó÷àñíîìó ñâіòі.
Система розселення. Íàñåëåííÿ Іíäії ñòàíîâèòü 1,282 ìëðä îñіá (2017 ð.).
Öå áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà ñâіòó, äå íàëі÷óþòü ïîíàä 500 åòíîñіâ.
Ïðîòå ïîíàä 70 % ñòàíîâèòü íàñåëåííÿ іíäîàðіéñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùå
25 % – öå äðàâіäè і ìîíãîëè, 3 % – іíøі åòíîñè. Õіíäі – íàéïîøèðåíіøà
ìîâà і є îñíîâíîþ äëÿ 41 % íàñåëåííÿ. Àíãëіéñüêà ìîâà ìàє ñòàòóñ äîïîìіæíîї îôіöіéíîї ìîâè і є íàéâàæëèâіøîþ ìîâîþ äëÿ íàöіîíàëüíîї, ïîëіòè÷íîї і êîìåðöіéíîї êîìóíіêàöії. Êðіì äâîõ îôіöіéíèõ ìîâ, â Іíäії
êîðèñòóþòüñÿ ùå ñіìíàäöÿòüìà ìîâàìè, ñåðåä ÿêèõ íàéïîøèðåíіøèìè є
ïåíäæàáñüêà, áåíãàëüñüêà і êàøìіðñüêà.
Çà âіðîñïîâіäàííÿì ó êðàїíі ïåðåâàæàþòü ïðèõèëüíèêè іíäóїçìó – ìàéæå 80 %. Äðóãîþ çà ÷èñåëüíіñòþ êîíôåñієþ є ìóñóëüìàíè (áëèçüêî 10 %).
Ïðåäñòàâíèêè іíøèõ âіðîñïîâіäàíü íå÷èñëåííі: õðèñòèÿíè ñòàíîâëÿòü
áëèçüêî 3 %, ñèêõè – 2 %, áóääèñòè – 1 %.
Çà âèíÿòêîì ïóñòåëü íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі é ãіðñüêèõ ðåãіîíіâ íà ïіâíî÷і, â êðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ äóæå âåëèêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøå
ìåøêàíöіâ ïðîæèâàє íà ïіâíî÷і âçäîâæ áåðåãіâ Ãàíãó é іíøèõ äîëèí ðі÷îê і ó ïіâäåííèõ óçáåðåæíèõ ðàéîíàõ.
Îñîáëèâîñòі íàðîäіâ і íàöіé. Çà іíäóñüêîþ òðàäèöієþ, ëþäè ç íàðîäæåííÿ
íàëåæàòü äî ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï – êàñò, êîæíà ç ÿêèõ ìàє ñâîþ êóõíþ,
îäÿã і âèêîíóє ïåâíó ðîáîòó. Ó êðàїíі âåëèêå çíà÷åííÿ íàäàєòüñÿ ðîäèííèì
çâ’ÿçêàì, òîìó øëþá – öå áіëüøå îá’єäíàííÿ ðîäèí, à íå ñîþç äâîõ ëþäåé. Çà
óñòàëåíèìè òðàäèöіÿìè äðóæèíó ÷è ÷îëîâіêà ñâîїì äіòÿì îáèðàþòü áàòüêè.
Òðóäîâі ðåñóðñè ñòàíîâëÿòü ïîíàä 60 % íàñåëåííÿ êðàїíè, áëèçüêî 50 % ç
ÿêèõ çàéíÿòî ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Öåé ïîêàçíèê є îäíèì іç íàéâèùèõ
ó ñâіòі. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ó ñòðóêòóðі çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ є íèçüêà
÷àñòêà çàéíÿòèõ æіíîê, âèñîêèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ, íèçüêèé ðіâåíü çàéíÿòèõ
çà íàéìîì і ïåðåâàæàííÿ êіëüêîñòі ñàìîçàéíÿòèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ.
Ìàéæå 2/3 íàñåëåííÿ Іíäії ïðîæèâàє â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Â îñòàííі
äåñÿòèðі÷÷ÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ àêòèâíèé ðîçâèòîê âåëèêèõ ìіñò і ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ. Õàðàêòåðíèì є òå, ùî òðåòèíà ìіñòÿí çîñåðåäæåíà âñüîãî
â 23 âåëèêèõ ìіñòàõ (çãàäàéòå їõíі íàçâè). Ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ іç ñåëà äî
ìіñòà çóìîâëåíà ïîøóêîì ðîáîòè і ëіïøèõ ñîöіàëüíèõ óìîâ, çîêðåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ і îñâіòè. Íàðàçі ìіñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 34 % âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøèìè ìåãàïîëіñàìè êðàїíè є Äåëі
(25 ìëí îñіá), Ìóìáàї (21 ìëí), Êîëêàòà (12 ìëí) і Áàíãàëîð (10 ìëí îñіá).
Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì Іíäії є âåëèêà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ, ùî ïåðåáóâàє çà ìåæåþ áіäíîñòі. Çà îôіöіéíèìè äàíèìè, öå ïîíàä 20 % ëþäåé, ïåðåâàæíî ìåøêàíöі ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі.
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ГОЛОВНЕ
Î Індія – одна з найбільших за площею і кількістю населення країна світу, федеративна, багатонаціональна держава.
Î Нині Індія – потужна ядерна і космічна держава, яка здатна виробляти практично
весь спектр товарів і послуг, необхідних для самодостатньої сучасної економіки.
Î Індія – багатонаціональна держава світу, де налічують понад 500 етносів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Чому країна з третім у світі показником ВВП належить до розвиткових країн?
2. На конкретних прикладах покажіть, як історія, природа і культура вплинули на розвиток господарства в Індії.
3. Назвіть особливості зайнятості і життя жителів країни.
4. Складіть презентацію на тему «Індія – країна звуків, кольорів і ароматів», використавши додаткові джерела інформації.
5. Поміркуйте, як можна знизити рівень бідності населення Індії. Досвід яких країн світу в боротьбі з бідністю може запозичити Індія?

§ 29.

ІÍÄІß. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Î Головні корисні копалини Індії.
Î Чинники, що впливають на просторову структуру господарства.

Особливості структури економіки країни. Çà ñâîїì ãîñïîäàðñüêèì ñïðÿìóâàííÿì Іíäіÿ є іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíîþ êðàїíîþ. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі її
ââàæàþòü ïðîâіäíîþ äåðæàâîþ ñåðåä ðîçâèòêîâèõ êðàїí.
Åêîíîìіêà êðàїíè îõîïëþє òðàäèöіéíå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ñó÷àñíå
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåìåñëà, øèðîêèé ñïåêòð ñó÷àñíèõ ïðîìèñëîâèõ
âèðîáíèöòâ і áàãàòî ðіçíèõ ïîñëóã. Ñàìå ñôåðà ïîñëóã є îñíîâíèì äæåðåëîì åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ, íà ÿêå ïðèïàäàє ïîíàä 60 % îáñÿãó âèðîáíèöòâà. Êðàїíà ñòàëà âåëèêèì åêñïîðòåðîì ïîñëóã ó ñôåðі іíôîðìàöіéíèõ
òåõíîëîãіé, ïîñëóã àóòñîðñèíãó áіçíåñó і ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàðàçі Іíäіÿ – öå åêîíîìіêà ç âіäêðèòèì ðèíêîì.
Спеціалізація сільського господарства. Іíäіÿ – êðàїíà äàâíüîї çåìëåðîáñüêîї êóëüòóðè. Íèíі âîíà є îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ ñòàíîâëÿòü áëèçüêî
60 % òåðèòîðії. Ç íèõ: ðіëëÿ – 53 %, áàãàòîðі÷íі íàñàäæåííÿ – 4 %, ïàñîâèùà – 3 %. 20 % çåìåëü çðîøóєòüñÿ øòó÷íî, 4/5 âàðòîñòі âñієї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії äàє ðîñëèííèöòâî. Îñíîâíі êóëüòóðè: ðèñ,
ïøåíèöÿ, ïðîñÿíі, áîáîâі, áàâîâíà. Äåðæàâà ïîñіäàє îäíå ç ïåðøèõ ìіñöü
ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì öóêðîâîї òðîñòèíè, àðàõіñó, ÷àþ, äæóòó. Âèðîáëÿþòü â Іíäії òàêîæ êàó÷óê, êàâó, ïðÿíîùі (ìàë. 61).
Òâàðèííèöòâî ïðåäñòàâëåíå ïåðåâàæíî ñêîòàðñòâîì. Â Іíäії ðîçâîäÿòü
âåëèêó ðîãàòó õóäîáó, çà ïîãîëіâ’ÿì ÿêîї êðàїíà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó
ñâіòі. Îäíàê ó äåðæàâі іñíóє ðåëіãіéíà çàáîðîíà ùîäî âæèâàííÿ ì’ÿñà.
Òîìó âåëèêó ðîãàòó õóäîáó – áóéâîëіâ, âîëіâ, êîðіâ – âèêîðèñòîâóþòü çäåáіëüøîãî ÿê òÿãëîâó ñèëó.
Іíäіÿ ïîñіäàє ñüîìå ìіñöå ó ñâіòі çà îáñÿãàìè âèëîâó ðèáè. Ïðè öüîìó
ìîðñüêå ðèáàëüñòâî çîñåðåäæåíå ó ïðèìîðñüêèõ ïіâäåííèõ і çàõіäíèõ øòà120
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òàõ, ðі÷êîâå – íà ñõîäі é ïіâäåííîìó
ñõîäі êðàїíè. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî íå äîñÿãëî âèñîêîї іíòåíñèôіêàöії. Ó áàãàòüîõ ñåëàõ і äîñі
çáåðіãàþòüñÿ íàòóðàëüíèé і íàïіâòîâàðíèé óêëàäè. À òðåòèíà ãîñïîäàðñòâ óçàãàëі íå ïðîäàþòü ñâîєї
ïðîäóêöії. Ïåðåâàæàþòü äðіáíі é
äóæå äðіáíі ãîñïîäàðñòâà.
Äëÿ ïîäîëàííÿ íåäîëіêіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі â Іíäії ðîçðîáëåíî äåðæàâíó ïðîãðàìó éîãî
ðåôîðìóâàííÿ, çãіäíî ç ÿêîþ êðàїíà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ àìáіòíі
ïëàíè ùîäî âèðîáíèöòâà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ íà åêñïîðò, çàÿâëÿþ÷è ïðî ñâîþ ãîòîâíіñòü ñòàòè
«ïðîäîâîëü÷èì êîøèêîì ñâіòó».
Äëÿ ðåàëіçàöії öієї ïðîãðàìè ðîçïî÷àëîñÿ âïðîâàäæåííÿ áіîòåõíîëîãіé іç ðîçðîáêè çåðíîâèõ êóëüòóð,
íàäàєòüñÿ ñòîâіäñîòêîâèé äîçâіë íà
ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâі ïðîäóêöії Мал. 61. Сільськогосподарські культури Індії
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі іíîçåìíèõ
іíâåñòîðіâ. Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðòіâ, âèðîáíèöòâî ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ
ìîæå çðîñòè óäâі÷і âæå äî 2020 ð.
Видобування мінеральних ресурсів. Êîðèñíі êîïàëèíè Іíäії ðіçíîìàíіòíі
çі çíà÷íèìè çàïàñàìè. Òàê, âèäіëÿþòüñÿ çàïàñè âèñîêîÿêіñíîї çàëіçíîї
ðóäè (ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ), çíà÷íèìè є ðîäîâèùà ìàðãàíöåâîї і õðîìіòîâîї
ðóä, áîêñèòіâ, öèíêó, òèòàíó. Ñâіòîâå çíà÷åííÿ ìàþòü ðåñóðñè ñëþäè, ãðàôіòó, áàðèòó і áåðèëіþ. Іíäіÿ âîëîäіє òàêîæ âåëèêèìè çàïàñàìè óðàíó –
ñèðîâèíè äëÿ ÿäåðíîї åíåðãåòèêè. Çà çàïàñàìè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ ñåðåä
ðîçâèòêîâèõ êðàїí Іíäіÿ ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå Êèòàþ, ïðîòå éîãî ÿêіñòü íåâèñîêà. Ðîçâіäàíі çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ â êðàїíі ñòàíîâëÿòü áëèçüêî
23 ìëðä ò (çàãàëüíі çàïàñè îöіíþþòüñÿ ó 140 ìëðä ò).
Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Іíäіÿ ïåðøîþ ç êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïî÷àëà ðîçðîáëÿòè àòîìíó
åíåðãåòèêó, ðîçâèâàє àåðîêîñìі÷íó ñôåðó, ñòâîðþє íîâі íàóêîâî-òåõíі÷íі
öåíòðè, іíòåíñèâíî âïðîâàäæóє íîâі òåõíîëîãії. Íàéñóòòєâіøі ïîçèòèâíі
çìіíè âіäáóâàþòüñÿ â òàêèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâàõ, ÿê ìåòàëóðãіÿ,
ìàøèíîáóäóâàííÿ, íàôòîïåðåðîáíà і õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, ó ÿêèõ çíà÷íà ÷àñòêà âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії ïðèïàäàє íà ïðèâàòíі ïіäïðèєìñòâà. Íàðîùóє ñâîї ïîòóæíîñòі âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ êðàїíè.
Ïðîâіäíèìè öåíòðàìè ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії є Áõіëàї, Áàêàðî,
Ðóðêåëà і Äóðãàïóðà. Íàéáіëüøі ïіäïðèєìñòâà êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії çîñåðåäæåíі â ìіñòàõ Êîðáà é Àëâàÿ, ÿêі є åêñïîðòîîðієíòîâàíèìè. Ïðîâіäíі
öåíòðè ìàøèíîáóäóâàííÿ – Ìóìáàї, Êîëêàòà, Ìàäðàñ, Ïóíå, Áàíãàëî é
іí. Íà ìàøèíîáóäіâíèõ ïіäïðèєìñòâàõ âèðîáëÿþòü íàéðіçíîìàíіòíіøó
ïðîäóêöіþ: âåðñòàòè, åëåêòðîìîòîðè, òåïëîâîçè, àâòîìîáіëі, òðàêòîðè,
âіéñüêîâі ëіòàêè, êîðàáëі òîùî. Іíäіÿ є ÷ëåíîì êëóáó êðàїí, ó ÿêèõ ðîçâèâàþòüñÿ âèñîêîòåõíîëîãі÷íі âèðîáíèöòâà, çîêðåìà åëåêòðîííå. Êðàїíà
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âõîäèòü äî äåñÿòêè ëіäåðіâ çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà õіìі÷íîї ïðîäóêöії.
Äîáðå ðîçâèíóòà ôàðìàöåâòè÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Іíäіÿ íèíі є äðóãèì ó ñâіòі íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì þâåëіðíèõ âèðîáіâ.
Ðàçîì іç òèì ó êðàїíі ùå çíà÷íîþ çàëèøàєòüñÿ ÷àñòêà òðàäèöіéíèõ
âèðîáíèöòâ: òåêñòèëüíîї (äæóòîâà, áàâîâíÿíà), õàð÷îâîї (÷àéíà, öóêðîâà,
òþòþíîâà), øêіðÿíî-âçóòòєâîї і ìåäè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі.
Ïðîâіäíі ïіäïðèєìñòâà. Ñâіòîâîї ñëàâè íàáóëè íàôòîïåðåðîáíі çàâîäè
Іíäії, ñòâîðåíі çà ïіäòðèìêè äåðæàâè. Êðàїíà ïîñіäàє øîñòå ìіñöå ó ñâіòі çà
çäàòíіñòþ íàôòîïåðåðîáêè. Íàôòîãàçîâèé ñåêòîð âіäêðèòèé äëÿ ïðÿìèõ
іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé. Ïðî öå ñâіä÷èòü íàÿâíіñòü ñïіëüíèõ іíäіéñüêî-àìåðèêàíñüêèõ êîìïàíіé «Êàëòåêñ» і «Åññî», іíäіéñüêî-àíãëіéñüêîї «Áіðìà
Øåëë». Ñåðåä ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії âèäіëÿєòüñÿ çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà äåðæàâíà êîìïàíіÿ «Ñòèë Àñîðèòі îô Іíäіÿ Ëіìіòåä». Ëіäåðàìè
àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ є âіò÷èçíÿíі êîìïàíії Òàòà Ìîòîðñ, ×åðî Õîíäà, à
ñåðåä ìіæíàðîäíèõ, ÿêі ïðàöþþòü ó êðàїíі, – Ôîðä, Ñóçóêі, Òîéîòà.

Особливості розвитку третинного сектору. Âіí є íàéáіëüø øâèäêîçðîñòàþ÷èì ñåêòîðîì åêîíîìіêè Іíäії, ùî ïіäòâåðäæóєòüñÿ éîãî ÷àñòêîþ ó ñòâîðåíі ÂÂÏ, ÿêà íèíі ñòàíîâèòü 55 % ïðîòè 30 % íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð.
Ñôåðà ïîñëóã ïðåäñòàâëåíà òîðãіâëåþ, òðàíñïîðòîì, òóðèçìîì, ôіíàíñîâèìè, òåëåêîìóíіêàöіéíèìè, іíôîðìàöіéíèìè é іíøèìè ïîñëóãàìè.
Îñîáëèâå ìіñöå â åêîíîìіöі êðàїíè ïîñіäàє âèðîáíèöòâî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ і êіíîіíäóñòðіÿ. Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè ñòàëè Äåëі, Ìóìáàї, Ìàäðàñ, Õàéäàðàáàä, Áàíãàëîð, Äæàéïóð, Ïóíà і Íîéäà.
Îñíîâíèìè ïîêóïöÿìè іíäіéñüêèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì є ÑØÀ (59 %),
êðàїíè ЄÑ (22 %) і ßïîíіÿ (4 %). Ãîëîâíèé öåíòð êіíîіíäóñòðії – Ìóìáàї.
Øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ ôіíàíñîâèé і áàíêіâñüêèé ñåêòîð åêîíîìіêè. Êðàїíà ìàє ðîçãàëóæåíó і äîáðå ðîçâèíåíó áàíêіâñüêó ìåðåæó. Òàêîæ êðàїíà
ìàє ðîçâèíåíèé ôîíäîâèé ðèíîê. Ôіíàíñîâі і ïðîãðàìíі ïîñëóãè є âàæëèâèì ñòèìóëîì äî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Іíäіÿ øâèäêî ñòàє âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ ó ñåêòîðі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Áàãàòî âіäîìèõ êîìïàíіé
ñâіòó êîðèñòóþòüñÿ іíäіéñüêèìè ïðîãðàìíèìè ïîñëóãàìè.
Іíäіÿ є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ çàëіçíè÷íèõ äåðæàâ ñâіòó. Çà îáñÿãîì âàíòàæîïåðåâåçåíü ïîñіäàє ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі. Îñíîâíі çàëіçíè÷íі ìàãіñòðàëі
ïðîêëàäåíі ìіæ âåëèêèìè ìіñòàìè. Ïîñòіéíî óäîñêîíàëþþòüñÿ і ðîçøèðþþòüñÿ àâòîìîáіëüíі øëÿõè êðàїíè. Îäíàê áіëüøіñòü äîðіã â іíäіéñüêèõ
ãëèáèíêàõ çàëèøàþòüñÿ ïîêè ùî ґðóíòîâèìè. Іíäіÿ є ìîðñüêîþ äåðæàâîþ
ç ïîòóæíèì ìîðñüêèì òîðãîâåëüíèì ôëîòîì. Ïîíàä 60 % ìîðñüêîãî òîâàðîîáіãó îáñëóãîâóþòü âіñіì ïîðòіâ, íàéáіëüøèì ç ÿêèõ є Ìóìáàї. Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò â Іíäії îáñëóãîâóє ÿê âíóòðіøíі, òàê і ìіæíàðîäíі
àâіàëіíії. Íàéáіëüøèìè àåðîïîðòàìè є Äåëі, Ìóìáàї, Êîëêàòà.
Іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ â Іíäії ðіçíі âèäè òóðèçìó – ïіçíàâàëüíèé,
ðåêðåàöіéíèé, åêîëîãі÷íèé, ÿêі ïðèíîñÿòü êðàїíі çíà÷íі ïðèáóòêè. Êëàñè÷íèì òóðîì äî Іíäії є òóð «Çîëîòèé òðèêóòíèê» ç âіäâіäóâàííÿì ïàëàöó
Òàäæ-Ìàõàë.
Характерні риси просторової організації господарства. Äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíà çíà÷íà íåðіâíîìіðíіñòü ó ðîçìіùåííі ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.
Ùå çà ÷àñіâ êîëîíіàëüíîãî ïàíóâàííÿ â êðàїíі ñôîðìóâàëîñÿ ÷îòèðè âåëèêі ïðîìèñëîâі öåíòðè: Êîëêàòà, Ìóìáàé, ×åííàé і Äåëі. Âîíè ñïðèÿëè
ãîñïîäàðñüêîìó ðîçâèòêó ïðèëåãëèõ òåðèòîðіé. Ùå ó ÕÕ ñò. âіä íèõ ó
âíóòðіøíі ðàéîíè áóëè ïðîêëàäåíі çàëіçíè÷íі ìàãіñòðàëі, ÿêі ñòàëè çãîäîì «êîðèäîðàìè çðîñòàííÿ» іíäіéñüêîї åêîíîìіêè. Óçäîâæ íèõ âèíèêàëè
íîâі ïðîìèñëîâі öåíòðè.
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Індія є індустріально-аграрною країною, з давньою землеробською культурою.
Корисні копалини Індії різноманітні і зі значними запасами.
Третинний сектор економіки активно зростає, його частка у створенні ВВП – 55 %.
Для країни характерна нерівномірність у розміщенні промислового виробництва.
Індія підтримує торговельні відносини і з Україною, зокрема імпортує чорні метали і
вироби з них, машини, устаткування і продукцію хімічної промисловості.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Поясніть причини зростання економіки Індії і визначте її місце у світовому господарстві.
2. Наведіть приклади товарів і послуг, які пропонує сьогодні Індія на світовому ринку.
3. Користуючись картами атласу, поясніть особливості розміщення промисловості
Індії. Які чинники мають на це найвагоміший вплив?
4. Оцініть особливості сучасного стану українсько-індійських відносин.
5. Складіть візитівку Індії.

АКТИЧНА РОБОТА
А№2
аліз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.
2. Унікальність економічної системи Китаю.
3. «Коридори зростання» в Індії.
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Зовнішні економічні зв’язки. Çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà äіÿëüíіñòü Іíäії
ïðåäñòàâëåíà íàñàìïåðåä òîðãіâëåþ. Ãîëîâíèìè ñêëàäîâèìè іíäіéñüêîãî åêñïîðòó є ñòàëü, ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ, òðàíñïîðòíі
çàñîáè, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ,
ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі,
øêіðà, òåêñòèëü, äæóò, îäÿã, ÷àé,
êàâà, ðèáîïðîäóêòè і ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, ëіêè, äіàìàíòè, êîâМал. 62. Торгівля України з Індією
äðè ðó÷íîї ðîáîòè, äîðîãîöіííå
(млн дол. США)
êàìіííÿ, þâåëіðíі âèðîáè. Іìïîðòóє êðàїíà ïðîäóêöіþ âàæêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâòîìîáіëі, âіéñüêîâó
òåõíіêó і çáðîþ, íàôòó, ãàç, ñïîæèâ÷і òîâàðè.
Çíà÷íó ÷àñòèíó іíäіéñüêîãî åêñïîðòó ñòàíîâëÿòü ïîñëóãè. Êðàїíà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà IT-àóòñîðñèíãîì. À îñü ÷àñòêà ñèðîâèííîãî
åêñïîðòó ñêîðî÷óєòüñÿ.
Міжнародні зв’язки України з Індією. Îñíîâíèìè òîâàðíèìè ãðóïàìè åêñïîðòó ç Óêðàїíè äî Іíäії є ÷îðíі ìåòàëè і âèðîáè ç íèõ (áëèçüêî 50 %
óñüîãî îáñÿãó åêñïîðòó), ìàøèíè, óñòàòêóâàííÿ і ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Íàòîìіñòü îñíîâíèìè òîâàðíèìè ïîçèöіÿìè іìïîðòó є ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà ìåäèêàìåíòè і ôàðìàöåâòè÷íі
ïðåïàðàòè, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêöіÿ і ïðîäóêöіÿ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, ìіíåðàëüíà ñèðîâèíà (àëþìіíієâі ðóäè і êîíöåíòðàòè) (ìàë. 62).
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Ðîçäіë 3. Îêåàíіÿ
ÀÂÑÒÐÀËІß

 знати чинники міжнародної спеціалізації країни; особливості природних умов і
ресурсів, демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення та
секторів економіки в регіоні; найбільші промислові осередки, найбільші морські
порти, світові міста в Австралії;
 уміти складати
и комплексну економіко-географічну характеристику Австралії;
 аналізувати динаміку природного та механічного руху населення країни;
 давати оцінкуу забезпеченості мінеральними ресурсами країни;
 використовувати тематичні карти
и для обґрунтування особливостей системи
розселення та розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни;
 пояснювати особливості зональної спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків добувної та обробної промисловості в країні;
 характеризувати
и структуру експорту та імпорту товарів та послуг країни;
 робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих
районів країни;
 оцінювати місце Австралії на світовому ринку продукції первинного сектору економіки.

§ 30.

ÀÂÑÒÐÀËІß Ó ÑÂІÒІ ÒÀ ÐÅÃІÎÍІ.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÎÇÑÅËÅÍÍß

Î На які поклади корисних копалин багата Австралія?
Î Як формувалося населення Австралії і як воно розміщене?

Місце Австралії у світі. Îôіöіéíà íàçâà êðàїíè – Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç
(ìàë. 63). Öå єäèíà ó ñâіòі äåðæàâà, ùî öіëêîì ðîçòàøîâàíà íà îäíîìó
êîíòèíåíòі (âêëþ÷íî ç ïðèëåãëèìè îñòðîâàìè, íà ìåæі äâîõ îêåàíіâ –
Іíäіéñüêîãî é Òèõîãî. Çà ïëîùåþ – êðàїíà-ìàòåðèê ïîñіäàє øîñòå ìіñöå ó
ñâіòі (7,7 ìëí êì2). Íàòîìіñòü çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ (24,5 ìëí) âîíà ïåðåáóâàє ëèøå ó ï’ÿòîìó äåñÿòêó êðàїí, à çà éîãî ãóñòîòîþ (3 îñîáè/1 êì2)
íàëåæèòü äî íàéìåíø çàñåëåíèõ êðàїí ñâіòó.
Àâñòðàëіÿ âіäíîñíî іçîëüîâàíà âіä іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, âіä ÿêèõ її
âіäîêðåìëþþòü âåëèêі îêåàíі÷íі ïðîñòîðè. Îòæå, Àâñòðàëіÿ áóëà äîñòàòíüî
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âіääàëåíà âіä îñíîâíèõ äæåðåë âіéñüêîâîї íàïðóæåíîñòі, і òîìó її ïðàêòè÷íî íå òîðêíóëèñÿ
âіéíè ÕÕ ñò. Îäíèì çі ñïðèÿòëèâèõ ÷èííèêіâ
ãåîïîëіòè÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè є âіäíîñíà áëèçüêіñòü äî «íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ äåðæàâ» Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. Óòіì îñòàííіì
÷àñîì òåõíі÷íèé ïðîãðåñ ó ñôåðі òðàíñïîðòó é
çàñîáàõ çâ’ÿçêó, à òàêîæ ïðîöåñè ãëîáàëіçàöії
íàáëèçèëè Àâñòðàëіþ é äî іíøèõ ðåãіîíіâ.
Ñó÷àñíà Àâñòðàëіÿ íàëåæèòü äî åêîíîìі÷íî
íàéðîçâèíåíіøèõ äåðæàâ – ïåðåáóâàє ñåðåä
ïåðøèõ 20-òè êðàїí ç íàéáіëüøîþ åêîíîìіêîþ. Óæå 25 ðîêіâ ïîñïіëü, íåçâàæàþ÷è íà
Мал. 63. Австралія
ñâіòîâі êðèçè, âàëîâèé íàöіîíàëüíèé ïðîäóêò
öієї êðàїíè ùîðі÷íî çðîñòàє íà 2–3 %.
Àâñòðàëіÿ ìàє âèñîêèé ïîêàçíèê äîõîäіâ íà äóøó íàñåëåííÿ – 49 òèñ.
äîë. Ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ òóò îäíà ç íàéâèùèõ ó ñâіòі – ïîíàä 80 ðîêіâ. Ó 2016 ð. êðàїíà ïîñіëà äðóãå ìіñöå ó ñâіòі çà Іíäåêñîì ëþäñüêîãî
ðîçâèòêó. Ó êðàїíі ðîçâèíóòі âñі òðè ñåêòîðè åêîíîìіêè. Àâñòðàëіÿ îäèí çі
ñâіòîâèõ ëіäåðіâ (äðóãå ìіñöå ïіñëÿ Âåëèêîї Áðèòàíії) ùîäî âïðîâàäæåííÿ
åëåêòðîííîãî óðÿäó – âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé äëÿ íàäàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ äåðæàâíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ.
Ç іíøîãî áîêó, Àâñòðàëіÿ çáåðåãëà äåÿêі îçíàêè ðîçâèòêîâèõ êðàїí.
Àäæå íà âіäìіíó âіä áіëüøîñòі âèñîêîðîçâèíåíèõ äåðæàâ ñâіòó ãîëîâíó
ñòàòòþ åêñïîðòó Àâñòðàëії ñòàíîâèòü ñèðîâèíà, çîêðåìà ìіíåðàëüíà. Àâñòðàëіÿ – îäíà ç íàéáàãàòøèõ ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè êðàїí ñâіòó. Êðàїíà ïîñіäàє ïðîâіäíі ìіñöÿ ó ñâіòі çà çàïàñàìè і âèäîáóòêîì çàëіçíîї ðóäè,
çîëîòà, áîêñèòіâ, ñâèíöþ, öèíêó, íіêåëþ, óðàíó òîùî (äèâ. Äîäàòîê 3).
Íàéáіëüøі ðîäîâèùà ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ ðîçòàøîâàíі íà çàõîäі Àâñòðàëії, íà ÿêèé ïðèïàäàє áëèçüêî 69 % àâñòðàëіéñüêîãî çîëîòà, ìàéæå
óâåñü íіêåëü, àëìàçè, òàíòàë і ëіòіé, à òàêîæ îñíîâíі ïîêëàäè çàëіçíèõ
ðóä, áîêñèòіâ і ìіíåðàëüíèõ ïіñêіâ (іëüìåíіò, ðóòèë і öèðêîí).
Íàéáіëüøі ðîäîâèùà çàëіçíîї ðóäè çîñåðåäæåíі â çàëіçîðóäíîìó áàñåéíі
Õàìåðñëі, ùî íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі Àâñòðàëії. Çàëіçíі ðóäè òóò ðîçðîáëÿþòüñÿ
âіäêðèòèì ñïîñîáîì і íå ïîòðåáóþòü çáàãà÷åííÿ. Ñâіòîâó ñëàâó ìàє é ðîçòàøîâàíå â öіé ÷àñòèíі êðàїíè ðîäîâèùå àëìàçіâ Àðãàéë (ìàë. 64), äå âèäîáóâàþòü 90 % óñіõ àëìàçіâ Àâñòðàëії. Îñíîâíі âèäîáóâíі ðåãіîíè áîêñèòіâ –
Êâіíñëåíä, Çàõіäíà Àâñòðàëіÿ і Ïіâíі÷íà òåðèòîðіÿ. Ïîáëèçó Ïåðòà é íà çàõіäíîìó óçáåðåææі ïіâîñòðîâà Êåéï-Éîðê ðîçòàøîâàíі äðóãі ó ñâіòі ïіñëÿ
Ãâіíåї çà îáñÿãîì çàïàñè áîêñèòіâ.
Çíà÷íі ïîêëàäè â êðàїíі òàêîæ і
êàì’ÿíîãî é áóðîãî âóãіëëÿ, çà çàïàñàìè і âèäîáóòêîì ÿêîãî Àâñòðàëіÿ
âõîäèòü äî ïåðøîї ï’ÿòіðêè êðàїí
ñâіòó. Íà ïðîòèâàãó ðóäíèì ðîäîâèùàì, áіëüøà ÷àñòèíà êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ çîñåðåäæåíà íà ñõîäі – ó øòàòàõ
Êâіíñëåíä і Íîâèé Ïіâäåííèé Óåëüñ.
Ïðîäóêöіÿ ñèðîâèíè ïåðåêðèâàє
âëàñíі ïîòðåáè êðàїíè і òðàäèöіéíî
îðієíòóєòüñÿ ïåðåâàæíî íà åêñМал. 64. Родовище алмазів Аргайл
ïîðò. Ó 2015–2016 ðð. åêñïîðò ðå-
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ñóðñіâ ñÿãíóâ 157 ìëðä äîë., ùî ñòàíîâèëî 51 % åêñïîðòó òîâàðіâ і ïîñëóã
Àâñòðàëії.
Система розселення. Ñóáåêâàòîðіàëüíà ñàâàíà, òðîïі÷íі ïóñòåëі é íàïіâïóñòåëі ìàéæå íå çàñåëåíі. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ðîçìіùåíà íà
ïіâäåííî-ñõіäíіé, ðàçîì іç Òàñìàíієþ (áëèçüêî 60 % íàñåëåííÿ), і ïіâäåííî-çàõіäíіé îêðàїíàõ – ó äîáðå çâîëîæåíèõ ñóáòðîïі÷íèõ, ïîìіðíèõ і ÷àñòêîâî òðîïі÷íèõ ïðèáåðåæíèõ ðàéîíàõ. Òóò ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøі ìіñòà
êðàїíè, ÿêі є öåíòðàìè äіëîâîї àêòèâíîñòі. Ïåðåäóñіì ñàìå òóò, ïåðåâàæíî
ó âåëèêèõ ìіñòàõ, íà ÿêі ïðèïàäàє ëèøå 0,2 % ñóõîäîëó êðàїíè, âèðîáëÿєòüñÿ áëèçüêî 80 % âàðòîñòі âñіõ òîâàðіâ і ïîñëóã Àâñòðàëії.
Àâñòðàëіÿ ìàє âèñîêèé ðіâåíü óðáàíіçàöії – áëèçüêî 90 %, ùî є îäíèì
іç íàéâèùèõ ïîêàçíèêіâ ó ñâіòі. І âіí ïðîäîâæóє ïîñòóïîâî çðîñòàòè. Ñåðåä ìіñüêèõ ïîñåëåíü îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü ñòîëèöі øòàòіâ. Íàéáіëüøі
ç íèõ – Ñіäíåé (5 ìëí îñіá) і Ìåëüáóðí (áëèçüêî 5 ìëí îñіá). Îêðіì íèõ,
ùå òðè ìіñòà ìàþòü ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ïîíàä 1 ìëí – öå Áðіñáåí
(2,4 ìëí), Ïåðò (2 ìëí) і Àäåëàїäà (1,3 ìëí). Ó öèõ ï’ÿòè ìіñòàõ ìåøêàє
ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ Àâñòðàëії.
Ìåëüáóðí âèçíàíî íàéëіïøèì ìіñòîì ñâіòó äëÿ æèòòÿ. Êðіì íüîãî, ùå
äâà àâñòðàëіéñüêі ìіñòà – Àäåëàїäà і Ïåðò ïîòðàïèëè äî ïðîâіäíîї äåñÿòêè
ìіñò ñâіòó, äå є íàéëіïøі óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé.
Ó âíóòðіøíіõ îáëàñòÿõ, äå ãóñòîòà íàñåëåííÿ íå ïåðåâèùóє 1 îñîáó íà
êіëüêà êâàäðàòíèõ êіëîìåòðіâ, íàñåëåííÿ ñêîíöåíòðîâàíî íàâêîëî ãіðíè÷îïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ. Âîíè ðîçêèäàíі ïî âñіé òåðèòîðії êðàїíè і є éîãî
íåâіä’єìíîþ ðèñîþ.
Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі ïåðåâàæàє ôåðìåðñüêå ðîçñåëåííÿ, ïðè÷îìó ó
âíóòðіøíіõ ðàéîíàõ ôåðìè âіääàëåíі îäíà âіä îäíîї íà äåñÿòêè àáî ñîòíі
êіëîìåòðіâ.
ßê âіäîìî, ñó÷àñíå íàñåëåííÿ Àâñòðàëії ñôîðìóâàëîñÿ çàâäÿêè åìіãðàíòàì. Óïðîäîâæ îñòàííіõ 10 ðîêіâ êіëüêіñòü àâñòðàëіéñüêèõ ìåøêàíöіâ,
ÿêі íàðîäèëèñÿ çà êîðäîíîì, ïðîäîâæóâàëà çðîñòàòè. Ïðè÷îìó ÷àñòêà íàñåëåííÿ Àâñòðàëії, ùî íàðîäèëàñÿ â Єâðîïі, íåóõèëüíî çíèæóєòüñÿ, òîäі
ÿê ÷àñòêà àçіéñüêèõ íàðîäіâ çðîñòàє.
Íèíі ìàéæå 29 % íàñåëåííÿ (7 ìëí îñіá) – öå äіòè ìіãðàíòіâ àáî âëàñíå
ìіãðàíòè. Ñòàíîì íà 2016 ð. êіëüêіñòü àâñòðàëіéöіâ óêðàїíñüêîãî ïîõîäæåííÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 39 òèñ. îñіá. Óêðàїíöі ïîñіäàþòü ëèøå 35-òå
ìіñöå ñåðåä åòíі÷íèõ ãðóï, ùî ìåøêàþòü â Àâñòðàëії.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Англійська мова є в Австралії національною мовою, але населення країни
розмовляє загалом понад 300 мовами. Найпоширеніші з них – це мандаринська (діалект китайської мови), італійська, арабська, кантонська (традиційна для китайських іммігрантів) і грецька.

Àâñòðàëіÿ íàëåæèòü äî êðàїí, ùî ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ìіãðàíòіâ. Ùîïðàâäà, îñòàííіì ÷àñîì âèìîãè àâñòðàëіéñüêîї âëàäè ñòàëè
æîðñòêіøèìè ùîäî óìîâ, çà ÿêèõ ïîòåíöіéíèé ìіãðàíò ìîæå îòðèìàòè
ðîáîòó і ñòàòè ìåøêàíöåì êðàїíè. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî, ùîá âіí âіäïîâіäàâ
âèñóíóòèì êðèòåðіÿì ùîäî ìîâè, êâàëіôіêàöії, äîñâіäó ðîáîòè, âіêó. Êðіì
òîãî, êðàїíà íàìàãàєòüñÿ ïðèâàáèòè äî ñåáå âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ ñïåöіàëіñòіâ, ó÷åíèõ. Âàæëèâèì åëåìåíòîì åìіãðàöії є òàê çâàíà ñòóäåíòñüêà
åìіãðàöіÿ. Àäæå â ìàéáóòíüîìó íå ïîòðіáíî áóäå âèòðà÷àòè êîøòè íà íàâ÷àííÿ é àäàïòàöіþ.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Визначте особливості географічного положення Австралії.
Чим Австралія вирізняється у світі?
Де розташовані найважливіші райони видобутку корисних копалин?
Поясніть нерівномірне розселення населення країни по території.
Яку роль в економіці країни відіграють міста?
Охарактеризуйте зміни, що відбуваються у структурі населення Австралії, і поясніть
значення міграційної політики для цього процесу.

§ 31.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÀÂÑÒÐÀËІЇ

Î Що характерно для сучасного розвитку економічно розвинутих країн?
Î Чим зумовлена міжнародна спеціалізація будь-якої країни?

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Ïîäіáíî
äî іíøèõ åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ äåðæàâ, òðåòèííèé ñåêòîð ãîñïîäàðñòâà
є íàéáіëüøîþ ÷àñòèíîþ àâñòðàëіéñüêîї åêîíîìіêè, ùî ñòàíîâèòü 68 %
ÂÂÏ і 75 % ðîáî÷èõ ìіñöü. Ñåðåä ïîñëóã öüîãî ñåêòîðó íàéâàæëèâіøèìè
є ôіíàíñîâі, ñòðàõîâі, òóðèñòè÷íі é іí. Íà іíäóñòðіàëüíèé ñåêòîð ïðèïàäàє
òðîõè áіëüøå íіæ 28 %, à íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – ìåíøå âіä 4 %. Ïðîòå ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ êðàїíè âèçíà÷àє ïåðâèííèé ñåêòîð.
Îñîáëèâî âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü âèäîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі, ÿêà âіäïîâіäàє
ñó÷àñíèì òåõíîëîãіÿì ñâіòîâîãî ðіâíÿ ùîäî ðîçâіäêè, ðîçðîáêè é âèðîáíèöòâà
і çàáåçïå÷óє áëèçüêî 1/10 ÷àñòèíè ÂÂÏ і ïîíàä ïîëîâèíó åêñïîðòó Àâñòðàëії.
Ñàìå âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷óє áіëüøіñòü ðîáî÷èõ ìіñöü ó êðàїíі.
Áàãàòі ïðèðîäíі ðåñóðñè Àâñòðàëії ïðèâåðòàþòü çíà÷íі іíîçåìíі іíâåñòèöії.
Íèíі âåëèêі ìіæíàðîäíі êîìïàíії ïðîäîâæóþòü óñïіøíî ïðàöþâàòè â Àâñòðàëії
ðàçîì іç ìàëèìè і ñåðåäíіìè àâñòðàëіéñüêèìè êîìïàíіÿìè.

Національне надбання

Мінеральні ресурси, власне, визнані національним надбанням Австралії. Про
це свідчить розпочата 2016 р. програма «Вивчення майбутнього», на що урядом країни найближчими роками виділено 100 млн доларів США. Ця програма
спрямована на посилення інвестицій у розвідку ресурсів Австралії з метою
відкриття нових родовищ мінеральних ресурсів і підземних вод.

Àâñòðàëіÿ – îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèðîáíèêіâ ïøåíèöі, ÿêó âèðîùóþòü íà ñõîäі é ïіâäåííîìó ñõîäі êðàїíè. Áіëüøó ÷àñòèíó ïøåíèöі êðàїíà
åêñïîðòóє. Äëÿ âèíîðîáñòâà íà ïіâäíі Àâñòðàëії êóëüòèâóþòü âèíîãðàäíèêè. Àâñòðàëіéñüêі âèíà âіäçíà÷àþòüñÿ ðіçíîìàíіòíіñòþ і є òàêîæ îäíієþ ç
âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ åêñïîðòó êðàїíè.
Àâñòðàëіÿ є íàéáіëüøèì ó ñâіòі ïîñòà÷àëüíèêîì âîâíè, âèðîáëÿþ÷è
áëèçüêî 25 % її ñâіòîâîãî îáñÿãó. Çàãàëîì â Àâñòðàëії ïîíàä 70 ìëí îâåöü,
127

РОЗДІЛ 3

ГОЛОВНЕ
Î Австралія – одна з найрозвинутіших країн світу.
Î Головну статтю експорту Австралії становить сировина.
Î Населення країни розміщене нерівномірно і зосереджене в містах, переважно у південно-східній і південно-західній частинах країни.
Î Важливим елементом еміграційної політики Австралії є «студентська еміграція».
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îñíîâíå ïîãîëіâ’ÿ ÿêèõ çîñåðåäæåíå â ïіâäåííî-ñõіäíіé і ïіâäåííî-çàõіäíіé
÷àñòèíàõ êðàїíè, ó ñóáòðîïі÷íèõ ñòåïàõ. Âîâíà âèãîòîâëÿєòüñÿ â óñіõ àâñòðàëіéñüêèõ øòàòàõ, îêðіì Ïіâíі÷íîї òåðèòîðії.
Âèðîáíèöòâà ïåðâèííîãî ñåêòîðó òіñíî ïîâ’ÿçàíі іç âòîðèííèì ñåêòîðîì åêîíîìіêè, ÿêèé ïðåäñòàâëåíèé ïåðåâàæíî îáðîáêîþ ìіíåðàëüíîї і
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè. Òàê, íàïðèêëàä, ìàøèíîáóäóâàííÿ ñïåöіàëіçóєòüñÿ ïåðåäóñіì íà âèðîáíèöòâі óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèäîáóâíîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí òîùî.
Ïіäïðèєìñòâà âòîðèííîãî ñåêòîðó çàçâè÷àé ñïîæèâàþòü áàãàòî åíåðãії,
ïåðâèííèì äæåðåëîì ÿêîї â Àâñòðàëії є íàôòà. Ó 2015–2016 ðð. âîíà çàáåçïå÷óâàëà 37 % óñієї âèðîáëåíîї åíåðãії. Ñåðåä іíøèõ äæåðåë âèðîáëåíîї
ó âòîðèííîìó ñåêòîðі åíåðãії âàæëèâèìè є âóãіëëÿ (32 %), ïðèðîäíèé ãàç
(25 %) і ïîíîâëþâàíі äæåðåëà åíåðãії (6 %).
Ñåðåä ñêëàäîâèõ òðåòèííîãî ñåêòîðó Àâñòðàëії îñîáëèâå ìіñöå íàëåæèòü
òîðãіâëі. Â åêñïîðòі ãîëîâíå ìіñöå ïîñіäàþòü çàëіçíà ðóäà і âóãіëëÿ, çîëîòî
і çðіäæåíèé ãàç, à òàêîæ òóðèñòè÷íі ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàíі ç îñâіòîþ (çîêðåìà, âèòðàòè іíîçåìíèõ ñòóäåíòіâ íà íàâ÷àííÿ). Ðàçîì íà öі ï’ÿòü âèäіâ
ïðîäóêöії ïðèïàäàє 47 % çàãàëüíîãî åêñïîðòó êðàїíè.
Ïðè öüîìó Àâñòðàëіÿ є íàéáіëüøèì åêñïîðòåðîì çàëіçíîї ðóäè і âóãіëëÿ ó ñâіòі, à òàêîæ àëþìіíієâèõ і ñâèíöåâèõ ðóä. Êðàїíà ïîñіäàє äðóãå
ìіñöå ó ñâіòі çà åêñïîðòîì çðіäæåíîãî ãàçó, òðåòє ìіñöå – çà åêñïîðòîì
öèíêîâèõ ðóä і øîñòå ìіñöå ó ñâіòі çà åêñïîðòîì çîëîòà.
Ñåðåä ïðîäóêòіâ òâàðèííîãî і ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі åêñïîðòóþòüñÿ,
îñíîâíèìè є ÿëîâè÷èíà, ïøåíèöÿ, âîâíà, à òàêîæ àëêîãîëüíі íàïîї (âèíî) і
õàð÷îâі ïðîäóêòè. Àðåàëè âèðîáíèöòâà ÿëîâè÷èíè і çåðíîâèõ çáіãàþòüñÿ ç
àðåàëàìè íàéáіëüøîї ãóñòîòè ïîãîëіâ’ÿ îâåöü. Àâñòðàëіÿ òàêîæ є îäíèì ç
íàéáіëüøèõ ñâіòîâèõ åêñïîðòåðіâ öóêðó, îâî÷іâ і ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ.
Â іìïîðòі Àâñòðàëії ïîìіòíå ìіñöå ïîñіäàє ãîòîâà ïðîäóêöіÿ. Ïðîâіäíå
çíà÷åííÿ íàëåæèòü òóðèñòè÷íèì ïîñëóãàì (ïîäîðîæàì çà êîðäîí), ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, êîìï’þòåðàì, íàôòі, òåëåêîìóíіêàöіéíîìó îáëàäíàííþ, à òàêîæ ïîñëóãàì іç ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ.
Îñíîâíі òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè Àâñòðàëії ðîçòàøîâàíі â Àçії, íà ÿêó ïðèïàäàє 58 % çàãàëüíîãî іìïîðòó êðàїíè. Єâðîïåéñüêі òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè
çàáåçïå÷èëè 21 % іìïîðòó â Àâñòðàëіþ, à Ïіâíі÷íà Àìåðèêà – 13 %. Ùå
áëèçüêî 5 % іìïîðòó ïðèïàäàє íà Îêåàíіþ.
Òîðãіâëÿ çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àєòüñÿ ðîçâèòêîì òðàíñïîðòó. ×åðåç
âåëèêі ðîçìіðè òåðèòîðії êðàїíè і íåäîñòàòíüî ðîçâèíóòі çàëіçíèöі ïðîâіäíà ðîëü ó ïàñàæèðñüêèõ і âàíòàæíèõ ïåðåâåçåííÿõ íàëåæèòü àâòîìîáіëüíîìó òðàíñïîðòó (áëèçüêî 80 % óñіõ ïåðåâåçåíü). Àâñòðàëіÿ є îäíієþ ç
íàéçàáåçïå÷åíіøèõ àâòîìîáіëÿìè êðàїí ñâіòó (ìàë. 65).
À çà îáñÿãîì åêñïîðòó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã (32 ìëðä äîë. ÑØÀ)
âîíà âõîäèòü äî ïåðøèõ äåñÿòè
êðàїí ñâіòó.
Àâñòðàëіÿ âèðіçíÿєòüñÿ ÿêіñòþ
îñâіòíіõ ïîñëóã, ÿêі âîíà óñïіøíî
åêñïîðòóє. Óíіâåðñèòåòè Ìåëüáóðíà, Êâіíñëåíäà, Ñіäíåÿ, à òàêîæ
Çàõіäíîї Àâñòðàëії âõîäÿòü äî ðåéòèíãó ñòà íàéêðàùèõ óíіâåðñèòåòіâ
ñâіòó.
Мал. 65. Східний фрівей у Мельбурні
128

ГОЛОВНЕ
Î
Î
Î
Î
1.
2.
3.
4.

Австралія є світовим експортером природних ресурсів і продуктів харчування.
Країна спеціалізується на видобувній промисловості й сільському господарстві.
Австралія підтримує економічні зв’язки з країнами Азії й Океанії.
Успіхи економіки країни значною мірою визначаються діяльністю ТНК.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Який сектор економіки є основним у формуванні ВВП Австралії?
Назвіть основну продукцію Австралії, що йде на експорт.
Що саме імпортує Австралія і хто є головними торговельними партнерами Австралії?
Поясніть роль ТНК в економіці Австралії.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.
2. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту
на природні ресурси.
3. Канберра – політико-адміністративний центр країни.
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РОЗДІЛ 3

Зовнішні економічні зв’язки. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Àâñòðàëії є Êèòàé, ÑØÀ, ßïîíіÿ, Êîðåÿ і Âåëèêà Áðèòàíіÿ. Íà öþ ãðóïó
êðàїí ïðèïàäàє ïîíàä ïîëîâèíó çàãàëüíîãî îáñÿãó òîðãіâëі Àâñòðàëії. Ñåðåä ïðîâіäíèõ êðàїí, ç ÿêèõ Àâñòðàëіÿ іìïîðòóє ïðîäóêöіþ, ñëіä çàçíà÷èòè ùå Òàїëàíä і Íіìå÷÷èíó.
Àâñòðàëіéñüêèé óðÿä ïðîâîäèòü ïîëіòèêó çàëó÷åííÿ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé,
âáà÷àþ÷è â íèõ ðóøіéíó ñèëó ðîçâèòêó åêîíîìіêè і çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ.
Ó 2016 ð. â Àâñòðàëії ïðÿìі іíîçåìíі іíâåñòèöії ïåðåâèùèëè 48 ìëðä
äîëàðіâ. Íàéáіëüøі іíâåñòîðè Àâñòðàëії – öå ÑØÀ, ßïîíіÿ і Âåëèêà Áðèòàíіÿ. Ðіçêî çáіëüøèëèñÿ îñòàííіì ÷àñîì îáñÿãè ïðÿìèõ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé ç Êèòàþ, Ãîíêîíãó і Ìàëàéçії. Çàâäÿêè ïðÿìèì іíîçåìíèì
іíâåñòèöіÿì â Àâñòðàëії íåðіäêî ñòâîðþþòüñÿ ôіëіàëè ìіæíàðîäíèõ êîìïàíіé àáî ñïіëüíі ïіäïðèєìñòâà ìіæ àâñòðàëіéñüêèìè é іíîçåìíèìè êîìïàíіÿìè. Íàéáіëüøå іíâåñòèöіé (39 %) ñïðÿìîâóєòüñÿ ó ïåðâèííèé ñåêòîð
åêîíîìіêè – âèäîáóâíó ïðîìèñëîâіñòü. Ïîíàä 19 % іíâåñòèöіé âêëàäàþòü
ó òðåòèííèé ñåêòîð. І ùå áëèçüêî 12 % – ó âòîðèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè.
Ñåðåä íàéáіëüøèõ òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîìïàíіé, ùî ïðàöþþòü ó êðàїíі, – àâñòðàëіéñüêî-áðèòàíñüêі BHP Billiton (ãіðíè÷îäîáóâíà) і Rio Tinto
(ãіðíè÷î-ìåòàëóðãіéíà), àìåðèêàíñüêà íàôòîâà êîìïàíіÿ ExxonMobil,
Coca-Cola Amatil – ïіäðîçäіë àìåðèêàíñüêîї õàð÷îâîї êîìïàíії Coca-Cola,
AXA Asia Pacifi – ïіäðîçäіë ôðàíöóçüêîї ñòðàõîâîї êîìïàíії òîùî.
Àâñòðàëіÿ ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå ñåðåä òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Óêðàїíè
â Îêåàíії. Äî Àâñòðàëії íàøà êðàїíà åêñïîðòóє ìіíåðàëüíі äîáðèâà, ÿäåðíі
ðåàêòîðè, ìàøèíè, ïëàâó÷і çàñîáè òîùî. Íàòîìіñòü ç Àâñòðàëії ìè îäåðæóєìî âóãіëëÿ, íàôòó і íàôòîïðîäóêòè, ðóäè, іíæåíåðíå îáëàäíàííÿ é іí.
Àâñòðàëіÿ іíâåñòóâàëà â Óêðàїíі íèçêó ïðîåêòіâ: Êîìïàíіÿ «Õîóêëі Îéë
åíä Ãåñ» (Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêà íàôòîãàçîíîñíà îáëàñòü); ñïіëüíèé ïðîåêò
ìіæ ÍÓ «Ëüâіâñüêà ïîëіòåõíіêà» і àâñòðàëіéñüêîþ êîìïàíієþ «Ôіëäåí Ìåíåäæìåíò Ñåðâіñèñ» («Fielden Management Services») ó ñôåðі íîâіòíіõ òåõíîëîãіé òà іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì (Ëüâіâñüêèé ðåãіîí) òà іí. Ó 2016 ð. óïåðøå
íà ІÒ-ðèíîê Àâñòðàëії âèéøëà óêðàїíñüêà ІÒ-êîìïàíіÿ «Inteñracy Group»,
ñòâîðèâøè àâñòðàëіéñüêî-óêðàїíñüêå ïіäïðèєìñòâî «Inteñracy International».
Àâñòðàëіÿ є ÷ëåíîì ìіæíàðîäíèõ і ðåãіîíàëüíèõ îðãàíіçàöіé, çîêðåìà é
ÎÎÍ, G-20, ÑÎÒ, Îðãàíіçàöії åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà і ðîçâèòêó, Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé і Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà.

РОЗДІЛ 3

ÌІÊÐÎÍÅÇІß,
ÌÅËÀÍÅÇІß, ÏÎËІÍÅÇІß

 знати назви країн, що зараховують до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії;
особливості міжнародної спеціалізації країн регіону; найбільші міста країн, найбільші морські порти, аеропорти, туристичні центри країн;
 уміти складати
и комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону;
 пояснювати особливості міжнародної спеціалізації країн;
 обґрунтовувати рівень економічного розвитку більшості країн;
 висловлювати власні судження щодо перспектив економічного розвитку країн.

§ 32.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÎÊÅÀÍІЇ

Î Які острови є найбільшими в Тихому океані?
Î Як впливає Тихий океан на життєдіяльність людей, що населяють його острови?

Географічне положення і поділ Океанії. Îêåàíіÿ – íàéáіëüøå ó ñâіòі ñêóï÷åííÿ îñòðîâіâ і àðõіïåëàãіâ (ïîíàä 10 òèñ.) â öåíòðàëüíіé і ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíàõ Òèõîãî îêåàíó íà ïðîñòîðàõ, ùî îõîïëþþòü ïðèáëèçíî
1/3 âñієї éîãî àêâàòîðії. Çàãàëüíà ïëîùà Îêåàíії – 1,3 ìëí êì2. Çà ðîçìіðàìè îñòðîâè Îêåàíії äóæå ðіçíÿòüñÿ – âіä âåëè÷åçíîї Íîâîї Ãâіíåї і Íîâîї
Çåëàíäії äî ÷èñëåííèõ êîðàëîâèõ àòîëіâ, ùî ëåäâå ïіäіéìàþòüñÿ íàä ïîâåðõíåþ ìîðÿ. Çàãàëîì áіëüøіñòü îñòðîâіâ äóæå ìàëі çà ïëîùåþ і âіääàëåíі îäèí âіä îäíîãî íà ñîòíі é òèñÿ÷і êіëîìåòðіâ.
Çà íàñåëåííÿì і éîãî êóëüòóðîþ Îêåàíіþ ïîäіëÿþòü íà òðè ÷àñòèíè –
Ìåëàíåçіþ, Ìіêðîíåçіþ
ð
é Ïîëіíåçіþ. Ìåëàíåçіÿ ðîçìіùåíà â ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі àêâàòîðії Òèõîãî îêåàíó. Її íàçâà ïîõîäèòü âіä ãðåöüêèõ
ñëіâ «ìåëàñ» – ÷îðíèé і «íåñîñ» – îñòðіâ, òîáòî ìîæå áóòè ïåðåêëàäåíà ÿê
«êðàїíà ÷îðíèõ», àáî «êðàїíà ÷îðíèõ îñòðîâіâ». Äî ñêëàäó Ìåëàíåçії, ÿêó
íàñåëÿþòü òåìíîøêіðі íàðîäè ç íåãðîїäíèìè ðèñàìè îáëè÷÷ÿ, âõîäèòü
ëåâîâà ÷àñòêà íàéáіëüøèõ îñòðîâіâ Îêåàíії.
Ìіêðîíåçіÿ ëåæèòü ó çàõіäíіé ÷àñòèíі àêâàòîðії Òèõîãî îêåàíó. Öÿ íàçâà
ïîõîäèòü âіä ãðåöüêîãî ñëîâà «ìіêðîñ» – ìàëèé і ìîæå áóòè ïåðåêëàäåíà ÿê
«êðàїíà ìàëèõ îñòðîâіâ». І ñïðàâäі, îñòðîâè Ìіêðîíåçії äðіáíіøі.
Ïîëіíåçіÿ çàéìàє íàéáіëüøèé çà ïëîùåþ ïðîñòіð Òèõîãî îêåàíó і âêëþ÷àє
âåëè÷åçíó êіëüêіñòü îñòðîâіâ – âіä Ãàâàéñüêèõ íà ïіâíî÷і äî Íîâîї Çåëàíäії
íà ïіâäåííîìó çàõîäі é ÷èëіéñüêîãî îñòðîâà Ïàñõè íà ïіâäåííîìó ñõîäі.
Держави й залежні території. Çíà÷íà ÷àñòèíà ñó÷àñíîї Îêåàíії – öå êîëèø
íі êîëîíії àáî çàëåæíі òåðèòîðії. Äî ñüîãîäíі òóò çáåðåãëîñÿ ÷èìàëî òåðèòîðіé, ÿêі òàê ÷è іíàêøå çàëåæàòü âіä êîëèøíіõ ìåòðîïîëіé. ×àñòèíà îñòðîâіâ
Îêåàíії є òàê çâàíèìè çàìîðñüêèìè âîëîäіííÿìè ÑØÀ, Ôðàíöії, Âåëèêîї
Áðèòàíії, Àâñòðàëії, Íîâîї Çåëàíäії é іíøèõ äåðæàâ. Іíøà ÷àñòèíà є ÷ëåíà130
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ÇÀËÅÆÍІ ÒÅÐÈÒÎÐІЇ

Âàíóàòó, Íîâà Ãâіíåÿ,
Ñîëîìîíîâі Îñòðîâè,
Ôіäæі, Êіðèáàòі,
Ìàðøàëëîâі Îñòðîâè,
Ôåäåðàòèâíі Øòàòè
Ìіêðîíåçії, Íàóðó,
Ïàëàó, Íіóå, Ñàìîà,
Òîíãà, Òóâàëó

– âіä ÑØÀ: Ãóàì, Çîâíіøíі ìàëі î-âè Cïîëó÷åíèx
Øòaòіâ, Ïіâíі÷íі Ìàðіàíñüêі î-âè, Àìåðèêàíñüêå Ñàìîà;
– âіä Àâñòðàëії: Êîêîñîâі îñòðîâè, Îñòðіâ Íîðôîëê,
îñòðіâ Ðіçäâà, Îñòðіâ Õåðä і îñòðîâè Ìàêäîíàëüä;
– âіä Ôðàíöії: Íîâà Êàëåäîíіÿ, Óîëëіñ і Ôóòóíà, Ôðàíöóçüêà Ïîëіíåçіÿ;
– âіä Íîâîї Çåëàíäії: Îñòðîâè Êóêà, Òîêåëàó;
– âіä Âåëèêîї Áðèòàíії: Ïіòêåðí.


Місце Океанії в міжнародному поділі праці. Çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè Îêåàíії, îêðіì Àâñòðàëії і Íîâîї Çåëàíäії, íàëåæàòü äî åêîíîìі÷íî ñëàáîðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó, îñêіëüêè ïîâ’ÿçàíі çі ñâîїìè êîëèøíіìè
àáî ñó÷àñíèìè ìåòðîïîëіÿìè. Îñîáëèâîñòі їõíüîї åêîíîìіêè ñôîðìóâàëèñÿ
çà óìîâ ãåîãðàôі÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ òà іçîëüîâàíîãî іñíóâàííÿ.
Îêåàíіÿ çàãàëîì íå áàãàòà íà ìіíåðàëüíі êîðèñíі êîïàëèíè. Ïðîòå â
Ïàïóà-Íîâіé Ãâіíåї ðîçâèíóòà âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà çàáåçïå÷óє
åêñïîðò ìіäі, çîëîòà, íàôòè і ãàçó. Ó Íàóðó ãîëîâíèì âèäîì åêîíîìі÷íîї
äіÿëüíîñòі є âèäîáóòîê ôîñôîðèòіâ, ùî åêñïîðòóþòü. Íîâà Êàëåäîíіÿ ïîñіäàє äðóãå ìіñöå çà çàïàñàìè íіêåëþ, ÿêèé åêñïîðòóєòüñÿ.
Âèäè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, ùî âèçíà÷àþòü ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ
áіëüøîñòі êðàїí Îêåàíії, ïîâ’ÿçàíі ç íàòóðàëüíèì і íàïіâíàòóðàëüíèì ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, ïåðåäóñіì òðîïі÷íèì çåìëåðîáñòâîì – âèðîùóâàííÿì
ðіçíèõ îâî÷іâ і ôðóêòіâ. Âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії Îêåàíії
çíà÷íîþ ìіðîþ îðієíòîâàíî íà åêñïîðò. Ïðè öüîìó ïåðåâàæíèé ðîçâèòîê îäåðæàëè òі âèäè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ó ÿêèõ çàöіêàâëåíі êîëîíіàëüíі
äåðæàâè, – öå êîïðà àáî êîêîñ, ïàëüìîâà îëіÿ, äåðåâèíà, êàâà, êàêàî-áîáè,
öóêîð, іìáèð òîùî. Ðèáîëîâëÿ і ïîâ’ÿçàíà ç íåþ ïåðåðîáêà ðèáè òàêîæ є âàæëèâèì âèäîì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі äëÿ áàãàòüîõ êðàїí ó Òèõîìó îêåàíі.

Національне надбання

Кокосові пальми на узбережжі океану стали своєрідною символікою Океанії,
і саме їх зображено на грошових банкнотах багатьох держав, наприклад, Республіки Вануату, Західного Самоа, Королівства Тонга тощо.

Íà îñòðîâàõ Îêåàíії ïîìіòíå ìіñöå ïîñіäàє ñôåðà
ïîñëóã, çîêðåìà ìіæíàðîäíèé òóðèçì. Àäæå êëіìàò
Îêåàíії, ùî є îäíèì ç íàéêîìôîðòíіøèõ íà çåìíіé
êóëі, ïðèâàáëþє ÷èñëåííèõ òóðèñòіâ. Äåÿêі îñòðіâíі
äåðæàâè ñïåöіàëіçóþòüñÿ ùå é íà òðàíñïîðòíèõ ïîñëóãàõ, íàäàþ÷è «äåøåâі ïðàïîðè» ñóäíàì ç ðіçíèõ
êðàїí ñâіòó. Îêðåìі êðàїíè Îêåàíії íàäàþòü òàêîæ
ôіíàíñîâі ïîñëóãè, îñêіëüêè є îôøîðíèìè çîíàìè.
Â Îêåàíії òàêîæ ïîøèðåíî ïðîäàæ ëіöåíçії íà ïðàâî
âèëîâó ðèáè â ìіñöåâèõ âîäàõ ñóäíàì іíøèõ äåðæàâ,
ùî ïîïîâíþє äåðæàâíèé áþäæåò.
Ðîçâèíóòі é êóñòàðíі ïðîìèñëè і ðåìåñëà, ÿê-îò âèðîáíèöòâî êàíîå (ìàë. 66), íàöіîíàëüíîãî îäÿãó, êåðàìіêè, øêіðÿíèõ âèðîáіâ, ðіçüáëåííÿ ïî äåðåâó òîùî.

Мал. 66. Виготовлення
каное
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ìè Áðèòàíñüêîї Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé. Çàãàëîì íèíі â Îêåàíії, êðіì Àâñòðàëії, íàëі÷óєòüñÿ 14 îñòðіâíèõ äåðæàâ і 14 çàëåæíèõ òåðèòîðіé (òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1. Íåçàëåæíі äåðæàâè і çàëåæíі òåðèòîðії Îêåàíії

РОЗДІЛ 3

Âèêîðèñòîâóþ÷è åêîíîìі÷íó âіäñòàëіñòü êðàїí Îêåàíії, áðàê ó íèõ
êîøòіâ äëÿ ôіíàíñóâàííÿ ãîñïîäàðñòâà, êîìïàíії Àâñòðàëії, Íîâîї Çåëàíäії, Âåëèêîї Áðèòàíії, ßïîíії,
ÑØÀ, Ôðàíöії é іíøі âêëàäàþòü
ñâîї êàïіòàëè â ðîçâèòîê âèãіäíèõ
їì ñôåð åêîíîìіêè, ó ëіñîâі ðåñóðñè
і ìіíåðàëüíó ñèðîâèíó.
Ïîäåêóäè íà îñòðîâàõ ðîçòàøîâàМал. 67. Військово-морська база США
íі âіéñüêîâі áàçè іíîçåìíèõ äåðæàâ.
на острові Гуам
Òàê, äóæå ïîìіòíèé âïëèâ íà åêîíîìіêó ìàє ðîçâèíåíà âіéñüêîâà іíôðàñòðóêòóðà íà îñòðîâі Ãóàì, äå ðîçòàøîâàíà âіéñüêîâî-ìîðñüêà áàçà ÑØÀ äëÿ êîðàáëіâ і ïіäâîäíèõ ÷îâíіâ (ìàë. 67).

Нова Зеландія íàëåæèòü äî ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó і є äðóãîþ çà ðіâíåì
ðîçâèòêó åêîíîìіêè â Îêåàíії. Êðàїíà âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì æèòòÿ.
Óòіì, ïîäіáíî äî Àâñòðàëії, Íîâà Çåëàíäіÿ âіäîìà ó ñâіòі àãðàðíî-ñèðîâèííîþ ñïåöіàëіçàöієþ – âèðîáíèöòâîì çåðíîâèõ, âîâíè, ì’ÿñà і ìîëîêà. Óðÿä
Íîâîї Çåëàíäії íå ïðàãíå ïîñèëèòè іíäóñòðіàëіçàöіþ êðàїíè, ùî äàëî çìîãó
çáåðåãòè ïîñіâíі і ïàñîâèùíі ïëîùі â îáñÿãàõ XIX ñò. Òîìó çåìëÿ і âîäà òóò
íå îòðóєíі ïðîìèñëîâèìè âіäõîäàìè. Óñå öå äàє êðàїíі çìîãó óñïіøíî åêñïîðòóâàòè ÿêіñíі ìîëî÷íі ïðîäóêòè, ì’ÿñî òà їñòіâíі ñóáïðîäóêòè, ôðóêòè,
ñèðè, îëіþ, âèíî. Ïîñòà÷àє Íîâà Çåëàíäіÿ íà ñâіòîâèé ðèíîê і ëіñîïàïåðîâі
âèðîáè, ðèáîïðîäóêòè òîùî. Ðîçâèâàєòüñÿ â êðàїíі é ìіæíàðîäíèé òóðèçì.
Íîâà Çåëàíäіÿ – îäèí ç íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ ó ñâіòі ÿêіñíèõ îñâіòíіõ
ïîñëóã. Іäåòüñÿ ïðî ïëàòíå íàâ÷àííÿ іíîçåìíèõ ñòóäåíòіâ ó íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ, ïåðåäóñіì óíіâåðñèòåòàõ êðàїíè. Íîâà Çåëàíäіÿ íå ìàє äîñòàòíіõ
åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, òîìó іìïîðòóє íàôòó і íàôòîïðîäóêòè.
Åêîíîìіêà Íîâîї Çåëàíäії є îäíієþ ç íàéãëîáàëіçîâàíіøèõ ó ñâіòі. Âîíà
äóæå çàëåæèòü âіä ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі, ïåðåâàæíî ç Êèòàєì, Àâñòðàëієþ,
Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, ßïîíієþ, ÑØÀ, Ïіâäåííîþ Êîðåєþ é іíøèìè.
ГОЛОВНЕ
Î Океанія – це сукупність островів Тихого океану, які об’єднані в Меланезію, Мікронезію і Полінезію.
Î Природні умови Океанії безпосередньо впливають на життєдіяльність населення,
на сировинні ресурси багаті лише окремі країни.
Î Головним видом економічної діяльності в більшості країн є сільське господарство,
яке спеціалізується на виробництві споживчих культур, на окремих островах розвивається також сфера послуг.
Î Окремі острови зайняті під військові бази розвинутих країн світу.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
На які частини поділяється Океанія? Чим вони відрізняються між собою?
Поясніть, чим зумовлена міжнародна спеціалізація країн Океанії.
Поясніть, що спільного і відмінного між Австралією і Новою Зеландією.
Складіть візитівку однієї з країн Океанії.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. Нова Зеландія – високорозвинена країна зі сприятливими умовами для
ведення бізнесу.
2. Країни Океанії – регіон екзотичного туризму.
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Ðîçäіë 4. Àìåðèêà
ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÀÌÅÐÈÊÈ
 знати склад регіону; приклади країн Америки, що належать до різних форм державного правління, різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку;
основні райони видобування мінеральних ресурсів, осередки переробної промисловості; мегаполіси
мегаполіси, найбільші морські порти
порти, аеропорти-хаби,
аеропорти хаби найбільші фі
фінансові центри, світові міста в Америці;
 уміти характеризувати особливості формування населення субрегіонів; рівні і
темпи урбанізаційних процесів, форми сільського розселення в окремих країнах
регіону;
 вирізняти основні риси господарства ключових країн нової індустріалізації та невеликих країн плантаційного господарства;
 пояснювати розміщення основних промислових районів і центрів, світових міст,
спеціалізованих сільськогосподарських районів, осередків туризму в регіоні;
 робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів
Америки;
 оцінювати вплив інтеграційних процесів у регіоні на економічний розвиток країн;
роль США у соціально-економічному розвитку регіону.

§ 33.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ÐÅÃІÎÍÓ

Î Які материки входять до складу Америки?
Î Хто відкривав і освоював Америку?

Особливості географічного положення Америки та її склад. Àìåðèêàíñüêèé ðåãіîí – öå âåëè÷åçíèé ìàñèâ ñóõîäîëó â Çàõіäíіé ïіâêóëі ìіæ Àòëàíòè÷íèì і Òèõèì îêåàíàìè (ìàë. 68). Çà êëàñèôіêàöієþ ÎÎÍ, âåëèêèé
ðåãіîí Àìåðèêà ïîäіëÿєòüñÿ íà êіëüêà ìåíøèõ çà ðîçìіðàìè ñóáðåãіîíіâ:
Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Êàðèáñüêèé áàñåéí, Öåíòðàëüíà Àìåðèêà і Ïіâäåííà Àìåðèêà. Êðіì òîãî, ÷àñòèíó Àìåðèêè ìіæ ïіâäåííèì êîðäîíîì ÑØÀ
íà ïіâíî÷і é Àíòàðêòèäîþ íà ïіâäíі íàçèâàþòü Ëàòèíñüêà Àìåðèêà.
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Сучасна політична карта Америки.
Âèíèêíåííÿ ñó÷àñíèõ äåðæàâ Àìåðèêè ñòàëî íàñëіäêîì Âåëèêèõ ãåîãðàôі÷íèõ âіäêðèòòіâ і єâðîïåéñüêîї
êîëîíіçàöії. Ïіîíåðàìè êîëîíіàëüíèõ çàãàðáàíü áóëè äâі äåðæàâè – ІñАтлантичний
ïàíіÿ і Ïîðòóãàëіÿ. Ïіçíіøå äî íèõ
океан
ïðèєäíàëèñÿ Àíãëіÿ, Ôðàíöіÿ і Íіäåðëàíäè, ÿêі é äî ñüîãîäíі ïîäåêóäè
çäіéñíþþòü óïðàâëіííÿ îêðåìèìè
Тихий океан
òåðèòîðіÿìè â Àìåðèöі. Òàê ñàìî ìàþòü ñâîї âîëîäіííÿ â ðåãіîíі ÑØÀ і
Äàíіÿ.
Çàãàëîì íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Àìåðèêè íàëі÷óєòüñÿ 58 íåçàëåæíèõ äåðæàâ і çàëåæíèõ òåðèòîðіé. Íàéáіëüøå
їõ ó Êàðèáñüêîìó áàñåéíі – 29, çîêðåМал. 68. Місцезнаходження регіону
ìà é 13 äåðæàâ і 16 çàëåæíèõ òåðèòîАмерика на земній кулі
ðіé. Ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі – 12 äåðæàâ
і 4 çàëåæíі òåðèòîðії. Ó Öåíòðàëüíіé Àìåðèöі ëèøå íåçàëåæíі äåðæàâè
(8). À ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі òіëüêè 2 äåðæàâè і 3 çàëåæíі òåðèòîðії. Îòæå,
íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ðåãіîíó çàãàëîì 35 äåðæàâ і 23 çàëåæíі òåðèòîðії.
Форми державного правління і адміністративно-територіального устрою
країн. Ó ðåãіîíі ìàþòü ìіñöå ðіçíі ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ. Íàéïîøèðåíіøîþ òóò є ðåñïóáëіêàíñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ – 25 äåðæàâ.
Ïðåçèäåíòñüêі ðåñïóáëіêè, äå ïðåçèäåíò є ãëàâîþ äåðæàâè é óðÿäó і äå
âіäñóòíіé ïðåì’єð-ìіíіñòð, є ÷àñòèì ÿâèùåì â Àìåðèöі. Äî òàêèõ ðåñïóáëіê íàëåæàòü, çîêðåìà, ÑØÀ, Äîìіíіêàíñüêà Ðåñïóáëіêà, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Àðãåíòèíà, Áîëіâіÿ, Áðàçèëіÿ, Âåíåñóåëà, ×èëі é іí. Ëèøå â îäíіé
ïðåçèäåíòñüêіé ðåñïóáëіöі Àìåðèêè є ïðåì’єð-ìіíіñòð – öå â Ïåðó.
Ïðèêëàäîì ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáëіê, äå ðîëü ïðåçèäåíòà çíà÷íî
ìåíøà і âåðõîâåíñòâî ìàє ïàðëàìåíò, є Äîìіíіêà, à òàêîæ Òðèíіäàä і
Òîáàãî. Іíøі äâі äåðæàâè – Ãàéàíà і Ãàїòі – íàëåæàòü äî ïðåçèäåíòñüêîïàðëàìåíòñüêèõ (çìіøàíèõ) ðåñïóáëіê. Òóò ìàє ìіñöå ïåâíå âðіâíîâàæåííÿ ñèëüíîї ïðåçèäåíòñüêîї âëàäè é åôåêòèâíîãî êîíòðîëþ ïàðëàìåíòó çà
äіÿëüíіñòþ óðÿäó.
Ïîðÿä іç ðåñïóáëіêàíñüêîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ ùå 10 äåðæàâ â Àìåðèöі
îáðàëè êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ. Îêðåìі êðàїíè є ÷ëåíàìè Áðèòàíñüêîї
Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé – Àíòèãóà і Áàðáóäà, Áàðáàäîñ, Áåëіç, Ãðåíàäà, ßìàéêà é іí.
А

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За додатковими джерелами інформації, зокрема й Інтернетом, складіть
перелік членів Британської Співдружності націй в Америці.

Êðàїíè Àìåðèêè ðіçíÿòüñÿ é çà àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèì
óñòðîєì. Íàïðèêëàä, Êàíàäà, ÑØÀ, Àðãåíòèíà, Âåíåñóåëà, Ìåêñèêà,
Áðàçèëіÿ, Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ íàëåæàòü äî ôåäåðàöіé. Ó òàêèõ êðàїíàõ їõíі
îêðåìі ÷àñòèíè (ïðîâіíöії, øòàòè, ôåäåðàëüíі îêðóãè òîùî) ìàþòü ïåâíó
ñàìîñòіéíіñòü ó ìåæàõ äåðæàâè. Àëå áіëüøіñòü äåðæàâ â Àìåðèöі є óíіòàðíèìè.
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Країни Америки досить різняться за розмірами території. Половина країн
регіону за цим показником належить до малих країн. Це насамперед, острівні країни в басейні Карибського моря. Так, територія найменшої в Західній півкулі країни Сент-Кітс і Невіс (269 км2) утричі менша за територію
Києва. Водночас Канада за розмірами території посідає друге місце у світі.
Її площа (9,9 млн км2) дорівнює площі цілого регіону – Європи.

Типи країн за рівнем економічного розвитку. Ðіâåíü ðîçâèòêó êðàїí Àìåðèêè íå îäíàêîâèé. Ëèøå äâі êðàїíè – ÑØÀ і Êàíàäà íàëåæàòü äî ðîçâèíóòèõ êðàїí. Îòæå, áіëüøіñòü êðàїí ðåãіîíó є êðàїíàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ïîïðè öå äåÿêі ç íèõ âèðіçíÿþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì äîõîäіâ íà äóøó
íàñåëåííÿ. Äî ïðèêëàäó, òàêèìè є Àíòèãóà і Áàðáóäà, Áàãàìñüêі Îñòðîâè,
åêîíîìіêà ÿêèõ ґðóíòóєòüñÿ ïåðåâàæíî íà ìіæíàðîäíîìó òóðèçìі. Іíøèì
ïðèêëàäîì є îäíà ç íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè – Óðóãâàé (ìàë. 69), ÿêó íàçèâàþòü «ëàòèíîàìåðèêàíñüêîþ Øâåéöàðієþ».
Òà ÿêùî Óðóãâàé ñâîþ åêîíîìіêó áóäóє, ñïèðàþ÷èñü íà ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî, òî іíøà êðàїíà ç âèñîêèìè äîõîäàìè – ×èëі – ðîçâèâàє
âëàñíó åêîíîìіêó ïåðåäóñіì çàâäÿêè ãіðíè÷îäîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі.
Íàéáіäíіøîþ êðàїíîþ â ðåãіîíі є
Ãàїòі – êðàїíà ç íèçüêèì ðіâíåì äîõîäіâ (ìåíøå íіæ 800 äîë. íà äóøó
íàñåëåííÿ). Áіëüøіñòü êðàїí Àìåðèêè – öå äåðæàâè ç äîõîäàìè âèùå
ñåðåäíіõ (âіä 4 òèñ. äî 12 òèñ. äîë. íà
äóøó íàñåëåííÿ) і íèæ÷å ñåðåäíіõ
(âіä 1 òèñ. äî 4 òèñ. äîë. íà äóøó íàМал. 69. Монтевідео – столиця Уругваю
ñåëåííÿ; òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1. Ðіâåíü äîõîäіâ íà äóøó íàñåëåííÿ êðàїí Àìåðèêè
Ðåãіîí

Ïіâíі÷íà
Àìåðèêà

Êðàїíà

Êàíàäà
ÑØÀ

Ðіâåíü äîõîäіâ
íà äóøó íàñåëåííÿ

Âèñîêèé

Êàðèáñüêèé Àíòèãóà і Áàðáóäà, Áàãàìñüêі Îñòðîâè, Áàð- Âèñîêèé
áàñåéí
áàäîñ, Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ, Òðèíіäàä і Òîáàãî
Êóáà, Äîìіíіêà, Äîìіíіêàíñüêà Ðåñïóáëіêà, Âèùå ñåðåäíüîãî
Ãðåíàäà, ßìàéêà, Ñåíò-Ëþñіÿ, Ñåíò-Âіíñåíò і
Ãðåíàäіíè
Ãàїòі

Íèçüêèé

Öåíòðàëüíà
Àìåðèêà

Ìåêñèêà, Áåëіç, Êîñòà-Ðèêà, Ïàíàìà

Âèùå ñåðåäíüîãî

Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Íіêàðàãóà, Ñàëüâàäîð

Íèæ÷å ñåðåäíüîãî

Ïіâäåííà
Àìåðèêà

Óðóãâàé, ×èëі

Âèñîêèé

Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ, Êîëóìáіÿ, Åêâàäîð, Âèùå ñåðåäíüîãî
Ãàéàíà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñóðèíàì, Âåíåñóåëà
Áîëіâіÿ

Íèæ÷å ñåðåäíüîãî
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Міжнародні організації. Ñóòòєâі âіäìіíè ìіæ êðàїíàìè Àìåðèêè íå âèêëþ÷àþòü їõíüîãî òіñíîãî ñïіâðîáіòíèöòâà, çîêðåìà é ó òîðãіâëі. Ïðèêëàäîì є
Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà ïðî âіëüíó òîðãіâëþ (ÍÀÔÒÀ, âіä àíãë. North
American Free Trade Agreement, NAFTA). Âîíà ñòâîðåíà äëÿ óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó òîðãіâëі і є íàéáіëüøîþ ó ñâіòі ðåãіîíàëüíîþ çîíîþ âіëüíîї òîðãіâëі.
ÍÀÔÒÀ îá’єäíóє ëèøå òðè, àëå äîñèòü âåëèêі çà òåðèòîðієþ, ëþäñüêèìè
ðåñóðñàìè é åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì êðàїíè – ÑØÀ, Êàíàäó і Ìåêñèêó.
Іíøèì åêîíîìі÷íèìè óãðóïîâàííÿì є ÌÅÐÊÎÑÓÐ (âіä іñïàíñüêîãî Mercado
Comun del Sur – Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêèé ñïіëüíèé ðèíîê). Çà ðîçìіðàìè é
åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì ÌÅÐÊÎÑÓÐ є òðåòüîþ çîíîþ âіëüíîї òîðãіâëі ïіñëÿ ЄÑ і ÍÀÔÒÀ. Äî íüîãî âõîäÿòü Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ, Ïàðàãâàé, Óðóãâàé
і Âåíåñóåëà. Ùå ï’ÿòü äåðæàâ – ×èëі, Áîëіâіÿ, Ïåðó, Êîëóìáіÿ é Åêâàäîð – є
àñîöіéîâàíèìè ÷ëåíàìè öüîãî ñîþçó і ìàþòü ïðàâî äîðàä÷îãî ãîëîñó.
Êàíàäà і ÑØÀ є òàêîæ ÷ëåíàìè âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîãî ñîþçó – ÍÀÒÎ
(âіä àíãë. North Atlantic Treaty Organization – NATÎ), ÿêèé çàãàëîì
îá’єäíóє 29 äåðæàâ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè і Єâðîïè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ öієї
îðãàíіçàöії є çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè і áåçïåêè êðàїí-÷ëåíіâ.
ГОЛОВНЕ
Î Американський регіон – це величезний масив суходолу в Західній півкулі між Атлантичним і Тихим океанами, що поділяється на чотири менші за розмірами регіони.
Î На політичній карті Америки 35 держав і 23 залежні території.
Î Найпоширенішою в Америці є республіканська форма правління, більшість держав
в Америці є унітарними.
Î Лише дві країни Америки – США і Канада належать до розвинутих країн, інші є розвитковими країнами.
Î Країни Америки співпрацють в економічній і військово-політичній сферах.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Назвіть найголовніші риси географічного положення Американського регіону.
2. Наведіть приклади держав Америки з різними формами правління.
3. Поясніть, що спільного в адміністративно-територіальному устрої держав Північної
Америки.
4. За таблицею 1 «Рівень доходів на душу населення країн Америки» визначте регіон
Америки, де найбільше країн із невисоким рівнем доходів.

§ 34.

ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ
І ÐÅÑÓÐÑÈ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÍÀÑÅËÅÍÍß ÐÅÃІÎÍÓ

Î Чим зумовлено багатство Америки природними ресурсами?
Î Якими мовами розмовляють зазвичай у більшості країн Америки?

Природні умови і ресурси Америки. Ðåãіîí áàãàòèé íà ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі êîïàëèíè, ñåðåä ÿêèõ і ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ. Íà Ëàâðåíòіéñüêіé âèñî÷èíі (Êàíàäà, ÑØÀ) çàëÿãàþòü ïîêëàäè çàëіçíîї ðóäè, íіêåëü, êîáàëüò,
çîëîòî, óðàí. Â Àïïàëà÷àõ ìіñòèòüñÿ îäèí іç íàéáіëüøèõ âóãіëüíèõ áàñåéíіâ ñâіòó – Àïïàëàöüêèé (ÑØÀ) (ìàë. 70). Òóò æå é íàéáіëüøі ó ñâіòі ðîäîâèùà àçáåñòó. Äóæå áàãàòèìè є íàôòîâі ðîäîâèùà, ðîçòàøîâàíі íà
Ïðèìåêñèêàíñüêіé íèçîâèíі é ó ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі Êàíàäñüêîãî Àðêòè÷íîãî àðõіïåëàãó. Ó Êîðäèëüєðàõ є ÷èñëåííі ðîäîâèùà êîëüîðîâèõ і ðіäêіñ136

ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

У вересні 2017 р. на півдні Мексики відбувся один з найсильніших за останні 30 років землетрус. Він спричинив у кількох містах руйнації та загибель
близько 300 людей. Підземні поштовхи відчувались також у Сальвадорі,
Нікарагуа, Белізі і Коста-Риці.
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íèõ ìåòàëіâ. Êàíàäà і ÑØÀ ìàþòü
òàêîæ çíà÷íі ïîêëàäè іëüìåíіòіâ,
ç ÿêèõ âèäîáóâàþòü òèòàí, à òàêîæ
ðîäîâèùà êàëіéíîї ñîëі.
Âåëèêі çàïàñè íàôòè é ãàçó çîñåðåäæåíі òàêîæ ó Âåíåñóåëі, Áðàçèëії, Åêâàäîðі. Íà Áðàçèëüñüêîìó
ïëîñêîãіð’ї âñåñâіòíüî âіäîìі ïîêëàäè çàëіçíîї і ìàðãàíöåâîї ðóäè,
íіîáіþ, áåðèëіþ é ãіðñüêîãî êðèøòàëþ. Áîêñèòè, ç ÿêèõ âèäîáóâàєòüñÿ àëþìіíіé, ïðèóðî÷åíі äî
Мал. 70. Місцеположення Аппалацького
âîëîãèõ òðîïіêіâ і ðîçòàøîâàíі â
вугільного басейну
Áðàçèëії, íà ßìàéöі, ó Ñóðèíàìі.
Íèçêà ðîäîâèù ìіäíîї ðóäè, ùî óòâîðþþòü ñâîєðіäíèé ïîÿñ, ïðîñòÿãàєòüñÿ âçäîâæ Òèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ îáîõ Àìåðèê. Äî òàê çâàíîãî Àíäñüêîãî ïîÿñó ïðèóðî÷åíі ðîäîâèùà îëîâà і âîëüôðàìó. Äî òîãî æ êðàїíè
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè íàéëіïøå ó ñâіòі çàáåçïå÷åíі âîäíèìè ðåñóðñàìè.
Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі ïðèðîäà çàãàëîì ñïðèÿòëèâà äëÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü íà ïіâäíі Êàíàäè і áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії ÑØÀ.
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà çàâäÿêè ðîçòàøóâàííþ ïåðåâàæíî ó íèçüêèõ øèðîòàõ îòðèìóє íàáàãàòî áіëüøå ñîíÿ÷íîãî òåïëà, íіæ Ïіâíі÷íà Àìåðèêà.
Òîìó äëÿ áіëüøîї ÷àñòèíè öüîãî ðåãіîíó õàðàêòåðíі æàðêі òèïè êëіìàòó.
Öå ñòâîðþє ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ öіëîðі÷íîї âåãåòàöії ðîñëèí і äàє çìîãó
âèðîùóâàòè âñі òðîïі÷íі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè.
Âîäíî÷àñ çàâäÿêè âіäìіííîñòÿì ó òåìïåðàòóðі é âîëîãîñòі íà ñõèëàõ Àíä і
â ãіðñüêèõ äîëèíàõ ìîæíà âèñàäæóâàòè ðіçíîìàíіòíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
êóëüòóðè. Òîìó íà âіäìіíó âіä іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі ñàìå
ãîðè ñòàëè îñåðåäêàìè ôîðìóâàííÿ âåëèêèõ çåìëåðîáñüêèõ öèâіëіçàöіé.
Óíàñëіäîê òðèâàëîї іçîëüîâàíîñòі Ëàòèíñüêà Àìåðèêà ìàє äîñèòü ñâîєðіäíó ôëîðó çі çíà÷íîþ êіëüêіñòþ åíäåìі÷íèõ ðîñëèí. Ó ãіëåÿõ ðîñòå ÷èìàëî äåðåâ іç öіííîþ äåðåâèíîþ і ðîñëèí, ÿêі äàþòü âàæëèâó òåõíі÷íó òà
ìåäè÷íó ñèðîâèíó.
Ðåãіîí є áàòüêіâùèíîþ áàãàòüîõ âіäîìèõ êóëüòóðíèõ ðîñëèí – àíàíàñà,
êóêóðóäçè, ñîíÿøíèêà, ïåðöþ, êàðòîïëі, ïîìіäîðà, êâàñîëі é іí.
Ðàçîì іç òèì âåëèêі ïëîùі Àìåðèêàíñüêîãî ðåãіîíó ïîäåêóäè ðîçòàøîâàíі â åêñòðåìàëüíèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Íà çíà÷íèõ òåðèòîðіÿõ íà Êðàéíіé Ïіâíî÷і ëþäñüêà äіÿëüíіñòü óêðàé óòðóäíåíà, і ïîäåêóäè ÷åðåç òðèâàëі
ìîðîçíі çèìè òà áàãàòîðі÷íó ìåðçëîòó âîíè ïðàêòè÷íî íå ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàíі â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâі. Íå ïðîñòî âåñòè ãîñïîäàðñòâî é ó ïóñòåëüíèõ і âèñîêîãіðíèõ îáëàñòÿõ Àìåðèêè.
Îêðіì òîãî, ÷èìàëі ÷àñòèíè Àìåðèêàíñüêîãî ðåãіîíó ðîçòàøîâàíі â çîíàõ ñòèõіéíèõ ëèõ. Çîêðåìà, çàõіäíà ÷àñòèíà Àìåðèêè, à òàêîæ Öåíòðàëüíà Àìåðèêà і Êàðèáñüêèé áàñåéí çàçíàþòü ïåðіîäè÷íèõ і íåðіäêî
ïîòóæíèõ ç êàòàñòðîôі÷íèìè íàñëіäêàìè çåìëåòðóñіâ. Ìåøêàíöÿì Êàðèáñüêîãî áàñåéíó і ïіâäåííèõ øòàòіâ ÑØÀ äîáðå âіäîìі ðóéíіâíі óðàãàíè.
À öåíòð і çàõіä ÑØÀ äîáðå çíàþòü, ùî òàêå âèñíàæëèâі ïîñóõè.
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Населення Америки. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ðåãіîíó ñòàíîâèòü áëèçüêî
982 ìëí îñіá. Ïðè öüîìó êðàїíè ðåãіîíó Àìåðèêè çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ çà
êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ. Ó òðüîõ íàé÷èñëåííіøèõ êðàїíàõ – ÑØÀ, Áðàçèëії
òà Ìåêñèöі – ïðîæèâàє ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ Àìåðèêè. ÑØÀ ç íàñåëåííÿì 323 ìëí îñіá ïîñіäàє 3-òє ìіñöå ó ñâіòі çà éîãî ÷èñåëüíіñòþ.
Áðàçèëіÿ ïåðåáóâàє íà äâі ñõîäèíêè íèæ÷å іç íàñåëåííÿì 207 ìëí, à Ìåêñèêà îáіéìàє 11-òå ìіñöå ç íàñåëåííÿì 127 ìëí îñіá. Âîäíî÷àñ îñòðіâíà
êðàїíà Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ ìàє ëèøå áëèçüêî 50 òèñ. ìåøêàíöіâ.
Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, äå äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ є òèïîâîþ äëÿ åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ äåðæàâ, ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ çàãàëîì є íåçíà÷íèì.
Ó íàé÷èñëåííіøèõ êðàїíàõ öüîãî ðåãіîíó âіí êîëèâàєòüñÿ âіä 0,7 % ó Êàíàäі
äî 0,81 % ó ÑØÀ. Öå çóìîâëåíî çíèæåííÿì íàðîäæóâàíîñòі â öèõ êðàїíàõ,
ùî íèæ÷à çà ðіâåíü âіäòâîðåííÿ (ïîíàä 2 íàðîäæåííÿ íà 1 æіíêó). À â
Ãðåíëàíäії, íà îñòðîâàõ Ñåí-Ï’єð і Ìіêåëîí ïðèðîäíèé ïðèðіñò âіä’єìíèé.
Ñèòóàöіÿ, êîëè íàðîäæóâàíіñòü íèæ÷à çà ðіâåíü âіäòâîðåííÿ, õàðàêòåðíà îñòàííіìè ðîêàìè é äëÿ Áðàçèëії, äå ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ
ñòàíîâèòü 0,7 %. Ïðîòå çàãàëîì äëÿ êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè òèïîâèìè
є âèñîêі ïîêàçíèêè ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, ùî ïåðåâèùóþòü 1 %.
Іíòåíñèâíå çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ ðåãіîíó є ðåçóëüòàòîì
óñïіõіâ êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ó çíèæåííі ñìåðòíîñòі çà çáåðåæåííÿ
âèñîêîї íàðîäæóâàíîñòі. ßêùî Єâðîïі і Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі íà öå çíàäîáèëîñÿ 100–150 ðîêіâ, òî Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі çàâäÿêè äîñÿãíåííÿì ñâіòîâîї ìåäèöèíè öå âäàëîñÿ çðîáèòè ëèøå çà 25–40 ðîêіâ.
Íàéâèùі òåìïè ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàþòüñÿ íà íåâåëèêèõ îñòðіâíèõ òåðèòîðіÿõ – íà Áðèòàíñüêèõ Âіðãіíñüêèõ îñòðîâàõ (2,3 %), Îñòðîâàõ Òåðêñ і Êàéêîñ (2,2 %) і Êàéìàíîâèõ îñòðîâàõ (2 %), Àíãіëüї (2 %).
Ðàçîì іç òèì ïîäåêóäè â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі ñïîñòåðіãàєòüñÿ íå ëèøå
íåâèñîêèé, à é íàâіòü âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò. Äî ïðèêëàäó, ÷åðåç
âèñîêó ñìåðòíіñòü ó Ïóåðòî-Ðèêî ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñòàíîâèòü –1,7 %, íà
Âіðãіíñüêèõ îñòðîâàõ і Êóáі –0,3 %, ó ðåñïóáëіöі Òðèíіäàä і Òîáàãî –0,2 %.
Íà âіäìіíó âіä Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè, ñêîðî÷åííÿ ñìåðòíîñòі â Ëàòèíñüêіé
Àìåðèöі, çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè, íå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïîìіòíèì çíèæåííÿì íàðîäæóâàíîñòі, òîìó òóò ñêëàëàñÿ ìîëîäà âіêîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ.
×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ âіêîì äî 25 ðîêіâ çàçâè÷àé ñòàíîâèòü áëèçüêî 40 %
і áіëüøå. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîòåíöіàë òðóäîâèõ ðåñóðñіâ ìåíøèé ó êðàїíàõ
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè, äå ÷àñòêà íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî âіêó ñòàíîâèòü 63–
64 %, à â êðàїíàõ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè âîíà ñòàíîâèòü 66–69 %. Ïðîòå äëÿ
áіëüøîñòі êðàїí ðåãіîíó ãîñòðîþ çàëèøàєòüñÿ ïðîáëåìà çàéíÿòîñòі.
Ãóñòîòà íàñåëåííÿ íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Àìåðèêè íå âèñîêà, à
ïîäåêóäè äóæå íèçüêà, ÿê-îò íà Êðàéíіé Ïіâíî÷і, äå íà òåðåíàõ Êàíàäè
âîíà çíèæóєòüñÿ äî 3–4 îñіá/êì2.
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà – îäèí ç íàéìåíøå çàñåëåíèõ ð
ðåãіîíіâ ñâіòó. Ñåðåäíÿ
ãóñòîòà íàñåëåííÿ òóò ñòàíîâèòü áëèçüêî 20 îñіá/êì2. Áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ìåøêàє íà âіäíîñíî âóçüêіé ïðèìîðñüêіé ñìóçі. Âîäíî÷àñ âåëèêі
âíóòðіøíі ðàéîíè òà ïіâäåíü Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè çàñåëåíі âêðàé ðіäêî, à
âåëè÷åçíі îáëàñòі åêâàòîðіàëüíèõ ëіñіâ ó áàñåéíі Àìàçîíêè ìàéæå áåçëþäíі.
Äëÿ àìåðèêàíñüêèõ êðàїí õàðàêòåðíèé іíòåíñèâíèé ïðîöåñ óðáàíіçàöії. Ó Êàíàäі і ÑØÀ â ìіñòàõ ïðîæèâàє ïîíàä 80 % íàñåëåííÿ. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі íàéâèùó ÷àñòêó ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ñåðåä çíà÷íèõ çà
ïëîùåþ êðàїí ìàє Óðóãâàé (95 %), Ïóåðòî-Ðèêî (94 %), Àðãåíòèíà (92 %).
Íà ìàëåíüêèõ îñòðіâíèõ òåðèòîðіÿõ, ÿê-îò Àíãіëüÿ, Áåðìóäè, Êàéìàíîâі
îñòðîâè òîùî, óñå íàñåëåííÿ є ìіñüêèì.
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Ïðîöåñè óðáàíіçàöії ñóïðîâîäæóþòüñÿ ôîðìóâàííÿì âåëèêèõ ìіñüêèõ àãëîìåðàöіé, äå íåðіäêî çîñåðåäæóєòüñÿ áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ êðàїí. Íàéáіëüøі ìіñòà Àìåðèêè – Ñàí-Ïàóëó і Ìåõіêî ç íàñåëåííÿì ïîíàä 21 ìëí æèòåëіâ
êîæíèé, à òàêîæ Íüþ-Éîðê, äå ìåøêàє áіëüø ÿê 18,5 ìëí, ïåðåáóâàþòü ó
ïðîâіäíіé äåñÿòöі íàéáіëüøèõ ìіñò ïëàíåòè. Ïîíàä 10 ìëí îñіá òàêîæ ìàþòü
Áóåíîñ-Àéðåñ (ïîíàä 15 ìëí), Ðіî-äå-Æàíåéðî (áëèçüêî 13 ìëí), Ëîñ-Àíäæåëåñ
(12 ìëí), Ëіìà (10 ìëí). Òåìïè óðáàíіçàöії çàãàëîì âèùі â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, îñîáëèâî âèðіçíÿþòüñÿ êðàїíè Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè.
Ïîçà ìåæàìè ìіñò іñíóþòü äâі ãîëîâíі ôîðìè ñіëüñüêîãî ðîçñåëåííÿ:
ãðóïîâà (âëàñíå ñіëüñüêà) òà ðîçñіÿíà (ôåðìåðñüêà). Ãðóïîâå ðîçñåëåííÿ,
êîëè áóäèíêè ñіëüñüêèõ æèòåëіâ ðîçòàøîâàíі ïîðó÷ îäèí ç îäíèì і óòâîðþþòü êîìïàêòíі ïîñåëåííÿ (ñåëà), є íàéïîøèðåíіøèì ó áіëüøîñòі êðàїí
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ôåðìè íàéðîçïîâñþäæåíіøі â ÑØÀ é Êàíàäі.
Ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíèõ íàðîäіâ Àìåðèêè âіäáóâàëîñÿ íà îñíîâі ðіçíîìàíіòíèõ ðàñ і íàðîäіâ. Òîìó áіëüøіñòü êðàїí Àìåðèêè áàãàòîíàöіîíàëüíà і
ùîíàéìåíøå äâîìîâíà. Íàïðèêëàä, ó Áðàçèëії ìåøêàþòü ïðåäñòàâíèêè
ïîíàä 80 íàðîäіâ, â Àðãåíòèíі òà Ìåêñèöі – ïîíàä 50, ó Áîëіâії, Âåíåñóåëі,
Êîëóìáії, Ïåðó é ×èëі – ïîíàä 25.
Â Àìåðèöі æèâóòü єâðîïåéñüêі é àôðèêàíñüêі ïåðåñåëåíöі, ìåòèñè, ìóëàòè, іíäіàíöі é іí. Íàùàäêіâ ïåðøèõ іñïàíñüêèõ і ïîðòóãàëüñüêèõ ïåðåñåëåíöіâ ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі íàçèâàþòü êðåîëàìè. Іç ÷àñіâ êîëîíіçàöії
єâðîïåéñüêі çàâîéîâíèêè ïðèìóñîâî íàñàäæóâàëè ñâîї ìîâè â Àìåðèöі, òîìó
â óñіõ її äåðæàâàõ і òåðèòîðіÿõ âîíè ñòàëè äåðæàâíèìè (÷è îôіöіéíèìè).
ГОЛОВНЕ
Î Америка – регіон, що багатий на різноманітні корисні копалини і має загалом сприятливі умови для сільськогосподарської діяльності.
Î Більшість населення Америки замешкує в містах і зосереджена в США, Бразилії та
Мексиці.
Î Густота населення на більшій частині території Америки невисока.
Î Формування сучасних народів Латинської Америки відбувалося на основі різноманітних рас і народів.
Î Більшість країн Латинської Америки багатонаціональні і щонайменше двомовні.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Назвіть країни Америки, що є найбагатшими на корисні копалини.
Де в Америці найсприятливіші та найгірші умови для ведення господарської діяльності?
Чим пояснити відмінності темпів приросту населення в різних частинах Америки?
У яких країнах Америки і чому більший працересурсний потенціал?
Доведіть наявність закономірностей у розселенні населення територією Америки.
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§ 35.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÏÅÐÂÈÍÍÈÉ І ÂÒÎÐÈÍÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐÈ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î Які країни належать до Латинської Америки?
Î За яких умов розвивається первинний сектор економіки?

Особливості економіки країн Америки. ÂÂÏ áіëüøîñòі êðàїí ðåãіîíó ôîðìóєòüñÿ çà ðàõóíîê ñôåðè ïîñëóã. Îäíàê â Àìåðèöі іñíóє ñóòòєâà âіäìіííіñòü ìіæ ðіâíåì ðîçâèòêó åêîíîìіêè ó Ïіâíі÷íіé і Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі.
Ïðîâіäíі êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – ÑØÀ і Êàíàäà íàëåæàòü äî åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ êðàїí і âõîäÿòü äî «Âåëèêîї ñіìêè» (G-7). Íàòîìіñòü
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà – öå êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äå ñïîñòåðіãàþòüñÿ
íàéâèùі ó ñâіòі ïîêàçíèêè íåðіâíîñòі, çîêðåìà â ðîçïîäіëі äîõîäіâ.
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà íåîäíîðіäíà. Òàêі äåðæàâè, ÿê ×èëі, Ïàíàìà,
Óðóãâàé, Àðãåíòèíà, Ìåêñèêà, à òàêîæ íèçêà êàðèáñüêèõ îñòðіâíèõ êðàїí
(Àðóáà, Áàãàìñüêі Îñòðîâè, Àíòèãóà і Áàðáóäà òîùî) ìàþòü âèñîêі äîõîäè
íà äóøó íàñåëåííÿ (âіä 20 äî 30 òèñ. äîë. і áіëüøå). Êðіì òîãî, ÷èìàëî
êðàїí ðåãіîíó ìàþòü ñåðåäíі äîõîäè. Єäèíà íàéìåíø ðîçâèíóòà êðàїíà –
öå Ãàїòі, äå íà äóøó íàñåëåííÿ ïðèïàäàє ìåíøå íіæ 2 òèñ. äîë.
Іç 2004 ïî 2013 ð. ó êðàїíàõ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ñïîñòåðіãàëèñÿ âіäíîñíî âèñîêі òåìïè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ. Îñîáëèâèõ óñïіõіâ äîñÿãëè
êðàїíè, ùî åêñïîðòóþòü åíåðãîðåñóðñè і ìіíåðàëüíó ñèðîâèíó, – Âåíåñóåëà, ×èëі, Áîëіâіÿ, Ïåðó, Êîëóìáіÿ é Åêâàäîð, à òàêîæ âåëèêі åêñïîðòåðè
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії – Àðãåíòèíà і Áðàçèëіÿ.
Ïðîòå ó 2014 ð. øâèäêå åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ çàãàëüìóâàëîñü. Ñåðåä
ïðè÷èí öüîãî áóëî é çíèæåííÿ öіí íà îñíîâíó ïðîäóêöіþ, ÿêó ïîñòà÷àþòü
íà ñâіòîâèé ðèíîê êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, і çàãàëüíå óïîâіëüíåííÿ
ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Íèíі öå єäèíèé ðåãіîí ó ñâіòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ÿêèé äåìîíñòðóє òåìïè ïðèðîñòó ÂÂÏ, íèæ÷і çà ñåðåäíüîñâіòîâі.
Первинний сектор економіки. Ðîëü ïåðâèííîãî ñåêòîðó äîñèòü ïîìіòíà.
Àäæå Àìåðèêà òðàäèöіéíî є îäíèì іç ïðîâіäíèõ ñèðîâèííèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, і ÷èìàëî àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ є âåëèêèìè âèðîáíèêàìè é åêñïîðòåðàìè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ.
Âèäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü âіä ïî÷àòêó ñâîãî іñíóâàííÿ áóëà îðієíòîâàíà
íà åêñïîðò. Íèíі ñåðåä ïðîâіäíèõ åêñïîðòåðіâ âóãіëëÿ – ÑØÀ, Êîëóìáіÿ і
Êàíàäà, ùî âõîäÿòü äî ñâіòîâîї äåñÿòêè êðàїí-åêñïîðòåðіâ. Êàíàäà, Âåíåñóåëà і Ìåêñèêà – îäíі ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі åêñïîðòåðіâ íàôòè. Òàê ñàìî äî
ïðîâіäíèõ åêñïîðòåðіâ ñâіòó ùîäî çàëіçíîї ðóäè íàëåæàòü Áðàçèëіÿ, Êàíàäà,
×èëі і ÑØÀ. ×èëі є íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì ìіäі, Ìåêñèêà – ñðіáëà,
à ßìàéêà – áîêñèòіâ. Êðіì òîãî, ÑØÀ, Êàíàäà, Ïåðó, Ìåêñèêà і Áðàçèëіÿ
âèðіçíÿþòüñÿ ÿê îäíі ç íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ çîëîòà. Ðîçìіùåííÿ áіëüøîñòі ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâ çáіãàєòüñÿ ç ìіñöÿìè âèäîáóòêó ñèðîâèíè.
Çà îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ Àìåðèêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà îäíîãî ç ãîëîâíèõ
ìіæíàðîäíèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ. Çà îöіíêàìè åêñïåðòіâ, Àðãåíòèíà ç íàñåëåííÿì 43 ìëí çäàòíà «ïðîãîäóâàòè» äî 400 ìëí
îñіá, à 207-ìіëüéîííà Áðàçèëіÿ – áëèçüêî 1 ìëðä.
Íèíі ç ðåãіîíó íàäõîäèòü áіëüøіñòü áàíàíіâ, â åêñïîðòі ÿêèõ îñîáëèâî
âèðіçíÿþòüñÿ ñâіòîâі ëіäåðè – Åêâàäîð, Ãâàòåìàëà і Êîñòà-Ðèêà. Ñàìå àìåðèêàíñüêі êðàїíè – ÑØÀ, Áðàçèëіÿ òà Àðãåíòèíà – є íàéáіëüøèìè ó ñâіòі
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Експорт природних ресурсів розпочався ще за часів колоній в Америці, коли
все життя було підпорядковане інтересам метрополій. Дорогоцінні та кольорові метали, барвники, бавовна, тютюн, тростинний цукор і рис – усе це у великій кількості вивозилося в країни Європи, і не тільки. Велика частина
сільськогосподарських продуктів також ішла на експорт.

Вторинний сектор економіки. Çíà÷íèõ óñïіõіâ ó ðîçâèòêó îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі çàâäÿêè іíîçåìíîìó êàïіòàëó é ñó÷àñíіé òåõíîëîãії äîñÿãëè íå
ëèøå ÑØÀ é Êàíàäà, à é êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ïåðåäóñіì öå ñòîñóєòüñÿ ìåòàëîîáðîáêè òà ìàøèíîáóäóâàííÿ â Áðàçèëії, Àðãåíòèíі і Ìåêñèöі. Ïіäïðèєìñòâà àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ âèïóñêàþòü àâòîìîáіëі єâðîïåéñüêèõ, ÿïîíñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ ìàðîê.
Îäíèì ç íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ àâòîìîáіëіâ і àâòîçàï÷àñòèí ïîðÿä іç
ÑØÀ òà Êàíàäîþ є, çîêðåìà, Ìåêñèêà. À çà ïîñòà÷àííÿì íà ñâіòîâèé ðèíîê
âàíòàæíèõ àâòîìîáіëіâ Ìåêñèöі íåìàє ðіâíèõ. Ñåðåä íàéáіëüøèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ âàíòàæіâîê – Àðãåíòèíà і Áðàçèëіÿ. Ìåêñèêà òàêîæ îäèí іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі åêñïîðòåðіâ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè, ìîíіòîðіâ, ïîáóòîâîї òåõíіêè.
Ðîçâèâàþòüñÿ â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі òàêîæ ñóäíî- é àâіàáóäóâàííÿ.
Òàê, Êàéìàíîâі îñòðîâè – ñåðåä ñâіòîâèõ ëіäåðіâ çà åêñïîðòîì êðóїçíèõ
ñóäåí, à Áðàçèëіÿ âõîäèòü ó ïåðøó äåñÿòêó íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ ãåëіêîïòåðіâ. Çíà÷íèõ óñïіõіâ ó ðîçâèòêó îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі äîñÿãëè òàêîæ Âåíåñóåëà, Êîëóìáіÿ, ×èëі é Ïåðó.
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åêñïîðòåðàìè ñîї і êóêóðóäçè.
Íàéáіëüøèé ó ñâіòі åêñïîðòåð
êàâè – Áðàçèëіÿ, àëå âіäîìèìè
åêñïîðòåðàìè є òàêîæ Êîëóìáіÿ,
ÑØÀ, Ãîíäóðàñ, Ãâàòåìàëà і Ïåðó.
Ðàçîì іç Áðàçèëієþ, ùî ïîñòà÷àє
íàéáіëüøі ó ñâіòі îáñÿãè öóêðó, âèðіçíÿþòüñÿ òàêîæ Ìåêñèêà, Ãâàòåìàëà, Êóáà, Êîëóìáіÿ і Àðãåíòèíà.
ÑØÀ – ëіäåð çà åêñïîðòîì ïøåíèöі, ðàôіíîâàíîї îëії, ìèãäàëþ і
îäèí ç íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ êàêàî. Çà åêñïîðòîì ïøåíèöі ñåðåä
Мал. 73. Вирощування ананасів – напрям
ñâіòîâèõ ëіäåðіâ і Êàíàäà ç Àðãåíспеціалізації рослинництва Коста-Рики
òèíîþ. Ìåêñèêà íіêîìó íå ïîñòóïàєòüñÿ çà åêñïîðòîì òîìàòіâ, ñîëîäêîãî ïåðöþ, êàâóíіâ, àâîêàäî і ãàðáóçіâ, ×èëі – âèíîãðàäó, à Êîñòà-Ðèêà – àíàíàñіâ (ìàë. 73).
Äî òîãî æ àìåðèêàíñüêі êðàїíè є ñåðåä ñâіòîâèõ ëіäåðіâ і çà åêñïîðòîì
òâàðèííèöüêîї ïðîäóêöії: ÑØÀ, Áðàçèëіÿ, Êàíàäà, Óðóãâàé, Ïàðàãâàé і
Àðãåíòèíà – ÿëîâè÷èíè; ÑØÀ – êóðÿòèíè.
Çàïàñè äåðåâèíè â Àìåðèöі ââàæàþòüñÿ íàéáіëüøèìè ó ñâіòі, îñîáëèâî
öå ñòîñóєòüñÿ òðîïі÷íèõ ïîðіä, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê êîøòîâíà «êîëüîðîâà»
äåðåâèíà äëÿ ìåáëåâîї ïðîìèñëîâîñòі. Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі íàéáіëüøèìè
åêñïîðòåðàìè є Êàíàäà і ÑØÀ, à â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі – Áðàçèëіÿ. Ïðîòå
ÿêùî íà ïіâíî÷і Àìåðèêè âèðóáàíà äåðåâèíà ìàє òîâàðíå çíà÷åííÿ, òî äóæå
÷àñòî ïðè÷èíîþ âèðóáêè â òðîïі÷íèõ ëіñàõ є çâіëüíåííÿ ìіñöü äëÿ ïîãîëіâ’ÿ
âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè і äëÿ ïëàíòàöіé. ßê íàñëіäîê, ïåðåëіê êðàїí ñâіòó, â
ÿêèõ íàéáіëüøі âòðàòè ëіñó, íèíі î÷îëþє Áðàçèëіÿ. Çíà÷íі àíàëîãі÷íі ïðîáëåìè ìàþòü òàêîæ Âåíåñóåëà, Áîëіâіÿ, Ìåêñèêà é Àðãåíòèíà.
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Îñòàííіìè ðîêàìè çíà÷íèé ðîçâèòîê îòðèìàëè íàóêîєìíі âèðîáíèöòâà –
åëåêòðîíіêà, іíôîðìàòèêà і áіîòåõíîëîãії. Їõíі ïіäïðèєìñòâà ïðåäñòàâëåíі
çàâîäàìè, ïîáóäîâàíèìè àìåðèêàíñüêèìè òà ÿïîíñüêèìè êîìïàíіÿìè â
Ìåêñèöі, Áðàçèëії, Àðãåíòèíі òîùî.
Ïîòóæíèé âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ (âèðîáíèöòâî ñòðіëåöüêîї
çáðîї, áîєïðèïàñіâ, ðàêåò êëàñó «ïîâіòðÿ–çåìëÿ» і «çåìëÿ–çåìëÿ») ñêëàâñÿ â Áðàçèëії, Àðãåíòèíі òà ×èëі.
Âîäíî÷àñ ïîìіòíèõ óñïіõіâ îñòàííіìè ðîêàìè äîñÿãëè é íàöіîíàëüíі
êîìïàíії. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ïîòóæíèé ìåêñèêàíñüêèé âèðîáíèê àâòîìîáіëüíèõ äåòàëåé Nemak. Ïîñèëèëè ñâîþ ïðèñóòíіñòü і âèñîêîòåõíîëîãі÷íà ÷èëіéñüêà IT-êîìïàíіÿ SONDA, і ìåêñèêàíñüêà êîìïàíіÿ ç
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé Softtek. Äîáðå ñåáå çàðåêîìåíäóâàëà Embraer –
áðàçèëüñüêà àâіàáóäіâíà êîìïàíіÿ. Äî öüîãî ïåðåëіêó ñëіä äîäàòè òàêîæ
áðàçèëüñüêó òåëåêîìóíіêàöіéíó êîìïàíіþ Telemar, îäíîãî ç ïðîâіäíèõ
àâіàïåðåâіçíèêіâ ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі Aerolineas Argentinas òà іí.
Îñåðåäêàìè ïåðåðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі є âåëèêі ìіñòà, і îñîáëèâî ìåãàëîïîëіñè – Ïðèàòëàíòè÷íèé, Ïðèîçåðíèé, Ïðèìåêñèêàíñüêèé.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А№5
Порівняння асортименту продукції експортоорієнтованих виробництв переробної промисловості однієї з країн Північної і Південної
Америки.

ГОЛОВНЕ
Î Особливість економіки країн Америки – величезні контрасти у рівні розвитку, особливо між Північною і Латинською Америкою.
Î Первинний сектор економіки Америки представлений експортною продукцією – видобувної промисловості та сільського господарства.
Î Вторинний сектор економіки Америки впродовж останніх десятиліть був розширений за участю іноземного капіталу, техніки й технологій.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
У чому особливість економічного розвитку країн Латинської Америки?
Назвіть основну експортну продукцію первинного сектору економіки Америки.
Поясніть роль Америки в забезпеченні світової продовольчої безпеки.
Які, на вашу думку, позитивні і негативні явища спостерігаються в структурі вторинного сектору економіки країн Америки?

§ 36.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÒÐÅÒÈÍÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Î Які є особливості економіки країн Європи?
Î Які види діяльності вирізняються в третинному секторі економіки Європи?


Транспорт. Äî ïîÿâè àâòîìîáіëüíîãî é àâіàöіéíîãî òðàíñïîðòó àêòèâíî áóäóâàëèñÿ çàëіçíèöі. Íàéáіëüøó çàëіçíè÷íó ìåðåæó (294 òèñ. êì) íèíі ìàє
ñâіòîâèé ëіäåð – ÑØÀ. Ðàçîì іç íèìè Êàíàäà é Àðãåíòèíà óòâîðþþòü ïðîâіäíó òðіéêó àìåðèêàíñüêèõ êðàїí ç íàéáіëüøèìè çàëіçíèöÿìè. Òðàíñêîíòèíåíòàëüíі çàëіçíèöі ïåðåòèíàþòü ÿê Ïіâíі÷íó, òàê і Ëàòèíñüêó Àìåðèêó.
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Панамериканське шосе – найдовша автомобільна траса у світі. Вона
об’єднує національні мережі доріг континентальних держав Америки в єдину систему. Правда, проїхати її від початку і до кінця неможливо через
Дар’єнський пропуск. Це ділянка неосвоєної території на межі Центральної
і Південної Америки на території, що вкрита вологими тропічними лісами і
болотами, в яких спорудження доріг украй скрутне.

Ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі іñíóє òàêîæ Îêðàїííå øîñå, ïðîòÿæíіñòþ
8 òèñ. êì, ÿêå ç’єäíóє âíóòðіøíі ÷àñòèíè Ãàéàíè, Ôðàíöóçüêîї Ãâіàíè,
Âåíåñóåëè, Åêâàäîðó, Ïåðó і Áîëіâії.
Ñâîãî ÷àñó âåëèêі íàäії ïîêëàäàëè íà Òðàíñàìàçîíñüêå øîñå, ïðîòÿæíіñòþ ìàéæå 5,5 òèñ. êì, ÿêå ïî÷èíàєòüñÿ íà àòëàíòè÷íîìó óçáåðåææі Áðàçèëії
і ç’єäíóє ñóäíîïëàâíі ÷àñòèíè ïðàâèõ ïðèòîê Àìàçîíêè. Ñüîãîäíі éîãî íàçèâàþòü íàéäîâøîþ і íàéæàõëèâіøîþ àâòîìàãіñòðàëëþ Áðàçèëії. Àäæå íèíі
öå øîñå àñôàëüòîâàíî ëèøå íà êіëüêîõ âіäðіçêàõ, òîìó ïіä ÷àñ äîùіâ éîãî
íåàñôàëüòîâàíі äіëÿíêè ðîçìèâàþòüñÿ і ñòàþòü ïðàêòè÷íî íåïðîїçíèìè.
Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі îäíà ç íàéâіäîìіøèõ àâòîìàãіñòðàëåé – Route 66, ùî
òàêîæ âіäîìà ÿê Øîñå Âіëëà Ðîäæåðñà (ìàë. 74). Її íàçèâàþòü «Ãîëîâíà âóëèöÿ Àìåðèêè», àáî «Ìàòè äîðіã», îñêіëüêè öå îäíå ç ïåðøèõ øîñå â ñèñòåìі
àâòîäîðіã ÑØÀ, âіäêðèòå ùå â 1926 ð. Øîñå ïðîñòÿãàєòüñÿ íà 3940 êì іç çàõîäó íà ñõіä êðàїíè – âіä ×èêàãî äî Ñàíòà-Ìîíіêè ó øòàòі Êàëіôîðíіÿ.
Îñâîєííÿ і ðîçâèòîê âіääàëåíèõ ðàéîíіâ çàáåçïå÷óє àâіàöіéíèé òðàíñïîðò. Íà àìåðèêàíñüêі àâіàêîìïàíії çàãàëîì ïðèïàäàє 26 % ñâіòîâèõ
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü: 23 % àâіàêîìïàíіÿìè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè і 3 % –
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ùîðі÷íî â Àìåðèöі àâіàêîìïàíії ïåðåâîçÿòü ïîíàä
1 ìëðä ïàñàæèðіâ. Ç íèõ 90 % ïðèïàäàє íà Ïіâíі÷íó Àìåðèêó. Ëіäåðàìè
òóò є ÑØÀ, äå àâіàêîìïàíії ïåðåâîçÿòü ïîíàä 800 ìëí ïàñàæèðіâ íà ðіê,
і Áðàçèëіÿ – áëèçüêî 95–100 ìëí ïàñàæèðіâ íà ðіê.
Âåëèêі êðàїíè ìàþòü íàöіîíàëüíі àâіàêîìïàíії. Ñåðåä òàêèõ îäíі ç
íàéáіëüøèõ ó ñâіòі – Delta Air
Lines і American Airlines (ÑØÀ).
Ïåðøà áàçóєòüñÿ â ìіæíàðîäíîìó
àåðîïîðòó Õàðòñôіëä-Äæåêñîí â
Àòëàíòі (ìàë. 75), äðóãà – ó ìіæíàðîäíîìó
àåðîïîðòó
Äàëëàñ/
Ôîðò-Óåðò. Ó Êàíàäі âіäîìà àâіàêîìïàíіÿ Air Canada, ùî áàçóєòüñÿ
â ìіæíàðîäíîìó àåðîïîðòó Òîðîíòî. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі ñåðåä
Мал. 74. Шосе Вілла Роджерса
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Ç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò. â Àìåðèöі øâèäêî ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ àâòîìîáіëüíèé, àâіàöіéíèé і ìîðñüêèé òðàíñïîðò. Îñîáëèâîї ïîïóëÿðíîñòі
íàáóâ àâòîìîáіëü. Çàãàëüíà äîâæèíà àâòîìîáіëüíèõ äîðіã ïåðåâèùóє
10 ìëí êì. Îäíàê áіëüøà ÷àñòèíà àâòîìîáіëüíîї ìåðåæі ñôîðìóâàëàñü ó
Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Ó ÑØÀ ïðîòÿæíіñòü àâòîäîðіã ñòàíîâèòü áëèçüêî
6 ìëí êì, à â Êàíàäі – ïåðåâèùóє 1 ìëí êì. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі âèðіçíÿєòüñÿ Áðàçèëіÿ (ïîíàä 1,5 ìëí êì).
Íàéáіëüøîþ àâòîìàãіñòðàëëþ Àìåðèêè є Ïàíàìåðèêàíñüêå øîñå – ìåðåæà àâòîäîðіã, ñóìàðíîþ ïðîòÿæíіñòþ ìàéæå 48 òèñ. êì, ùî ñïîëó÷àє
êðàїíè Ïіâäåííîї і Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè çі ÑØÀ.
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íàéáіëüøèõ ìåêñèêàíñüêà AeroMåxico ç áàçîâèì àåðîïîðòîì ó
Ìåõіêî,
áðàçèëüñüêà
Avianca
Brasil, ùî áàçóєòüñÿ â Ñàí-Ïàóëó,
ïіâäåííîàìåðèêàíñüêà
LATAM
Airlines Group S.A. – ðåçóëüòàò
îá’єäíàííÿ äâîõ íàéáіëüøèõ àâіàêîìïàíіé êîíòèíåíòó – áðàçèëüñüêîї TAM Airlines і ÷èëіéñüêîї
LAN Airlines; ìàє äî÷іðíі êîìïàíії
â Àðãåíòèíі, Êîëóìáії, Åêâàäîðі,
Мал. 75. Аеропорт Хартсфілд-Джексон
Ïàðàãâàї òà Ïåðó.
в Атланті
Ñåðåä íàéáіëüøèõ ìіæíàðîäíèõ
àåðîïîðòіâ Àìåðèêè é îäèí ç íàéíàâàíòàæåíіøèõ ó ñâіòі – àåðîïîðò
Î’Õàðà â ×èêàãî, ùî îáñëóãîâóє ïîíàä 200 íàïðÿìêіâ. Ñåðåä íàéâіäîìіøèõ àåðîïîðòіâ ñâіòó і Ëîñ-Àíäæåëåñ, ùî є íàéáіëüøèì íà çàõіäíîìó
óçáåðåææі ÑØÀ.
Ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ і âàíòàæіâ çíà÷íå ìіñöå ïîñіäàє ìîðñüêèé
òðàíñïîðò, ÿêèé ìàє âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ çîâíіøíüîї òîðãіâëі ðåãіîíó.
Íàéáіëüøèé òîðãîâåëüíèé ôëîò ìàþòü ÑØÀ, Áåðìóäè, Áðàçèëіÿ і Êàíàäà.
Ó 2016 ð. ÷åðåç ïîðòè Àìåðèêè áóëî çäіéñíåíî 14 % ñâіòîâèõ êîíòåéíåðíèõ ïåðåâåçåíü: 8 % ÷åðåç ïîðòè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè і 6 % – ÷åðåç
ïîðòè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ïðè öüîìó â ÑØÀ і Áðàçèëії ðîçòàøîâàíі
îäíі ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі êîíòåéíåðíèõ òåðìіíàëіâ.
Íüþ-Éîðê – íàéáіëüøèé ïîðò ÑØÀ, ùî îáñëóãîâóє âàíòàæíі é ïàñàæèðñüêі ñóäíà, є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі êðóїçíèõ ïîðòіâ. Ìîðñüêèé ïîðò
Ëîñ-Àíäæåëåñ ó ÑØÀ – öå öіëèé ïîðòîâèé êîìïëåêñ. Іíøі âåëèêі ïîðòè
ÑØÀ – Ôіëàäåëüôіÿ і Ñàâàííà. Âàíêóâåð – íàéáіëüøèé ïîðò Êàíàäè, ùî
ìàє òåðìіíàëè ÿê äëÿ âàíòàæíèõ, òàê і äëÿ êðóїçíèõ ñóäåí. Ó Ëàòèíñüêіé
Àìåðèöі âåëèêі ïîðòè – Êîëîí, ùî â Ïàíàìі, і áðàçèëüñüêèé ïîðò Ñàíòóñ.
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі ìàє ñóäíîïëàâíèé
Ïàíàìñüêèé êàíàë. Çàâäÿêè éîìó íåìàє ïîòðåáè îãèíàòè Ïіâäåííó Àìåðèêó,
і ìîðñüêèé øëÿõ, íàïðèêëàä, ç Íüþ-Éîðêà äî Ñàí-Ôðàíöèñêî ñêîðîòèâñÿ ç
22,5 òèñ. êì äî 9,5 òèñ. êì. Ùîðі÷íî ÷åðåç êàíàë ïðîõîäèòü äî 14 òèñ. ñóäåí.
Торгівля. Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ ó êðàїíàõ Àìåðèêè ðîçâèâàєòüñÿ íåðіâíî
ìіðíî і, ïåðåäóñіì, ìіæ Ïіâíі÷íîþ òà Ëàòèíñüêîþ Àìåðèêîþ. Ãîëîâíó
ðîëü âіäіãðàþòü ÑØÀ, îáñÿãè òîðãіâëі ÿêèõ (3,65 òðëí äîë.) çíà÷íî ïåðåâèùóþòü îáñÿãè òîðãіâëі âñієї Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè (1,6 òðëí äîë.).
Îáñÿã åêñïîðòó â ÑØÀ ñòàíîâèòü 1,45 òðëí äîë., à іìïîðòó – 2,20 òðëí
äîë. Îòæå, іìïîðò ïåðåâèùóє åêñïîðò. Ïîäіáíå ñïîñòåðіãàєòüñÿ і â Êàíàäі,
äå іìïîðò (413 ìëðä äîë.) áіëüøèé çà åêñïîðò (394 ìëðä äîë.). Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè åêñïîðòóþòü ïåðåâàæíî òðàíñïîðòíі çàñîáè, åëåêòðè÷íå
îáëàäíàííÿ, ìіíåðàëüíå ïàëèâî, ëіòàêè, çàï÷àñòèíè òîùî. Íàòîìіñòü іìïîðòóþòü ïåðåâàæíî åëåêòðè÷íå îáëàäíàííÿ, ìàøèíè, òðàíñïîðòíі çàñîáè, ìіíåðàëüíå ïàëèâî і ôàðìàöåâòè÷íі ïðîäóêòè.
Ãîëîâíі òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà, Êèòàé і ßïîíіÿ. Ó 2016 ð. äî Êàíàäè òà Ìåêñèêè íàäіéøëî ïîíàä
òðåòèíó åêñïîðòó ÑØÀ (34,2 %).
Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі ïîòðåáè â іìïîðòі ïðîäóêöії òàêîæ çàãàëîì âèïåðåäæàþòü ìîæëèâîñòі åêñïîðòó, õî÷à ðіçíèöÿ ìіæ íèìè ïîðіâíÿíî íåâåëèêà. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè é ëіäåð ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі – Ìåêñèêà,
іìïîðò ÿêîї ñòàíîâèòü 387 ìëðä äîë., à åêñïîðò – 374 ìëðä äîë.
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ГОЛОВНЕ
Î Провідні види діяльності третинного сектору економіки Америки – транспорт,
торгівля і туризм.
Î Транспорт Америки інтенсивно розвивається і має важливе значення для економічного розвитку країн регіону.
Î Зовнішня торгівля розвивається нерівномірно в різних країнах Америки, головну
роль відіграють США.
Î Найпопулярнішим регіоном у міжнародних туристів є Північна Америка, але найбільше економічне значення туризм має для Карибського басейну.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Які країни вирізняються за рівнем розвитку третинного сектору господарства?
Поясніть роль і проблеми транспорту в економіці країн Америки.
Покажіть на карті основні міжнародні морські порти Америки.
Чим зумовлені відміни у розвитку торгівлі в межах Америки?
е можливість розвитку туризму як важливого чинника розвитку економірибського басейну.

АКТИЧНА РОБОТА
А№6
ладання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.
2. Панамериканське шосе – дорога через три Америки.
3. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.
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Êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè åêñïîðòóþòü ïåðåâàæíî ïðîäîâîëü÷і
і ñèðîâèííі òîâàðè. À іìïîðòóþòü óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòíі çàñîáè, ïðîìèñëîâі òîâàðè òîùî. Ãîëîâíі òîðãîâåëüíі ïàðòíåðè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè – ÑØÀ, Êèòàé, Íіìå÷÷èíà, Áðàçèëіÿ, ßïîíіÿ.
Îáñÿãè òîðãіâëі Óêðàїíè ç êðàїíàìè Àìåðèêè íèíі íåâåëèêі. ×àñòêà
Àìåðèêè â åêñïîðòі òîâàðіâ і ïîñëóã Óêðàїíè ñòàíîâèòü ëèøå 5,6 % âіä
çàãàëüíîãî åêñïîðòó, à â іìïîðòі – 6,2 % âіä çàãàëüíîãî іìïîðòó. Áіëüøà
÷àñòèíà åêñïîðòíî-іìïîðòíèõ îïåðàöіé ïðèïàäàє íà Óêðàїíó і ÑØÀ.
Туризм. Çà ïîïóëÿðíіñòþ â ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ Àìåðèêà ïîñіäàє íèíі
òðåòє ìіñöå ñåðåä іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, ïіñëÿ Єâðîïè é Àçії. Ëіäåðîì çà
åêñïîðòîì òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã є Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, ÿêà ïîìіòíî âèïåðåäæàє іíøі ðåãіîíè Àìåðèêè (130 ìëí òóðèñòè÷íèõ ïðèáóòòіâ і 244 ìëðä
äîë. ÑØÀ äîõîäіâ). Ïіâäåííà Àìåðèêà ìàє 33 ìëí ïðèáóòòіâ ìіæíàðîäíèõ
òóðèñòіâ і 27 ìëðä äîë. äîõîäіâ. Íà òðåòüîìó ìіñöі – Êàðèáñüêèé áàñåéí,
ùî ïîïðè ìåíøó êіëüêіñòü ïðèáóòòіâ (25 ìëí) ìàє áіëüøі, íіæ ó Ïіâäåííîї
Àìåðèêè, äîõîäè (30 ìëðä äîë.). Ñàìå öåé ðåãіîí ââàæàєòüñÿ ïåðñïåêòèâíèì ùîäî ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó, ùî ìàє äëÿ åêîíîìіêè êðàїí
Êàðèáñüêîãî áàñåéíó âêðàé âàæëèâå çíà÷åííÿ. Íàéìåíøå òóðèñòіâ ïðèâàáëþþòü áіäíі ç âèñîêèì ðіâíåì çëî÷èííîñòі êðàїíè Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè (11 ìëí ïðèáóòòіâ і ëèøå 12 ìëðä äîõîäіâ).
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ÊÐÀЇÍÈ ÀÌÅÐÈÊÈ

 знати домінуючі складники третинного, вторинного і первинного секторів економіки високорозвиненої країни та країн, що розвиваються; найбільші міста, світові
міста, промислові райони, технополіси, найбільші аеропорти, морські порти, фінансові центри і туристичні райони країн регіону;
 уміти складати
и комплекснуу економіко-географічну
р ф у характеристику
р
р
у США, Канади, Бразилії;
 пояснювати розміщення основних промислових районів (центрів) обробної промисловості та формування спеціалізованих районів товарного сільського господарства, існування мало освоєних і неосвоєних районів у межах країн;
 порівнювати
и роль, чинники розвитку та особливості суспільної і просторової організації окремих виробництв у США і Канаді;
 характеризувати
и чинники міжнародної спеціалізації, структуру експорту та імпорту товарів і послуг країн регіону;
 оцінювати
и роль економічної свободи і підприємництва в соціально-економічному розвитку США; позитивні та негативні економічні та екологічні наслідки глобалізації в Бразилії;
 пропонувати власні ідеїї щодо об’єднання зусиль людства задля призупинення
знеліснення сельви.

§ 37.

ÑÏÎËÓ×ÅÍІ ØÒÀÒÈ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ. ÍÀÑÅËÅÍÍß

Î Які країни і коли колонізували Америку?
Î Що таке діаспора?


Місце країни у світі та регіоні. Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè (ÑØÀ) çàéìàþòü
ïîíàä 1/3 Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè (ìàë. 76). Òåðèòîðіÿ êðàїíè óòâîðþєòüñÿ ç
òðüîõ ÷àñòèí. Îñíîâíà ÷àñòèíà – öå ñóìіæíі 48 øòàòіâ ìіæ Êàíàäîþ і Ìåêñèêîþ. Íà êðàéíüîìó ïіâíі÷íîìó çàõîäі ðåãіîíó íà îäíîéìåííîìó ïіâîñòðîâі
ðîçòàøîâàíà іíøà ÷àñòèíà – òåðèòîðіÿ Àëÿñêè (49-é øòàò). Ó öåíòðàëüíіé
÷àñòèíі Òèõîãî îêåàíó çíàõîäèòüñÿ 50-é øòàò êðàїíè – Ãàâàéñüêі îñòðîâè.
Êðіì òîãî, ÑØÀ íàëåæèòü íèçêà îñòðîâіâ ó Òèõîìó é Àòëàíòè÷íîìó îêåàíàõ. Çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії (ïîíàä 9 ìëí êì2) ÑØÀ ïîñіäàє 3-òє ìіñöå ó ñâіòі.
Çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ ÑØÀ – ôåäåðàöіÿ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç
50 øòàòіâ і ôåäåðàëüíîãî îêðóãó Êîëóìáіÿ. Çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ ÑØÀ є
ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ.
ÑØÀ – íàéáіëüøà çà ñâîїì åêîíîìі÷íèì, ïîëіòè÷íèì і âіéñüêîâèì ïîòåíöіàëîì êðàїíà ñó÷àñíîñòі. Ïðè 4,6 % íàñåëåííÿ ñâіòó íà íåї ïðèïàäàє
24,4 % ñâіòîâîãî ÂÂÏ. Ó 2016 ð. її ÂÂÏ ñòàíîâèâ 18,5 òðëí äîë. (áіëüøå
òіëüêè â Êèòàþ), òîáòî áëèçüêî 58 òèñ. äîë. ÑØÀ íà äóøó íàñåëåííÿ.
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Åêîíîìіêà ÑØÀ æèâèòüñÿ áàãàòèìè ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè. Êðàїíà –
îäèí ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèðîáíèêіâ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ і є ñâіòîâèì
ëіäåðîì çà âèðîáíèöòâîì ïðèðîäíîãî ãàçó, àòîìíîї і âіòðîâîї åíåðãії.
ÑØÀ ìàþòü îäíå ç íàéâèñîêîåôåêòèâíіøèõ ãîñïîäàðñòâ ó ñâіòі. Çà ïîêàçíèêîì åêîíîìі÷íîї êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі êðàїíà ïîñòóïàєòüñÿ ó ñâіòі ëèøå
Øâåéöàðії. ÑØÀ òðèìàþòü ïåðøіñòü çà ðіâíåì ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі, ðîçâèòêîì íàóêîâèõ äîñëіäæåíü і íàóêîєìíèõ âèðîáíèöòâ і ïîñëóã, â îñâîєííі êîñìîñó і âîєííîìó âèðîáíèöòâі. ÑØÀ – êðàїíà ç äóæå âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó
ëþäèíè і ðіâíåì її æèòòÿ. Ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ â ÑØÀ ñòàíîâèòü 80 ðîêіâ.
Åêîíîìіêà ÑØÀ äóæå âïëèâàє íà âñþ ñèñòåìó ñâіòîãîñïîäàðñüêèõ
çâ’ÿçêіâ. Äîëàð ÑØÀ є âàëþòîþ, ùî íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ìіæíàðîäíèõ ðîçðàõóíêàõ. Àìåðèêàíñüêà ìîäåëü åêîíîìі÷íîãî ðîñòó є çðàçêîì äëÿ áàãàòüîõ êðàїí.
Ïåðåòâîðåííÿ ÑØÀ íà íàéìîãóòíіøó äåðæàâó ñâіòó є íàñëіäêîì çáіãó
íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí – ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ñîöіàëüíîåêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ óìîâ. Öÿ êðàїíà êîðèñòóâàëàñÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêèìè ëþäñüêèìè і ôіíàíñîâèìè ðåñóðñàìè, òåõíі÷íèìè і íàóêîâèìè
äîñÿãíåííÿìè Єâðîïè. Ïðîòå, íà âіäìіíó âіä Єâðîïè, äâі ñâіòîâі âіéíè íå
òіëüêè íå çàâäàëè їé øêîäè, à íàâïàêè, çáàãàòèëè її і íà êіëüêà äåñÿòèëіòü
ïîçáàâèëè âіä çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ і ÿïîíñüêèõ êîíêóðåíòіâ.
ÑØÀ є äåðæàâîþ-çàñíîâíèöåþ і íàéâïëèâîâіøèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè
ÎÎÍ, à òàêîæ âîєííîãî áëîêó ÍÀÒÎ.

Населення. ÑØÀ íàçèâàþòü «äåðæàâîþ іììіãðàíòіâ». Àäæå íà ñüîãîäíі àìåðèêàíöі – öå áіëüø ÿê íà 72 % òàê çâàíі «áіëі», òîáòî âèõіäöі Єâðîïè, ìàéæå
íà 13 % – ÷îðíîøêіðå íàñåëåííÿ, ìàéæå íà 5 % – àçіéöі. Іíøі – öå ðіçíі
íàðîäè, ùî íàñåëÿþòü Àëÿñêó і òèõîîêåàíñüêі îñòðîâè. Îôіöіéíîþ ìîâîþ ó
ÑØÀ ïðîãîëîøåíî àíãëіéñüêó. Âîäíî÷àñ ìåøêàíöі ïîñëóãîâóþòüñÿ іñïàíñüêîþ, à òàêîæ іíøèìè єâðîïåéñüêèìè ìîâàìè.
Íèíі ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ÑØÀ ñòàíîâèòü 323 ìëí îñіá. Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ÑØÀ ïîñòóïàþòüñÿ ëèøå Êèòàþ é Іíäії, àëå çíà÷íî âіäñòàþòü âіä íèõ.
Äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ â ÑØÀ є òèïîâîþ äëÿ âèñîêîðîçâèíåíèõ êðàїí:
íèçüêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò, «ñòàðіííÿ» íàñåëåííÿ, âåëèêà ÷àñòêà ïðàöþþ÷èõ åêîíîìі÷íî ñàìîñòіéíèõ æіíîê. Ñòàíîì íà 2017 ð. çàãàëüíå çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі (12,5 íàðîäæåíü íà 1 òèñ. ìåøêàíöіâ) ñóïðîâîäæóєòü147
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ñÿ çíèæåííÿì ñìåðòíîñòі (8,2 ñìåðòåé íà 1 òèñ. ìåøêàíöіâ), òîìó ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ є íåçíà÷íèì (0,81 %).
Âàæëèâèì ÷èííèêîì çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ áóëà і çàëèøàєòüñÿ іììіãðàöіÿ. Ó ÑØÀ іììіãðàíòіâ áіëüøå, íіæ ó áóäü-ÿêіé іíøіé êðàїíі. Ëèøå âïðîäîâæ 2015 ð. äî êðàїíè ïðèáóëî 47 ìëí ìіãðàíòіâ.
Іììіãðàöіÿ çíà÷íîþ ìіðîþ âïëèâàє íà ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë êðàїíè. Àäæå ÑØÀ є íàéáіëüøèì «іìïîðòåðîì іíòåëåêòó» ó ñâіòі. Ùîðîêó äî
êðàїíè ìіãðóþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ ñïåöіàëіñòіâ, ïіäãîòîâëåíèõ â іíøèõ êðàїíàõ. Їõ ïðèâàáëþþòü âèñîêà çàðîáіòíà ïëàòíÿ і
ìîæëèâîñòі åôåêòèâíîї íàóêîâîї äіÿëüíîñòі. Ùå áіëüøó ãðóïó ìіãðàíòіâ
ñòàíîâèòü íåêâàëіôіêîâàíà ðîáî÷à ñèëà. Çà її ðàõóíîê ÑØÀ ìàþòü äîñòàòíþ êіëüêіñòü íèçüêîîïëà÷óâàíèõ ðîáіòíèêіâ ó âñіõ ñåêòîðàõ ãîñïîäàðñòâà.
Українська діаспора США. Ïåðøà õâèëÿ іììіãðàöії äî ÑØÀ, ùî ç ÷àñîì
і ñôîðìóâàëî óêðàїíñüêó äіàñïîðó, ðîçïî÷àëàñü íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. Öå
áóëà òàê çâàíà åêîíîìі÷íà іììіãðàöіÿ, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ÿêîї áóëî
ïðàãíåííÿ ïîëіïøèòè ñâîє ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå.

Історія географії

Упродовж 1877–1911 рр. до США переселилися приблизно 700 тис. українців, здебільшого з теперішніх західних областей. Це була трудова селянська еміграція.
Проте, на відміну від Канади, українці в США осідали в містах, оскільки роздача
«вільних» земель уже закінчилася. Тому працювали вони здебільшого на шахтах
і фабриках. У подальшому це сприяло їхній швидшій інтеграції в новостворене
американське суспільство і дало змогу стати його невід’ємною частиною.

Äðóãà õâèëÿ óêðàїíñüêîї іììіãðàöії äî ÑØÀ ïðèïàëà íà ìіæâîєííèé
ïåðіîä (20–30-òі ðð. ÕÕ ñò.). Ó öåé ÷àñ ñåðåä óêðàїíöіâ ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі
ïîëіòè÷íі іììіãðàíòè.
Òðåòÿ õâèëÿ іììіãðàöії ïðèáóëà äî ÑØÀ âïðîäîâæ 1947–1951 ðð. і
íàëåæàëà äî êàòåãîðії òàê çâàíèõ «ïåðåìіùåíèõ îñіá». Öå òі, õòî ïіñëÿ
Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïåðåáóâàâ ó òàáîðàõ äëÿ áіæåíöіâ і âіéñüêîâîïîëîíåíèõ ó çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ.
Ïî÷àòîê ÷åòâåðòîї õâèëі іììіãðàöії äî ÑØÀ ïðèïàâ íà ñåðåäèíó 1980-õ ðîêіâ. Ó öåé ïåðіîä ÷èìàëî óêðàїíöіâ, êîðèñòóþ÷èñü ìîæëèâіñòþ âіäâіäàòè
ðîäè÷іâ â Àìåðèöі, çàëèøàëèñÿ òàì íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ. ×åòâåðòà õâèëÿ іììіãðàöії òàê ñàìî ìàє åêîíîìі÷íèé õàðàêòåð. Îäíàê âîíà ÿêіñíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òðüîõ ïîïåðåäíіõ. ×åòâåðòó õâèëþ іììіãðàöії ÷àñòî íàçèâàþòü
іíòåëåêòóàëüíîþ, àäæå ïðàêòè÷íî êîæåí óêðàїíåöü, ÿêèé іììіãðóâàâ äî
ÑØÀ, ìàє ñåðåäíþ îñâіòó, і çíà÷íà ÷àñòèíà іììіãðàíòіâ ìàє âèùó îñâіòó.
Íà ñüîãîäíі óêðàїíñüêà ãðîìàäà є îäíèì іç íàéáіëüøèõ і íàéàêòèâíіøèõ åòíі÷íèõ îñåðåäêіâ ó ÑØÀ. Çà îôіöіéíèìè äàíèìè ïåðåïèñó 2006 ð.,
ó ÑØÀ ïðîæèâàëî ïîíàä 963 òèñ. âèõіäöіâ ç Óêðàїíè. Çà íåîôіöіéíèìè
äàíèìè, ùî є â óêðàїíîìîâíèõ âèäàííÿõ, íà òåðåíàõ ÑØÀ ìåøêàþòü äî
2 ìëí óêðàїíöіâ. Íàéáіëüøå їõ ïðîæèâàє ó âåëèêèõ ìіñòàõ – Íüþ-Éîðêó,
Ôіëàäåëüôії, ×èêàãî, Ëîñ-Àíäæåëåñі òîùî.
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї іììіãðàöії ó ÑØÀ є çíà÷íà
êіëüêіñòü îñіá, ÿêі æèâóòü і ïðàöþþòü ó öіé êðàїíі íåëåãàëüíî.

Розселення населення. Íàñåëåííÿ êðàїíè ðîçïîäіëåíå ïî òåðèòîðії äóæå
íåðіâíîìіðíî. Öå îáóìîâëåíî ÿê іñòîðієþ çàñåëåííÿ òåðèòîðії ÑØÀ єâðîïåéöÿìè, òàê і ïðèðîäíèìè óìîâàìè. Íàéáіëüøó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ìàþòü
ïіâäåííі øòàòè (Êàëіôîðíіÿ, Òåõàñ, Ôëîðèäà), íàéìåíøó – ïіâíі÷íі é ãіðñüêі (Âàéîìіíã, Àëÿñêà, Âåðìîíò).
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ГОЛОВНЕ
Î США – найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна сучасності.
Î США відрізняється багатонаціональним і строкатим расовим складом населення,
яке сформувалося внаслідок зовнішніх міграцій.
Î Українська громада є одним із найбільших і найактивніших етнічних осередків у
США.
Î Населення США розподілено по території країни дуже нерівномірно.
Î США – високоурбанізована країна, де сформувалися потужні міські агломерації.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Чим вирізняються США з-поміж інших держав світу?
2. Порівняйте демографічну ситуацію у США і провідних європейських країнах, знайдіть спільне й відмінне.
3. Розкрийте особливості формування української діаспори у США.
4. Поясніть причини нерівномірного розселення населення США.
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Ãóñòîòà íàñåëåííÿ ÑØÀ є âіäíîñíî íèçüêîþ ïîðіâíÿíî ç áàãàòüìà іíøèìè ðîçâèíåíèìè êðàїíàìè
÷åðåç її ðîçìіðè. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà
íàñåëåííÿ òóò ïåðåâèùóє 35 îñіá/êì2.
Íàéâèùà ãóñòîòà õàðàêòåðíà äëÿ
ðàéîíіâ ñêóï÷åííÿ ìіñò, äå ìіñüêі
àãëîìåðàöії, çëèâàþ÷èñü îäíà ç îäíîþ, óòâîðèëè ãіãàíòñüêі ìåãàëîïîëіñè.
Êðàїíà äóæå óðáàíіçîâàíà, ó
ìіñòàõ ïðîæèâàє 82 % íàñåëåííÿ
êðàїíè. Âåëèêі ìіñüêі àãëîìåðàöії
ïîøèðåíі ïî âñіé ñõіäíіé ïîëîâèíі
ÑØÀ, à òàêîæ ïîäåêóäè íà çàõîäі
êðàїíè.
Мал. 77. Нью-Йорк – найбільше місто США
Íàéáіëüøà ìіñüêà çîíà ñôîðìóâàëàñÿ íà Àòëàíòè÷íîìó óçáåðåææі ìіæ Áîñòîíîì і Âàøèíãòîíîì. Öå Ïіâíі÷íî-Ñõіäíèé ìåãàëîïîëіñ (іíøà íàçâà Ïðèàòëàíòè÷íèé), àáî òàê çâàíèé
Áîñâàø, äå ãóñòîòà íàñåëåííÿ áëèçüêî 360 îñіá/êì2. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ
öüîãî ìåãàëîïîëіñà, ïðîòÿæíіñòþ ìàéæå 1 òèñ. êì і ïëîùåþ 170 òèñ. êì2,
ñòàíîâèòü ïîíàä 40 ìëí. Ñàìå òóò ðîçòàøîâàíî íàéáіëüøå ìіñòî êðàїíè –
Íüþ-Éîðê (ìàë. 77), ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ÿêîãî ñòàíîâèòü 8 ìëí îñіá.
Äðóãèé çà ÷èñåëüíіñòþ ìåãàëîïîëіñ âèíèê ó Ïðèîçåð’ї і çâåòüñÿ ×èïіòòñ
(іíøà íàçâà Ïðèîçåðíèé), àäæå îõîïëþє ïіâäåííå óçáåðåææÿ Âåëèêèõ
îçåð âіä Ìіëóîêі ÷åðåç ×èêàãî, Êëіâëåíä і äàëі äî Ïіòñáóðãà. Òóò çàãàëîì
ìåøêàє áëèçüêî 35 ìëí îñіá. ×èêàãî є òðåòіì çà ÷èñåëüíіñòþ ìіñòîì ÑØÀ,
òóò æèâå áëèçüêî 3 ìëí îñіá.
Íàéìîëîäøèé ìåãàëîïîëіñ ÑØÀ óòâîðèâñÿ â Êàëіôîðíії, çâåòüñÿ ÑàíÑàí, îñêіëüêè ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä Ñàí-Ôðàíöèñêî ÷åðåç Ëîñ-Àíäæåëåñ äî
Ñàí-Äієãî. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ òóò ïåðåâèùóє 20 ìëí îñіá. Ëîñ-Àíäæåëåñ
ñåðåä ìіñò êðàїíè ïîñіäàє äðóãå ìіñöå іç ÷èñåëüíіñòþ áëèçüêî 4 ìëí îñіá.
Íàéáіëüøèé íà ïіâäíі і ÷åòâåðòèé çà ÷èñåëüíіñòþ ó ÑØÀ ìåãàëîïîëіñ –
öå Òåõàñüêèé, ùî â øòàòі Òåõàñ, ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä Äàëëàñà, Ôîðò-Âîðòà
äî Õ’þñòîíà. Òóò çàãàëîì ïðîæèâàє ïîíàä 7 ìëí àìåðèêàíöіâ.
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§ 38.

ÑÏÎËÓ×ÅÍІ ØÒÀÒÈ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÅÊÎÍÎÌІÊÀ ÊÐÀЇÍÈ

Î Що називають постіндустріальним суспільством?
Î Які є особливості структури ВВП провідних європейських держав?


Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Åêîíîìіêà ÑØÀ
õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèïîâîþ äëÿ ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ñòðóêòóðîþ.
Áіëüøà ÷àñòèíà àìåðèêàíñüêîãî ÂÂÏ (80,2 % ó 2016 ð.) ñòâîðþєòüñÿ ó
òðåòèííîìó ñåêòîðі ãîñïîäàðñòâà, òîáòî ó ñôåðі ïîñëóã. Íà ÷àñòêó ìàòåðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà òàêèì ÷èíîì çàëèøàєòüñÿ 19,8 %, ç ÿêèõ ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷óє 18,9 %, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – òіëüêè 0,9 % ÂÂÏ.
Ðèñè ïîñòіíäóñòðіàëüíîї åêîíîìіêè ïðîñòåæóþòüñÿ і ÷åðåç ñòðóêòóðó çàéíÿòîñòі. Òàê, ó ïåðâèííîìó ñåêòîðі çàéíÿòî ëèøå 0,7 % ïðàöþþ÷èõ. Áіëüøіñòü іíøèõ ïðàöþþ÷èõ çàéíÿòî òàêîæ ó ñôåðі íàäàííÿ ðіçíèõ ïîñëóã.
Домінуючі складові третинного сектору. Ïðîâіäíîþ â åêîíîìіöі ÑØÀ є
ñôåðà ïîñëóã, ÿêà є äóæå ðîçãàëóæåíîþ. Ïîíàä 18 % çàãàëüíîãî îáñÿãó
íàäàíèõ ïîñëóã ïðèïàäàє íà ôіíàíñîâі ïîñëóãè, ñòðàõóâàííÿ, íåðóõîìіñòü
і îðåíäó (ìàë. 78). Ùå ïîíàä 11 % ñòàíîâëÿòü ïðîôåñіéíі é äіëîâі ïîñëóãè. Ïîíàä 10 % ïðèïàäàє íà òîðãіâëþ, ïîíàä 8 % – íà îñâіòíі ïîñëóãè,
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ і ñîöіàëüíó äîïîìîãó, ïîíàä 5 % – íà іíôîðìàöіéíі ïîñëóãè і ïîíàä 3 % – íà òðàíñïîðòóâàííÿ òîùî.
Ó çàáåçïå÷åííі іííîâàöіéíèõ ïðîäóêòіâ і ïîñëóã ÑØÀ є ñâіòîâèì ëіäåðîì. Âîíè ëіäèðóþòü â åêñïîðòі ëіöåíçіé íà ñâîї âіäêðèòòÿ, âèíàõîäè і
íîâіòíі ðîçðîáêè. Öå ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî åêîíîìі÷íîї çàëåæíîñòі іíøèõ
êðàїí âіä ÑØÀ. Ç 500 íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ìіæíàðîäíèõ êîìïàíіé 134 ìàþòü øòàá-êâàðòèðó â ÑØÀ.
ÑØÀ є îäíèì çі ñâіòîâèõ öåíòðіâ ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Çà îáñÿãîì іìïîðòó (2,2 òðëí äîë.) êðàїíà є íåïåðåâåðøåíîþ, à çà åêñïîðòîì (1,4 òðëí
äîë.) ÑØÀ ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå Êèòàþ.
ÑØÀ є íàéáіëüøèì åêñïîðòåðîì íà ìіæíàðîäíîìó ðèíêó îñâіòíіõ ïîñëóã. Ïîðÿä ç àêòèâíèì çàëó÷åííÿì іíîçåìíèõ ñòóäåíòіâ äî çäîáóòòÿ âèùîї îñâіòè â óíіâåðñèòåòàõ íà ñâîїé òåðèòîðії, ÑØÀ ïðîïàãóє ïîøèðåííÿ
òðàíñíàöіîíàëüíîї îñâіòè. Іäåòüñÿ ïðî òàê çâàíі êîðïîðàòèâíі ïðîãðàìè
ïіäâèùåííÿ êâàëіôіêàöії. Їõíüîþ îñîáëèâіñòþ є âèêîðèñòàííÿ ñïåöіàëüíîї
ñèñòåìè çàëіêîâèõ îäèíèöü, âèçíàíèõ íåçàëåæíî âіä äåðæàâíèõ êîðäîíіâ
óñіìà êîðïîðàöіÿìè і íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ùî ïðîïîíóþòü öі ïðîãðàìè. Íàâ÷àííÿ òàêèõ ïðîãðàì ïðîõîäÿòü óñі, õòî ïîáàæàє.
ÑØÀ є òàêîæ ñâіòîâèì ëіäåðîì
çà åêñïîðòîì òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã
(206 ìëðä äîë.), îñêіëüêè íàëåæàòü
äî íàéïîïóëÿðíіøèõ ó ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ êðàїí Çàõіäíîї ïіâêóëі.
Мал. 78. Нью-Йоркська
р
фондова
ф
біржа,
р
що на Уолл-стрит у Нью-Йорку, головна
фондова біржа США, найбільша у світі за
обігом, символ фінансової могутності
країни
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Мал. 79. Військовий гелікоптер

Мал. 80. Завод з виробництва літаків «Боїнг»
(Еверетт, Вашингтон)
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Çàãàëîì ðîçìіùåííÿ íåâèðîáíè÷îї ñôåðè çáіãàєòüñÿ ç ðîçìіùåííÿì íàñåëåííÿ.
Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè ðîçâèâàëèñÿ âèñîêі òåõíîëîãії і íàóêîєìíі
ãàëóçі – ìіêðîåëåêòðîíіêà, ëàçåðíà òåõíіêà, áіîòåõíîëîãіÿ, ãåííà іíæåíåðіÿ òîùî. Öå äàëî çìîãó ÑØÀ äîñÿãíóòè âåëè÷åçíèõ óñïіõіâ, çîêðåìà,
ó áàãàòîïðîôіëüíîìó ìàøèíîáóäóâàííі. Êðàїíà є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ó
ñâіòі âèðîáíèêіâ ó àâòîìîáіëåáóäóâàííі, àâіàðàêåòíî-êîñìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі, åëåêòðîííіé і åëåêòðîòåõíі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі. Òàê ñàìî çíà÷íèõ óñïіõіâ äîñÿãíóëè ÑØÀ é ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі. Ñüîãîäíі
âñåñâіòíüî âіäîìèìè є àìåðèêàíñüêі êîìïàíії, ÿêі, ïî ñóòі, є ÒÍÊ – IBM,
Microsoft, Apple, Intel, Google, AT&T, General Electric, Hewlett-Packard,
Ford Motor, Chrysler, General Motors, Boeing, Dow Chemical òà іí.
ÑØÀ є ñâіòîâèì ëіäåðîì çà åêñïîðòîì ïðîäóêöії àåðîêîñìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, âіéñüêîâîї çáðîї, âåðòîëüîòіâ (ìàë. 79). Êðàїíà ïîñіäàє äðóãå
ìіñöå ó ñâіòі çà åêñïîðòîì êîìï’þòåðíèõ ïðèñòðîїâ, õіìіêàòіâ (ïіñëÿ Êèòàþ), âàíòàæіâîê (ïіñëÿ Ìåêñèêè) é àâòîçàï÷àñòèí (ïіñëÿ Íіìå÷÷èíè).
Íîâіòíє ìàøèíîáóäóâàííÿ îðієíòîâàíå íà êâàëіôіêîâàíó ðîáî÷ó ñèëó é
ñïîæèâà÷à. Òîìó áіëüøіñòü éîãî ïіäïðèєìñòâ çîñåðåäæåíà ó ìіñòàõ íàéáіëüøèõ ìåãàëîïîëіñіâ. Çîêðåìà, Äåòðîéò âіäîìèé ÿê ñâіòîâèé öåíòð àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ.
Ñåðåä öåíòðіâ àâіàöіéíîї é àâіàðàêåòíî-êîñìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі âèðіçíÿþòüñÿ àâіàðàêåòíî-êîñìі÷íèé öåíòð êðàїíè – Ëîñ-Àíäæåëåñ, à òàêîæ
Ñіåòë, äå âèðîáëÿþòü ëàéíåðè êîìïàíії «Áîїíã» (ìàë. 80).
Âèðîáíèöòâî õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі òÿæіє äî ñèðîâèíè і êîíöåíòðóєòüñÿ çäåáіëüøîãî â øòàòàõ Òåõàñ і Ëóїçіàíà, áàãàòèõ íà íàôòó і ïðèðîäíèé ãàç. À ìіñòî Õ’þñòîí âіäîìå ÿê «íàôòîõіìі÷íà ñòîëèöÿ» ÑØÀ.
Ó ÑØÀ âïåðøå ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі áóëî ñòâîðåíî íàóêîâî-ïðîìèñëîâі é òåõíîëîãі÷íі ïàðêè, ó ÿêèõ òåðèòîðіàëüíî îá’єäíàëèñÿ íàóêîâі äîñëіäæåííÿ і íàóêîєìíі âèðîáíèöòâà. Ïðèêëàäîì є çíàìåíèòà Êðåìíієâà
äîëèíà – ÷àñòèíà ìåãàëîïîëіñó Ñàí-Ñàí. Òóò ïîðÿä іç óíіâåðñèòåòàìè
ðîçòàøîâàíі ÷èñëåííі êîìïàíії, ÿêі ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ðîçðîáöі
êîìï’þòåðіâ, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðèñòðîїâ ìîáіëüíîãî çâ’ÿçêó,
áіîòåõíîëîãії.
Ñåðåä íàéáіëüøèõ òåõíîïàðêіâ òàêîæ «Òðèêóòíèê Ïіâíі÷íîї Êàðîëіíè»,
ñâîєðіäíèìè ãåîãðàôі÷íèìè âåðøèíàìè ÿêîãî є òðè ïðîâіäíі óíіâåðñèòåòè
øòàòó Ïіâíі÷íà Êàðîëіíà. Ùå îäèí òåõíîïàðê – «Áîñòîíñüêèé ìàðøðóò
128» áóëî ñòâîðåíî íà áàçі Ìàññà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîãі÷íîãî іíñòèòóòó.
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Особливості аграрного сектору. Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì ïðèðîäíèì óìîâàì, åôåêòèâíîìó ãîñïîäàðþâàííþ і âèêîðèñòàííþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé
êðàїíà ïîâíіñòþ çàáåçïå÷óє âëàñíі ïîòðåáè і є íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.
ÑØÀ є ñâіòîâèì ëіäåðîì çà åêñïîðòîì ïøåíèöі, êóêóðóäçè, ñâіæîãî
øïèíàòó, ñîї, ìèãäàëþ. Çà åêñïîðòîì ñàëàòó і àïåëüñèíіâ ÑØÀ ïîñòóïàþòüñÿ ëèøå Іñïàíії, ÿëîâè÷èíè – òіëüêè Àâñòðàëії, ñâèíèíè – ëèøå Íіìå÷÷èíі,
ÿáëóê – òіëüêè Êèòàþ, çà åêñïîðòîì âèíîãðàäó і ÷åðåøíі – ëèøå ×èëі.
Êðàїíà ïîñіäàє 3-òє ìіñöå ó ñâіòі çà åêñïîðòîì áðþññåëüñüêîї êàïóñòè,
ðèñó, ñïàðæі, ãàðáóçіâ, êóðÿòèíè, êàâóíіâ. Îêðіì òîãî, ÑØÀ âõîäÿòü äî
ïðîâіäíîї äåñÿòêè êðàїí, ùî є íàéáіëüøèìè åêñïîðòåðàìè áàêëàæàíіâ,
öèáóëі, ìîëîêà, ñîëîäêîãî ïåðöþ і ïåðöþ ÷èëі, êîðèöі, іìáèðþ, êàðòîïëі,
ïîìіäîðіâ, îãіðêіâ, ëèìîíіâ.
Àãðàðíèé ñåêòîð åêîíîìіêè ìàє äåðæàâíó ïіäòðèìêó. Ó ÑØÀ, ÿê і â
êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè, ôåðìåðè ìàþòü ìîæëèâіñòü îòðèìàòè âіä äåðæàâè ïіëüãîâі êðåäèòè.

Зовнішні економічні зв’язки. ÑØÀ ïіäòðèìóє òîðãîâåëüíі âіäíîñèíè ç áàãàòüìà êðàїíàìè ñâіòó. Îñîáëèâî âåëèêі îáñÿãè òîðãіâëі â íèõ іç íàéáëèæ÷èìè êðàїíàìè-ñóñіäàìè Àìåðèêè, à òàêîæ ç êðàїíàìè Àçії.
Íàéáіëüøèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì ÑØÀ (çà ñóìîþ іìïîðòó é åêñïîðòó) є Êèòàé. Ñàìå іç öієї êðàїíè íàäõîäèòü äî ÑØÀ áіëüøіñòü
êîìï’þòåðіâ, ïëàíøåòіâ і ñìàðòôîíіâ. Äî îñíîâíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ ÑØÀ íàëåæèòü ùå Êàíàäà, ç ÿêîї äî ÑØÀ íàäõîäÿòü íàôòà, àâòîìîáіëі, ìàøèíè. Іíøèé âàæëèâèé òîðãîâåëüíèé ïàðòíåð – Ìåêñèêà òàêîæ
ïîñòà÷àє äî ÑØÀ àâòîìîáіëі, êîìï’þòåðè é ìàøèíè. ßïîíіÿ є ïîñòà÷àëüíèêîì âñåñâіòíüî âіäîìèõ àâòîìîáіëіâ, çîêðåìà âіä êîìïàíіé Hyundai і
Mitsubishi. Ó Íіìå÷÷èíè ÑØÀ êóïóþòü ïàñàæèðñüêі òðàíñïîðòíі çàñîáè.
Îñíîâíîþ åêñïîðòíîþ ïðîäóêöієþ ÑØÀ є âèñîêîÿêіñíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
ïðîäóêòè, íàóêîєìíà ïðîìèñëîâà ïðîäóêöіÿ і ðіçíîìàíіòíі ñó÷àñíі ïîñëóãè.
Óêðàїíà òàêîæ є îäíèì іç òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ ÑØÀ. Íà ÑØÀ ïðèïàäàє ïîíàä 4 % óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó òîâàðіâ і ïîíàä 7 % ïîñëóã.
Óêðàїíà íàëåæèòü äî òèõ êðàїí, ÿêі ìàþòü ïðàâî íà ïіëüãîâèé áåçìèòíèé ðåæèì ââåçåííÿ íà òåðèòîðіþ ÑØÀ ïåâíèõ âèäіâ òîâàðіâ. Ç 2015 ð.
öåé ïåðåëіê íàëі÷óє ïîíàä 3,5 òèñ. âèäіâ ðіçíîìàíіòíèõ òîâàðіâ – ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ, ðіçíèõ âèäіâ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí і ìіíåðàëіâ, áóäіâåëüíèõ
ìàòåðіàëіâ, ôåðîñïëàâіâ, ÷àñòèí äî äâèãóíіâ, äåÿêèõ âèäіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї і ðèáíîї ïðîäóêöії òîùî. Ó ïåðåëіêó ïîñëóã, ùî åêñïîðòóþòüñÿ äî
ÑØÀ, – êîìï’þòåðíі ïîñëóãè, іíôîðìàöіéíі, ïîâіòðÿíîãî òðàíñïîðòó, ïðîôåñіéíі é êîíñóëüòàöіéíі, ïîâ’ÿçàíі ç ôіíàíñîâîþ äіÿëüíіñòþ.
ÑØÀ íàëåæàòü äî êðàїí, ç ÿêèõ Óêðàїíà іìïîðòóє ÷èìàëî òîâàðіâ (ïîíàä 4 % óñüîãî іìïîðòó) – öå çàñîáè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó, ìåõàíі÷íі ìàøèíè, ìіíåðàëüíі ïàëèâà, íàôòà і íàôòîïðîäóêòè. Íà ÑØÀ ïðèïàäàє
13 % іìïîðòó ïîñëóã Óêðàїíè – äåðæàâíі é óðÿäîâі ïîñëóãè, ïðîôåñіéíі é
êîíñóëüòàöіéíі, ïîâ’ÿçàíі ç ôіíàíñîâîþ äіÿëüíіñòþ.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Важливим елементом співробітництва між США й Україною є партнерські
зв’язки між містами. Це діалоги культурного й освітнього напряму, а також
бізнес-контакти підприємців. На сьогодні існує понад 25 угод про розвиток
побратимських відносин. Найефективнішими є зв’язки між Києвом і Чикаго,
Долиною і Прері-Вілидж, Івано-Франківськом і Арлінгтоном, Чернівцями і
Солт-Лейк-Сіті, Вінницею і Бірмінгемом, Харковом і Цинциннаті.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Охарактеризуйте основні риси структури економіки США.
Визначте домінуючі складові третинного сектору США.
Розкрийте особливості промислового виробництва США.
Поясніть, яким чином аграрний сектор вливає на міжнародну спеціалізацію США.
За додатковими джерелами визначте продукцію найвідоміших компаній США, що
експортуються до багатьох країн світу.

§ 39.

ÊÀÍÀÄÀ

Î Якими є природні особливості північних районів Північної Америки?
Î На які природні ресурси багата Північна Америка?

Місце країни у світі та регіоні. Êàíàäà ðîçòàøîâàíà íà ïіâíî÷і Àìåðèêè і
÷èñëåííèõ ïðèëåãëèõ îñòðîâàõ Àðêòè÷íîãî àðõіïåëàãó. Її äåñÿòü ïðîâіíöіé і òðè òåðèòîðії ïðîñòÿãàþòüñÿ âіä Àòëàíòè÷íîãî äî Òèõîãî îêåàíó, à
íà ïіâíі÷ – äî Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó (ìàë. 81).
Êðàїíà ìàє âåëè÷åçíó òåðèòîðіþ, çà ðîçìіðàìè ÿêîї ïîñіäàє äðóãå ìіñöå
ó ñâіòі, ïëîùà Êàíàäè ñòàíîâèòü áëèçüêî 9,9 ìëí êì2. Єäèíèì її ñóõîäіëüíèì ñóñіäîì є ÑØÀ, êîðäîí ç ÿêèìè є íàéäîâøèì ó ñâіòі äâîñòîðîííіì
êîðäîíîì çåìëі.
Êàíàäà ðàçîì іç ÑØÀ íàëåæèòü äî ñіìêè íàéðîçâèíóòіøèõ ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ äåðæàâ. Öå áàãàòà, ç âèñîêèì ðіâíåì æèòòÿ íàñåëåííÿ êðàїíà.
ÂÂÏ Êàíàäè ó 2016 ð. ñòàíîâèëî áëèçüêî 1,7 òðëí äîë., òîáòî ïîíàä 46 òèñ.
äîë. ÑØÀ íà äóøó íàñåëåííÿ. Êàíàäà ìàє îäèí ç íàéëіïøèõ ïîêàçíèêіâ òðèâàëîñòі æèòòÿ – ïîíàä
79 ðîêіâ äëÿ ÷îëîâіêіâ і ìàéæå
85 ðîêіâ äëÿ æіíîê.
Êàíàäà ìàє çíà÷íі ïðèðîäíі áàãàòñòâà. Êðàїíà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå
ó ñâіòі çà çàïàñàìè íàôòè і øîñòå –
çà îáñÿãàìè її âèäîáóòêó. Çíà÷íі
ïëîùі â êðàїíі çàéìàþòü ðîäþ÷і
çåìëі, ó âîäàõ Êàíàäè áàãàòî ðèáè,
à â ëіñàõ – õóòðîâîãî çâіðà.
Êàíàäà ñòàëà ñàìîâðÿäîâàíèì
äîìіíіîíîì ùå â 1867 ð. і ïðè öüîМал. 81. Місцеположення Канади у світі
ìó çáåðåãëà òðàäèöіéíі åêîíîìі÷íі
та регіоні
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ГОЛОВНЕ
Î Економіка США характеризується величезними масштабами і типовою для постіндустріального суспільства структурою.
Î Провідною в економіці США є сфера послуг, яка є дуже розгалуженою.
Î Міжнародну спеціалізацію країни визначають високоякісна сільськогосподарська
продукція, наукоємна промислова продукція і різноманітні сучасні послуги.
Î Найактивніші зовнішні економічні зв’язки США з найближчими країнами-сусідами
Америки, а також з країнами Азії.
Î Україна також є одним із торговельних партнерів США.
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é ïîëіòè÷íі çâ’ÿçêè ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. Êðàїíà є ÷ëåíîì Ñïіâäðóæíîñòі íàöіé.
Населення. Ñó÷àñíå íàñåëåííÿ Êàíàäè óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê іììіãðàöії.
Íàñëіäêè öüîãî é äî ñüîãîäíі âіä÷óâàþòüñÿ â êðàїíі, ùî є îäíієþ ç íàéáіëüø åòíі÷íî ðіçíîìàíіòíèõ і áàãàòîíàöіîíàëüíèõ äåðæàâ. Ó Êàíàäі íèíі
ïðîæèâàє ïîíàä 250 åòíі÷íèõ ãðóï.
Áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ êàíàäöіâ ââàæàþòü ñâîїìè ïðåäêàìè âèõіäöіâ ç Áðèòàíñüêèõ îñòðîâіâ, Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíè, Іòàëії. Íàéáіëüøі åòíі÷íі ìåíøèíè
Êàíàäè – öå êîëèøíі ìåøêàíöі Ïіâäåííîї Àçії (5,6 %), êèòàéöі (4,6 %),
÷îðíîøêіðå íàñåëåííÿ (3,5 %). Êîðіííå íàñåëåííÿ Êàíàäè – іíäіàíöі, åñêіìîñè (іíóїòè) é іíøі – ñòàíîâèòü ìåíøå íіæ 5 % âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі
ìåøêàíöіâ. Ìàéæå 4 % íàñåëåííÿ Êàíàäè ìàє óêðàїíñüêå ïîõîäæåííÿ.

Історія географії

На канадських картах також можна побачити кілька Одес, Балаклави, міста
Хортиця, Снятин, Нью-Київ і навіть містечко з незвичайною назвою Мирнам.
Та на звання першого українського поселення в Північній Америці претендує
місто Трембовля, що має назву на честь села Требовля на Галичині.

Êàíàäà є äâîìîâíîþ. Äåðæàâíèìè ìîâàìè â êðàїíі є àíãëіéñüêà, ÿêîþ
ðîçìîâëÿє áëèçüêî 60 % íàñåëåííÿ, і ôðàíöóçüêà (ìåíøå íіæ 20 %).
Êàíàäà ìàє ïîðіâíÿíî íå÷èñëåííå íàñåëåííÿ – 36,3 ìëí îñіá ó 2016 ð.
Ðîçìіùåíå âîíî ïî òåðèòîðії âêðàé íåðіâíîìіðíî. Ïðè öüîìó Êàíàäà
õàðàêòåðèçóєòüñÿ äóæå íèçüêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ – 4 îñîáè/êì2. Íàéãóñòіøå çàñåëåíà íàéñïðèÿòëèâіøà äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè ïîðіâíÿíî âóçüêà ñìóãà ïіâäíÿ Êàíàäè, ÿêà ïðîñòÿãàєòüñÿ âçäîâæ êîðäîíó çі
ÑØÀ. Òóò ó çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó і ñòåïó çàìåøêóє áëèçüêî 90 %
íàñåëåííÿ. Ìàëîçàñåëåíèìè є òåðèòîðії â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі êðàїíè â
øèðîêіé çîíі òàéãè é ó òóíäðі. Êðàéíÿ Ïіâíі÷, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñóâîðèì àðêòè÷íèì і ñóáàðêòè÷íèì êëіìàòîì, à òàêîæ âèñîêîãіð’ÿ ìàëî ïðèäàòíі äëÿ æèòòÿ ëþäåé і є ïîäåêóäè çîâñіì áåçëþäíèìè.
Ïðèðîäíèé ïðèðіñò íàñåëåííÿ Êàíàäè ñòàíîâèòü ìåíøå âіä 1 % (0,73 %).
Àäæå äëÿ êðàїíè õàðàêòåðíі íèçüêà íàðîäæóâàíіñòü (10,3 íàðîäæåíü íà
1 òèñ. ìåøêàíöіâ) і «ñòàðіííÿ» íàñåëåííÿ. ×åðåç çðîñòàííÿ òðèâàëîñòі æèòòÿ (íèíі 82 ðîêè) â Êàíàäі ñïîñòåðіãàєòüñÿ íåóõèëüíå çðîñòàííÿ ÷àñòêè ëþäåé
ïîõèëîãî âіêó, íà ÿêó íèíі âæå ïðèïàäàє áëèçüêî 19 % íàñåëåííÿ êðàїíè.
Òîìó íàéãîëîâíіøèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ êðàїíè є іììіãðàöіÿ.
Îñòàííіì ÷àñîì ùîðі÷íî äî êðàїíè ïðèáóâàє ïîíàä 260–270 òèñ. ìіãðàíòіâ. Êàíàäà ïîñіäàє 8-ìå ìіñöå ó ñâіòі çà ÷èñåëüíіñòþ іíîçåìöіâ, ùî ìåøêàþòü
íà її òåðèòîðії (7,5 ìëí). ßêùî â ìèíóëîìó áëèçüêî 3/4 іììіãðàíòіâ ïðèáóâàëè ç Єâðîïè, òî íèíі áіëüøіñòü іììіãðàíòіâ – öå âèõіäöі ç êðàїí Àçії. Ïîìіòíî
çðîñëà é ÷àñòêà іììіãðàíòіâ, ùî ïðèáóâàþòü äî Êàíàäè ç Àôðèêè. Áіëüøіñòü
іììіãðàíòіâ áóëà ïðèéíÿòà Êàíàäîþ, ç îãëÿäó íà їõíþ îñâіòó, çíàííÿ і ïðîôåñіéíі íàâè÷êè, ùî ìîæóòü áóòè êîðèñíі äëÿ åêîíîìіêè êðàїíè. Ïðè öüîìó
íàéáіëüøó ÷àñòêó ñòàíîâëÿòü ìіãðàíòè ó âіöі âіä 25 äî 35 ðîêіâ.
Êàíàäà є äóæå óðáàíіçîâàíîþ êðàїíîþ, ó ìіñòàõ ïðîæèâàє ïîíàä 82 %
íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàéáіëüøі ìіñòà – Òîðîíòî (2,7 ìëí) (ìàë. 82), Ìîíðåàëü (1,7 ìëí) (ìàë. 83), Êàëãàðі (1,2 ìëí). Іíøі ìіñòà, çîêðåìà é ñòîëèöÿ
Îòòàâà, ìàþòü ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ìåíøå çà 1 ìëí. Òà ÿêùî çâàæàòè
íà óòâîðåíі ìіñòàìè àãëîìåðàöії, òî ÷èñåëüíіñòü ìåøêàíöіâ çíà÷íî áіëüøà. Òàê, íàïðèêëàä, ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ Òîðîíòî íàëі÷óє áëèçüêî 6 ìëí
îñіá, à Ìîíðåàëÿ – 3,5 ìëí.
154

РОЗДІЛ 4
Мал. 82. Торонто

Мал. 83. Монреаль

Економіка. Åêîíîìіêà Êàíàäè áàãàòî â ÷îìó ïîäіáíà äî ÑØÀ, çîêðåìà çà
ñòðóêòóðîþ ãîñïîäàðñòâà. Áіëüøà ÷àñòèíà ÂÂÏ Êàíàäè (70,8 % ó 2016 ð.)
òàêîæ ñòâîðþєòüñÿ ó òðåòèííîìó ñåêòîðі ãîñïîäàðñòâà, ó ñôåðі ïîñëóã.
À áіëüøіñòü ïðàöþþ÷èõ (76 %) çàéíÿòî ó ñôåðі íàäàííÿ ðіçíèõ ïîñëóã.
Ñåêòîð ïîñëóã ó Êàíàäі âåëè÷åçíèé і áàãàòîãðàííèé. Íàéáіëüøèì ðîáîòîäàâöåì є ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ, çîñåðåäæåíà çäåáіëüøîãî â òîðãîâåëüíèõ
öåíòðàõ. Äðóãà çà âåëè÷èíîþ ÷àñòèíà ñåêòîðó ïîñëóã – öå ôіíàíñîâі ïîñëóãè, íåðóõîìіñòü і çâ’ÿçîê. Äî íàéáіëüøèõ íàëåæàòü òàêîæ ñåêòîðè
îñâіòè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Äåäàëі áіëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє òóðèçì.
Ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷óє 27,5 % ÂÂÏ, à íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðèïàäàє ëèøå 1,7 %. Íàòîìіñòü ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ Êàíàäè âèçíà÷àþòü ñàìå öі ñåêòîðè, ïðîäóêöіÿ ÿêèõ, çîêðåìà íàôòà é ãàç, åëåêòðîåíåðãіÿ,
÷îðíі é êîëüîðîâі ìåòàëè, äåðåâèíà, ïàïіð, áóäіâåëüíі і ïàêóâàëüíі ìàòåðіàëè, є íàéâàæëèâіøîþ ÷àñòêîþ êàíàäñüêîãî åêñïîðòó. Ó ìàøèíîáóäóâàííі
Êàíàäè ïðîâіäíà ðîëü íàëåæèòü âèðîáíèöòâó àâòîìîáіëіâ і çàï÷àñòèí, ëіòàêіâ, åëåêòðîííîãî é åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çà îáñÿãàìè åêñïîðòó
îêðåìèõ âèäіâ öієї ïðîäóêöії Êàíàäà íàëåæèòü äî ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó.
Çàâäÿêè ðîçâèíóòîìó àãðàðíîìó âèðîáíèöòâó Êàíàäà є îäíèì іç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі âèðîáíèêіâ і åêñïîðòåðіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, çîêðåìà ïøåíèöі, ÿ÷ìåíþ, êàðòîïëі, ñîї, ÿëîâè÷èíè, ñâèíèíè.

Зовнішні економічні зв’язки. Íà ñó÷àñíó åêîíîìіêó Êàíàäè äóæå âïëèâàє
ñóñіäñòâî іç ÑØÀ. Öі äâі êðàїíè ïåðåáóâàþòü ó òіñíèõ åêîíîìі÷íèõ
çâ’ÿçêàõ, ÷îìó ñïðèÿє ñïіëüíà çîíà âіëüíîї òîðãіâëі. Çîêðåìà, ïîíàä 3/4
êàíàäñüêîãî åêñïîðòó ïðèçíà÷åíî äëÿ ÑØÀ. Êàíàäà є íàéáіëüøèì іíîçåìíèì ïîñòà÷àëüíèêîì åíåðãії äî ÑØÀ, âêëþ÷àþ÷è íàôòó, ïðèðîäíèé
ãàç і åëåêòðîåíåðãіþ, à òàêîæ îñíîâíèì äæåðåëîì іìïîðòó óðàíó.
Ó 2016 ð. íà ÑØÀ ïðèïàäàëî ïîíàä 76 % óñüîãî іìïîðòó êàíàäñüêîї
ïðîäóêöії. Іíøі êðàїíè âіäіãðàþòü â іìïîðòі ïðîäóêöії Êàíàäè çíà÷íî ìåíøó ðîëü: Êèòàé – 4 %, Âåëèêà Áðèòàíіÿ – 3 %, ßïîíіÿ – 2 %, Ìåêñèêà –
1,5 %, Ïіâäåííà Êîðåÿ – 0,8 % é іí. Êàíàäà, ñâîєþ ÷åðãîþ, є îñíîâíèì
іìïîðòåðîì àìåðèêàíñüêèõ òîâàðіâ і ïîñëóã.
Íèçêó óãîä ïðî ñïіâïðàöþ ïіäïèñàíî ìіæ Êàíàäîþ і Óêðàїíîþ. Îñòàííіì ÷àñîì åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî Êàíàäè é Óêðàїíè îòðèìàëî íîâі
ìîæëèâîñòі ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ó 2016 ð. ïåðåìîâèí ùîäî ñòâîðåííÿ çîíè
âіëüíîї òîðãіâëі ìіæ äâîìà äåðæàâàìè.
Êàíàäà є ó÷àñíèêîì ÷èñëåííèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé – ÎÎÍ, Ñâіòîâîї îðãàíіçàöії òîðãіâëі, Îðãàíіçàöії Àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ, Ìіæíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó é іí. Âîíà íàëåæèòü äî êðàїí-çàñíîâíèöü ÍÀÒÎ.
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ГОЛОВНЕ
Î Канада – одна з найрозвинутіших постіндустріальних держав із високим рівнем життя населення.
Î Канада – одна з найбільш етнічно різноманітних і багатонаціональних держав.
Î Провідною в економіці Канади є розгалужена сфера послуг.
Î Міжнародну спеціалізацію Канади визначають видобувна і обробна промисловість,
а також високопродуктивне сільське господарство.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Яким чином особливості географічного положення Канади впливають на ведення
господарської діяльності в країні?
2. Визначте особливості розселення населення Канади.
3. Поясніть структуру економіки Канади і США, визначте спільні й відмінні риси.
4. Доведіть, що Канада є розвинутою постіндустріальною країною.

§ 40.

ÁÐÀÇÈËІß

Î На які мінеральні ресурси багата Бразилія і чим це зумовлено?
Î Які країни за рівнем соціально-економічного розвитку переважають у Латинській Америці?

Місце країни у світі та регіоні. Áðàçèëіÿ
ð
– íàéáіëüøà êðàїíà Ëàòèíñüêîї
Àìåðèêè. Çà ïëîùåþ (8,5 ìëí êì2) і ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ âîíà ïîñіäàє
ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі. Êðàїíà çàéìàє ñõіäíó і öåíòðàëüíó ÷àñòèíó Ïіâäåííîї
Àìåðèêè (ìàë. 84). Íà ñõîäі її îìèâàє Àòëàíòè÷íèé îêåàí. Ïіâíі÷ êðàїíè
ïåðåòèíàє ëіíіÿ åêâàòîðà, à ïіâäåíü – ëіíіÿ òðîïіêà.
Áðàçèëіÿ є äðóãîþ íàöіîíàëüíîþ åêîíîìіêîþ â Àìåðèöі. Çà îáñÿãîì
ÂÂÏ êðàїíà ïîñіäàє âîñüìå ìіñöå ó ñâіòі (1,8 òðëí äîë.). Ðàçîì іç òèì
Áðàçèëіÿ є êðàїíîþ, ùî ðîçâèâàєòüñÿ, ç óñіìà õàðàêòåðíèìè äëÿ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ðèñàìè. Çà ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ (15 òèñ. äîë.) âîíà
ïîñіäàє ëèøå 107-ìå ìіñöå ó ñâіòі.
Äëÿ Áðàçèëії õàðàêòåðíі âåëè÷åçíèé ðîçðèâ ìіæ áàãàòñòâîì і çëèäåííіñòþ. Áëèçüêî 12 ìëí áðàçèëüöіâ
áåçðîáіòíі. Íàéáîëþ÷іøèìè çàëèøàþòüñÿ ïðîáëåìè íåïèñüìåííîñòі, àíòèñàíіòàðії, õâîðîá, ãîëîäóâàííÿ.
Ïðèðîäíі ðåñóðñè Áðàçèëії äóæå
çíà÷íі. Âîíè âêëþ÷àþòü êëіìàò, âîäó,
ãіäðîåíåðãіþ, îðíі çåìëі, ïàñîâèùà і
ðóäè ìåòàëіâ. Áіäíà êðàїíà íà ïàëèâî.
Áðàçèëіÿ є ôåäåðàòèâíîþ ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ, ùî ïîäіëÿєòüñÿ íà 26 øòàòіâ.

Населення. Íà òåðèòîðії Áðàçèëії
ìåøêàє 207 ìëí îñіá – öå ïðèáëèçíî
òðåòèíà íàñåëåííÿ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ó êðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñêîðî÷åíМал. 84. Місцеположення Бразилії
у світі та регіоні
íÿ òåìïіâ çðîñòàííÿ (0,73 %) і ñòàðіííÿ
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íàñåëåííÿ, ùî çóìîâëåíî øâèäêèì ñêîðî÷åííÿì íàðîäæóâàíîñòі (14,1 íàðîäæåíü íà 1 òèñ. ìåøêàíöіâ).
Çà ðàñîâèì ñêëàäîì íàñåëåííÿ Áðàçèëії äóæå ñòðîêàòå. Éîãî ïðåäêàìè
áóëè і ìîíãîëîїäè, і єâðîïåîїäè, і íåãðîїäè. Êіëüêіñòü ìіãðàíòіâ ó Áðàçèëії
ñòàíîâèòü íèíі òðîõè ìåíøå çà 2 ìëí. Ñåðåä іììіãðàíòіâ ÷èìàëî íåêâàëіôіêîâàíèõ íåëåãàëüíèõ ìіãðàíòіâ, ÿêі ïðàöþþòü çàçâè÷àé ó ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі. Ñó÷àñíі іììіãðàíòè ïîõîäÿòü ïåðåäóñіì ç Àðãåíòèíè, ×èëі é
іíøèõ êðàїí ìàòåðèêà. Îñòàííіì ÷àñîì Áðàçèëіÿ ïðèéíÿëà ïîíàä 1,5 òèñ.
ñèðіéñüêèõ áіæåíöіâ.
Óêðàїíñüêà іììіãðàöіÿ äî Áðàçèëії ðîçïî÷àëàñÿ ïîíàä 125 ðîêіâ òîìó.
Ñüîãîäíі â Áðàçèëії ìåøêàþòü áëèçüêî 500 òèñ. åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ,
ç íèõ 400 òèñ. – ó ïіâäåííîìó øòàòі Ïàðàíà. Âіäçíà÷àþ÷è âíåñîê óêðàїíñüêîї ãðîìàäè â ðîçâèòîê Áðàçèëії, âëàäà ñàìå â öüîìó øòàòі âèñòóïèëà ç іíіöіàòèâîþ ùîäî çàïî÷àòêóâàííÿ âіäçíà÷åííÿ Äíÿ óêðàїíñüêîãî
іììіãðàíòà. Öå áóëî ïіäòðèìàíî öåíòðàëüíîþ âëàäîþ, і ç 2010 ð. çàïî÷àòêîâàíî âіäçíà÷åííÿ 24 ñåðïíÿ ÿê Íàöіîíàëüíîãî äíÿ óêðàїíñüêîї ãðîìàäè â Áðàçèëії.
Áðàçèëіÿ – єäèíà êðàїíà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, äå îôіöіéíîþ ìîâîþ є
ïîðòóãàëüñüêà. Çàãàëîì Áðàçèëіÿ є íàéáіëüøîþ ïîðòóãàëîìîâíîþ êðàїíîþ
ñâіòó. Іíäіàíñüêі ïëåìåíà ðîçìîâëÿþòü ñâîїìè ìіñöåâèìè ìîâàìè.
Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ â Áðàçèëії ïåðåâèùóє 24 îñîáè/êì2. Îäíàê
ðîçïîäіë íàñåëåííÿ â Áðàçèëії äóæå íåðіâíîìіðíèé. Âåëè÷åçíі âíóòðіøíі
ðàéîíè íàëåæàòü äî íàéìåíø çàñåëåíèõ ó ñâіòі. Áіëüøіñòü áðàçèëüöіâ
ìåøêàþòü ó ìåæàõ 300 êì âіä Àòëàíòè÷íîãî óçáåðåææÿ. Îñîáëèâî âèñîêà
ãóñòîòà íàñåëåííÿ íà ïіâäåííîìó ñõîäі, äå ðîçòàøîâàíі âåëèêі ìіñòà.
Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Áðàçèëії (ïîíàä 82 %) ìåøêàє â ìіñòàõ. Ñåðåä âåëèêèõ ìіñò і ñòîëèöÿ Áðàçèëії – ìіñòî Áðàçèëіà, ÿêå íàëі÷óє áëèçüêî 4 ìëí
ìåøêàíöіâ. À íàéáіëüøà ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ – Ñàí-Ïàóëó (ìàë. 85), äå
ïðîæèâàє 21 ìëí îñіá. Àãëîìåðàöіÿ Ðіî-äå-Æàíåéðî íàëі÷óє ïîíàä 12 ìëí,
à ÷èñåëüíіñòü àãëîìåðàöії Áåëó-Îðèçîíòі ïåðåâèùóє 5 ìëí îñіá.
Економіка. Áðàçèëіÿ – іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíà êðàїíà, ùî íàëåæèòü äî
íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ êðàїí. Ó 1960–1970-òі ðð., êîëè Áðàçèëіÿ çäіéñíèëà
ïîìіòíèé êðîê óïåðåä ó ïðîìèñëîâîìó ðîçâèòêó (òàê çâàíå áðàçèëüñüêå
äèâî), ó ñòðóêòóðі åêîíîìіêè íà ïåðøå ìіñöå âèéøëà âàæêà ïðîìèñëîâіñòü. Îäíàê íèíі áіëüøà ÷àñòèíà ÂÂÏ êðàїíè (73,3 %) ôîðìóєòüñÿ çàâäÿêè òðåòèííîìó ñåêòîðó. Ñàìå â íüîìó çàéíÿòà ïîëîâèíà ïðàöіâíèêіâ.
Íà ïðîìèñëîâіñòü ïðèïàäàє òðîõè áіëüøå íіæ 20 %, à íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – áëèçüêî 6 % ÂÂÏ êðàїíè.
Äî ïðîâіäíèõ âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі Áðàçèëії íàëåæèòü ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, ìàøèíîáóäóâàííÿ і áіîòåõíîëîãії. Ïåðåäóìîâàìè
їõíüîãî ðîçâèòêó є, çîêðåìà, áàãàòі
ïîêëàäè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, çà âèäîáóòêîì ÿêèõ êðàїíà íàëåæèòü äî
ñâіòîâèõ ëіäåðіâ: çàëіçíîї ðóäè (2-ãå
ìіñöå ó ñâіòі), áîêñèòіâ (3-òє), ìàðãàíöåâèõ ðóä é îëîâà (5-òå), íіêåëþ (7-ìå),
çîëîòà (12-òå) òîùî. Êðàїíà íàëåæèòü і
äî ñâіòîâèõ ëіäåðіâ іç âèäîáóâàííÿ äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ. Âåëèêå çíà÷åííÿ
Мал. 85. Сан-Паулу
ìàþòü íàôòà é óðàíîâі ðóäè.
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Національне надбання
Переважна частина (90 %) нафти в Бразилії видобувається з морських, зокрема й
глибоководних (понад 2 тис. м), родовищ. За попередніми підрахунками, розробка
саме глибинних родовищ сприятиме зміцненню незалежності Бразилії від імпорту
викопних видів палива, а також дасть змогу мати значні стратегічні резерви нафти.

Çàâäÿêè çàëó÷åííþ ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіé òà іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé
Áðàçèëіÿ âèðіçíÿєòüñÿ, çîêðåìà, ðîçâèíóòèì àâòîìîáіëåáóäóâàííÿì. Ïðè
öüîìó ïðîâіäíі ïîçèöії â êðàїíі ïîñіäàþòü âèðîáíèêè ç Єâðîïè, ÑØÀ і
ßïîíії. Ó Áðàçèëії ðîçòàøîâàíі çàâîäè âіäîìèõ ñâіòîâèõ àâòîãіãàíòіâ –
«Ôîëüêñâàãåíà», «Ôіàòà», «Äæåíåðàë Ìîòîðñ», «Ôîðäà» òà іí. Ó êðàїíі
ðîçâèíóòî ëіòàêîáóäóâàííÿ. Ïðіîðèòåòíèìè íàïðÿìàìè є âèðîáíèöòâî
åëåêòðîòåõíі÷íèõ (õîëîäèëüíèêіâ, ïðàëüíèõ ìàøèí òîùî) і åëåêòðîííèõ
(òåëåâіçîðіâ, ìóçè÷íèõ öåíòðіâ, âіäåîêàìåð òîùî) ïðèëàäіâ. Îñíîâíі ïðîìèñëîâі âèðîáíèöòâà çîñåðåäæåíі ó âåëèêèõ ìіñòàõ – Ñàí-Ïàóëó, Ðіî-äåÆàíåéðî, Êàìïіíàñі.
Îñíîâíі åêñïîðòíі ïðîìèñëîâі âèðîáè âêëþ÷àþòü íå ëèøå çàëіçíó ðóäó,
à é òðàíñïîðòíå îáëàäíàííÿ, ëіòàêè, àâòîìîáіëі é åëåêòðîîáëàäíàííÿ.
Áðàçèëіÿ є òðåòіì çà âåëè÷èíîþ åêñïîðòåðîì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї
ïðîäóêöії ó ñâіòі. Ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ Áðàçèëії âèçíà÷àþòü ïåðåäóñіì öóêðîâà òðîñòèíà, êàâà і ïðîäóêöіÿ òâàðèííèöòâà. Àäæå Áðàçèëіÿ
ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі çà âèðîáíèöòâîì öóêðó (25 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà) é åêñïîðòîì (42 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó) öóêðó.
Áðàçèëіÿ âèêîðèñòîâóє öóêîð і äëÿ îäåðæàííÿ åòàíîëó, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê âіäíîñíî äåøåâå ïàëèâî äëÿ àâòîìîáіëіâ. Íèíі Áðàçèëіÿ çàáåçïå÷óє 40 % ñâîїõ ïîòðåá â àâòîìîáіëüíîìó ïàëèâі çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ
ñàìå åòàíîëó. Áðàçèëіÿ âæå åêñïîðòóє ñïèðò äî ÑØÀ, Іíäії і ßïîíії.
Áðàçèëіÿ є ñâіòîâèì ëіäåðîì і çà åêñïîðòîì êàâè (16 %). Çà åêñïîðòîì
ñîї âîíà ïîñіäàє 2-ãå ìіñöå, êóêóðóäçè – 3-òє, ëèìîíіâ – 10-òå ìіñöå. Çà
ïîãîëіâ’ÿì âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè (226 ìëí) Áðàçèëіÿ ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå
Іíäії, à çà åêñïîðòîì ÿëîâè÷èíè ïîñіäàє 3-òє ìіñöå ó ñâіòі і 7-ìå ìіñöå çà
åêñïîðòîì ñâèíèíè.
Ó òðåòèííîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè Áðàçèëії, çîêðåìà òîðãіâëі é ôіíàíñîâіé ñôåðі, çíà÷íå ìіñöå íàëåæèòü іíîçåìíîìó êàïіòàëó. Îñòàííіìè ðîêàìè
íà ìіæíàðîäíó àðåíó âèõîäèòü íàóêà é òåõíіêà Áðàçèëії. Ó êðàїíі іñíóє
Íàöіîíàëüíèé іíñòèòóò êîñìі÷íèõ äîñëіäæåíü і Íàöіîíàëüíèé іíñòèòóò
òåõíîëîãіé. Çíà÷íîþ ìіðîþ їõíіìè çóñèëëÿìè â êðàїíі ðåàëіçóєòüñÿ êîñìі÷íà ïðîãðàìà, àäæå Áðàçèëіÿ ìàє âëàñíèé êîñìîäðîì. Ïіäïèñàíі óãîäè
ïðî ñïіâðîáіòíèöòâî â îñâîєííі êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó ç Ôðàíöієþ, Óêðàїíîþ, Ðîñієþ, Іçðàїëåì.
Òàê ñàìî îñîáëèâà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ â Áðàçèëії ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó. Çà ïîïóëÿðíіñòþ â іíîçåìíèõ òóðèñòіâ (ùîðі÷íî ïîíàä 6 ìëí
âіäâіäóâà÷іâ) Áðàçèëіÿ ïîñòóïàєòüñÿ â ðåãіîíі òіëüêè êðàїíàì Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè.
Áðàçèëіÿ âèðіçíÿєòüñÿ â ðåãіîíі é çà óìîâàìè íàäàííÿ âèùîї îñâіòè.
Óíіâåðñèòåò Ñàí-Ïàóëó є íàéïðåñòèæíіøèì óíіâåðñèòåòîì ó Ëàòèíñüêіé
Àìåðèöі. À ç äâàäöÿòè íàéëіïøèõ ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ óíіâåðñèòåòіâ
âіñіì – áðàçèëüñüêі.
Зовнішні економічні зв’язки. Ó çîâíіøíіõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèíàõ Áðàçèëіÿ òðàäèöіéíî îðієíòóâàëàñÿ íà ÑØÀ é іíøі ðîçâèíåíі êðàїíè, çîêðåìà
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ГОЛОВНЕ
Î Бразилія є економічно найрозвинутішою країною в Латинській Америці, де величезний розрив між багатством і злиденністю.
Î Населення Бразилії численне, у расовому відношенні дуже строкате і розселене по
території вкрай нерівномірно.
Î Бразилія – індустріально-аграрна країна, яка належить до нових індустріальних
країн.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Охарактеризуйте місце Бразилії у світі та регіоні.
Порівняйте особливості розселення населення Бразилії і Канади.
Поясніть, як природні ресурси Бразилії вплинули на її економіку.
Доведіть, що Бразилія є країною, що розвивається.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А№7
Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та
азилії.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.
2. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.
3. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та
США.
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êðàїíè ЄÑ. Òàê, çíà÷íà êіëüêіñòü åêñïîðòó íàäõîäèòü äî ÑØÀ, Íіäåðëàíäіâ, Íіìå÷÷èíè é іí. Âîäíî÷àñ îñòàííіì ÷àñîì Áðàçèëіÿ ïðàãíå ðîçøèðèòè
òîðãîâåëüíі çâ’ÿçêè ç ðîçâèòêîâèìè êðàїíàìè Àôðèêè, Àçії é Áëèçüêîãî
Ñõîäó. Áðàçèëіÿ є íàéáіëüøèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі.
Çà îñòàííє äåñÿòèëіòòÿ Áðàçèëіÿ çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå íåçìіííèì ðåãіîíàëüíèì ëіäåðîì. Âîíà ïðèäіëÿє ïåðøî÷åðãîâó óâàãó ðîçøèðåííþ âіäíîñèí іç ñóñіäíіìè ïіâäåííîàìåðèêàíñüêèìè êðàїíàìè і çìіöíåííþ òàêèõ
ðåãіîíàëüíèõ îðãàíіâ, ÿê Àñîöіàöіÿ ëàòèíîàìåðèêàíñüêîї іíòåãðàöії, Ñîþç
ïіâäåííîàìåðèêàíñüêèõ íàöіé і ÌÅÐÊÎÑÓÐ. Îêðіì òîãî, Áðàçèëіÿ є ÷ëåíîì-çàñíîâíèêîì Îðãàíіçàöії àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ (35 êðàїí), ùî áóëà
çàñíîâàíà äëÿ óçãîäæåííÿ ïåðåâàæíî òîðãіâëі.

РОЗДІЛ 5

Ðîçäіë 5. Àôðèêà
ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÀÔÐÈÊÈ
 знати субрегіони і країни Африки; кількісні та якісні зміни на політичній карті
Африки; райони видобутку корисних копалин; найбільші морські та авіаційні порти, світові міста в Африці;
 уміти характеризувати політичну карту регіону;
 порівнювати
и особливості ресурсозабезпеченості та спеціалізації субрегіонів
Африки;
 пояснювати
и особливості кордонів, розміщення населення, центрів переробної
промисловості, районів товарного сільського господарства, портів, світових міст;
 обґрунтовувати напрями розвитку транспортної інфраструктури в регіоні;
 робити висновки
и про причини відсталості соціально-економічного розвитку країн Африки;
 оцінювати вплив ТНК і розвинених країн на спеціалізацію країн регіону.

§ 41.

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÀÔÐÈÊÈ

Î Найголовніші географічні особливості Африки як частини світу.
Î Особливості природних умов і природних ресурсів Африки. Як вони впливають
на життя і діяльність населення континенту?

Загальні відомості й особливості географічного положення Африки. Àôðèêà ðîçòàøîâàíà ìіæ Àòëàíòè÷íèì òà Іíäіéñüêèì îêåàíàìè, íà ïіâäåíü
âіä Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ. Íàéáëèæ÷èìè її ñóñіäàìè є Єâðîïà і Ïіâäåííî-Çàõіäíà Àçіÿ. Êîíòèíåíò îõîïëþє 20 % ïëîùі ñóõîäîëó Çåìëі. Ðàçîì іç
îñòðîâàìè її ïëîùà ñòàíîâèòü 30,3 ìëí êì2, à êіëüêіñòü íàñåëåííÿ –
1,245 ìëðä îñіá.
Â Àôðèöі íàëі÷óþòü 55 äåðæàâ, ùî ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї і âіä іíøèõ êðàїí ñâіòó. Áіëüøіñòü іç íèõ ïåðåáóâàє íà íèçüêîìó ðіâíі
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, à íåçíà÷íà ÷àñòêà êðàїí ìàє іíäóñòðіàëüíèé і
ïîñòіíäóñòðіàëüíèé ðіâåíü. Äëÿ áàãàòüîõ àôðèêàíñüêèõ êðàїí õàðàêòåðíà
ïðèìіòèâíà ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà і íåçíà÷íі îáñÿãè âèðîáíèöòâà, çàãàëüíà åêîíîìі÷íà âіäñòàëіñòü і íåðîçâèíåíіñòü.
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Мал. 86. Субрегіони Африки

Мал. 87. Країни Магрибу

Склад регіону. Çà êëàñèôіêàöієþ ÎÎÍ, Àôðèêàíñüêèé ìàêðîðåãіîí ïîäіëÿєòüñÿ íà ï’ÿòü ñóáðåãіîíіâ – Ïіâíі÷íó, Çàõіäíó, Ñõіäíó, Öåíòðàëüíó
(Òðîïі÷íó) і Ïіâäåííó Àôðèêó (ìàë. 86). Ñïіëüíèì äëÿ íèõ є іñòîðіÿ ðîçâèòêó êðàїí, їõíÿ ãåîãðàôіÿ, îñîáëèâîñòі íàñåëåííÿ, ãîñïîäàðñòâà, êóëüòóðè
і âçàєìîâіäíîñèí ñüîãîäíі. Іñíóþòü é іíøі ïіäõîäè äî ðåãіîíàëіçàöії êîíòèíåíòó, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà ïðèðîäíèõ ÷è ïîëіòè÷íèõ ÷èííèêàõ. Íàïðèêëàä,
åêîíîìіñòè âèîêðåìëþþòü êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè і òі, ùî ðîçòàøîâàíі
ïіâäåííіøå Ñàõàðè (òàê çâàíі êðàїíè ×îðíîї Àôðèêè). Âèîêðåìëþþòü òàêîæ Ñàõåëü – êðàїíè, ùî ðîçòàøîâàíі íà ìåæі Ñàõàðè і çîíè ñàâàí. Єãèïåò
ç ïîëіòè÷íèõ ìіðêóâàíü ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ó ñêëàäі Áëèçüêîãî Ñõîäó, à
Ïіâíі÷íó Àôðèêó áåç Єãèïòó íàçèâàþòü Ìàãðèáîì (ìàë. 87). Öі ðåãіîíè
ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî çà åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì, ñïåöіàëіçàöієþ òà іíòåãðàöієþ ó ñâіòîâèé åêîíîìі÷íèé ïðîñòіð.
Політична карта. Àôðèêà – ïîëіòè÷íî íàéìîëîäøèé ðåãіîí ñâіòó. Áіëüøіñòü êðàїí îòðèìàëè íåçàëåæíіñòü ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Òàê, ëèøå
â 1960 ð. ñóâåðåíіòåò îòðèìàëî 17 äåðæàâ êîíòèíåíòó. Íà ñüîãîäíі íåâèçíà÷åíèé ñòàòóñ ìàє Çàõіäíà Ñàõàðà.
Íèíі íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Àôðèêè çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ
ïåðåâàæàþòü ðåñïóáëіêè. Âîíè ìàþòü ðіçíі ïîëіòè÷íèé óñòðіé, âіðîñïîâіäàííÿ, ìîâó, ùî ÷àñòî âіäîáðàæåíî â їõíіõ îôіöіéíèõ íàçâàõ. Òàê, íàçâà
Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà Êîíãî ñâіä÷èòü ïðî äåìîêðàòè÷íèé âèáіð êðàїíè,
à Àðàáñüêà ðåñïóáëіêà Єãèïåò ïіäêðåñëþє åòíі÷íå і ðåëіãіéíå ïîõîäæåííÿ.
Ëèøå òðè êðàїíè ðåãіîíó є êîíñòèòóöіéíèìè ìîíàðõіÿìè. Öå – Êîðîëіâñòâî Ëåñîòî, Êîðîëіâñòâî Ñâàçіëåíä, Êîðîëіâñòâî Ìàðîêêî.
Çà äåðæàâíèì óñòðîєì áіëüøіñòü äåðæàâ íà êîíòèíåíòі óíіòàðíі, àëå є
é ôåäåðàöії. Íàéáіëüøі ç íèõ – öå Íіãåðіÿ òà Åôіîïіÿ.
Àôðèêàíñüêі äåðæàâè ïіäòðèìóþòü ìіæ ñîáîþ ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі,
êóëüòóðíі çâ’ÿçêè; âõîäÿòü äî ÎÎÍ òà Àôðèêàíñüêîãî Ñîþçó. Ïðîòå â áàãàòüîõ êðàїíàõ ÷àñòî âèíèêàþòü âíóòðіøíі êîíôëіêòè і âіéíè.
Африканська інтеграція. Ó 1963 ð. áóëà ñòâîðåíà Îðãàíіçàöіÿ Àôðèêàíñüêîї Єäíîñòі (ÎÀЄ), ÿêà îá’єäíàëà 30 äåðæàâ êîíòèíåíòó, à â ëèïíі
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2002 ð. âîíà áóëà îôіöіéíî ïåðåòâîðåíà íà Àôðèêàíñüêèé Ñîþç. Ñüîãîäíі
öÿ îðãàíіçàöіÿ îá’єäíóє 54 êðàїíè. Ãîëîâíèìè її çàâäàííÿìè є ñïðèÿííÿ
ïîëіòè÷íіé і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íіé іíòåãðàöії êîíòèíåíòó; ïðîñóâàííÿ і
çàõèñò іíòåðåñіâ íàñåëåííÿ Àôðèêè ó ñâіòі; äîñÿãíåííÿ ìèðó і áåçïåêè íà
êîíòèíåíòі; ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äåìîêðàòії â àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ.
Â Àôðèöі äіþòü é іíøі ìіæíàðîäíі îðãàíіçàöії. Ñåðåä íèõ – Àôðèêàíñüêèé Áàíê ðîçâèòêó, Àôðèêàíñüêèé Ôîíä ðîçâèòêó, Ñïіëüíèé ðèíîê
Ñõіäíîї і Ïіâäåííîї Àôðèêè é іíøі.
Райони збройних конфліктів, проявів тероризму. Àôðèêà є îäíèì іç íàéíåñòàáіëüíіøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, äå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèëіòü òðèâàþòü
ìіæäåðæàâíі і âíóòðіøíüîäåðæàâíі âîєííі êîíôëіêòè. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè їõ âèíèêíåííÿ є ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі (ðåñóðñíі), íàöіîíàëüíî-åòíі÷íі, òåðèòîðіàëüíі é іäåîëîãі÷íі ðîçáіæíîñòі.
Çáðîéíі êîíôëіêòè і âіéíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íîþ êіëüêіñòþ æåðòâ:
çà îñòàííі 40 ðîêіâ ó ìàéæå 50 âîєííèõ êîíôëіêòàõ â Àôðèöі çàãèíóëî
ïîíàä 5 ìëí îñіá, 24 ìëí ïîçáàâëåíі äàõó íàä ãîëîâîþ, áëèçüêî 18 ìëí є
áіæåíöÿìè. Òàê, ó êіí. ÕÕ – íà ïî÷. ÕÕІ ñò. áîéîâі äії âåëèñÿ íà òåðèòîðії
ìàéæå 15 àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ. Íàéíåñòàáіëüíіøèìè äåðæàâàìè є Ñóäàí, Ëіâіÿ, Çіìáàáâå, Ñîìàëі, Ãâіíåÿ, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà,
×àä, Óãàíäà, Ðóàíäà, Åôіîïіÿ, Ìàëàâі, Íіãåðіÿ.
Природні умови й ресурси регіону. Íà ìàòåðèêó ïåðåâàæàє ðіâíèííèé ðåëüєô. Ãîðè Àòëàñ, Êàïñüêі і Äðàêîíîâі ðîçòàøîâàíі ëèøå íà ïіâíі÷íіé і
ïіâäåííіé îêðàїíàõ ìàòåðèêà. Êîíòèíåíò äîáðå çàáåçïå÷åíèé àãðîêëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè (ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ñòàíîâèòü 6000–10 000 ° Ñ).
Є ðîäþ÷і ґðóíòè (÷åðâîíî-æîâòі, ÷îðíі, áóðі ґðóíòè åêâàòîðіàëüíèõ ëіñіâ,
êîðè÷íåâі ґðóíòè ñóáòðîïіêіâ, àëþâіàëüíі ґðóíòè ðі÷êîâèõ äîëèí), âåëèêі
ïëîùі ïðèðîäíèõ ïàñîâèù (îáëàñòі ñàâàí). Öі óìîâè є ñïðèÿòëèâèìè äëÿ
ðіçíèõ âèäіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Ïðîòå ìàéæå òðåòèíó ìàòåðèêà çàéìàþòü íàïіâïóñòåëі é òèïîâі ïóñòåëі: Ñàõàðà, Êàëàõàðі і Íàìіá.
Àôðèêà – îäèí іç íàéêðàùå çàáåçïå÷åíèõ ðåñóðñàìè ðåãіîíіâ ñâіòó, ñåðåä ÿêèõ íàëåæíå ìіñöå ìàþòü ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííі. Ìàòåðèê ïîñіäàє
ïåðøå ìіñöå çà çàïàñàìè ìàðãàíöþ, áîêñèòіâ, õðîìіòіâ, êîáàëüòó, âàíàäіþ,
ìåòàëіâ ïëàòèíîâîї ãðóïè, çîëîòà, àëìàçіâ; äðóãå – çà çàïàñàìè ìіäі, óðàíó,
áåðèëіþ, àçáåñòó, ãðàôіòó; òðåòє – çà çàïàñàìè íàôòè, ãàçó, çàëіçíîї ðóäè.
Çíà÷íèìè є ïîêëàäè òèòàíó, âîëüôðàìó, òàíòàëó, ëіòіþ, âіñìóòó, íіîáіþ,
öåçіþ, òîáòî îñîáëèâî öіííîї і âàæëèâîї äëÿ âèñîêèõ òåõíîëîãіé ñèðîâèíè,
à òàêîæ îëîâà і äîðîãîöіííèõ ìіíåðàëіâ.
Ó ïðèåêâàòîðіàëüíіé ÷àñòèíі Àôðèêè ðîñòóòü âîëîãі åêâàòîðіàëüíі ëіñè,
ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîòóæíèìè äåðåâíèìè ðåñóðñàìè. Ìàéæå ïîëîâèíó
ïëîùі îõîïëåíî ñàâàíàìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ïіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
óãіääÿ, çîêðåìà ïàñîâèùà. Ðîçîðàíі çåìëі çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â äîëèíàõ ðі÷îê і íàâêîëî îçåð. Ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ çåìëåðîáñòâà õàðàêòåðíі
òàêîæ äëÿ ïðèáåðåæíèõ ðіâíèí, çîêðåìà äëÿ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ і ïіâäåííîї
îêðàїíè ìàòåðèêà.
Населення Африки. Íàñåëåííÿ íà êîíòèíåíòі çðîñòàє øâèäøå, íіæ â іíøèõ ðåãіîíàõ ñâіòó. Ñåðåäíіé ïîêàçíèê ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü
2,4 %, ùî óäâі÷і ïåðåâèùóє ñåðåäíüîñâіòîâå çíà÷åííÿ. Ïðè÷èíîþ öüîãî є
çáåðåæåííÿ òðàäèöії ðàííіõ øëþáіâ і áàãàòîäіòíèõ ðîäèí. Àáñîëþòíèé
ñâіòîâèé ðåêîðä íàëåæèòü Ðåñïóáëіöі Ìàëàâі, äå ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñÿãàє
33 %. Іç 10 êðàїí ñâіòó ç íàéâèùèì ïîêàçíèêîì ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ äåâ’ÿòü – öå àôðèêàíñüêі êðàїíè.
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Ó âіêîâіé ñòðóêòóðі äóæå âèñîêîþ є ÷àñòêà äіòåé і ïіäëіòêіâ. Íà öþ
ãðóïó (äî 16 ðîêіâ) ïðèïàäàє â ñåðåäíüîìó 41 % íàñåëåííÿ, íàòîìіñòü ñåðåäíіé ïîêàçíèê ëþäåé ïîõèëîãî âіêó (ïîíàä 65 ðîêіâ) – óñüîãî 3 %. Öå
ïіäòâåðäæóє ôàêò âèñîêîãî ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, à òàêîæ âêàçóє íà íèçüêó òðèâàëіñòü æèòòÿ íàñåëåííÿ â Àôðèöі (ïåðåñі÷íî 53–55 ðîêіâ). Ïðè÷èíîþ öüîãî є çàãàëîì íèçüêèé ðіâåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ â ðåãіîíі.
Ïðîáëåìîþ äëÿ Àôðèêè є òå, ùî ìàéæå ïîëîâèíà íàñåëåííÿ êîíòèíåíòó æèâå çà ìåæåþ áіäíîñòі. Ó áіëüøîñòі êðàїí íåìàє îáîâ’ÿçêîâîї îñâіòè,
íå âèñòà÷àє â÷èòåëіâ і ïіäðó÷íèêіâ. Ñôåðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðîçâèíóòà
ñëàáî і áîðåòüñÿ ïåðåâàæíî ç íàñëіäêàìè íåäîїäàííÿ é іíôåêöіéíèìè õâîðîáàìè – ìàëÿðієþ, ÷åðåâíèì òèôîì, äèçåíòåðієþ. Ïіâäåííіøå Ñàõàðè
áàãàòî ìåøêàíöіâ êîíòèíåíòó õâîðі íà ÑÍІÄ і ìàþòü ÂІË-іíôåêöіþ.
Африка – регіон багатомовний. Ñåðåä іíøèõ îñîáëèâîñòåé íàñåëåííÿ Àôðèêè, ÿêі âèðіçíÿþòü її ç-ïîìіæ іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, є çíà÷íà åòíі÷íà
ñòðîêàòіñòü. Íàñåëåííÿ íàëåæèòü äî êіëüêîõ ìîâíèõ ñіìåé: ñåìіòî-õàìіòñüêîї (àôðîàçіéñüêîї) ìîâíîї ñіì’ї ç àðàáñüêîþ ìîâîþ â îñíîâі; íіëî-ñàõàðñüêîї
і íіãåðî-êîðäîôàíñüêîї ìîâíîї ñіì’ї. Íà îêðåìèõ òåðèòîðіÿõ òðàïëÿþòüñÿ
ïðåäñòàâíèêè іíäî-єâðîïåéñüêîї ìîâíîї ñіì’ї. Çà òâåðäæåííÿìè äåìîãðàôіâ, â Àôðèöі íàëі÷óþòü ïîíàä 3,5 òèñ. åòíîñіâ.
Íàéïîøèðåíіøèìè ìîâàìè є àðàáñüêà, àíãëіéñüêà, ôðàíöóçüêà. Іñíóє
ùå ùîíàéìåíøå 85 ìîâ іç ïîíàä îäíèì ìіëüéîíîì íîñіїâ êîæíà (ìàë. 88).
Êðàїíè êîíòèíåíòó ìàþòü óíіêàëüíі ïðèðîäíі é êóëüòóðíі îá’єêòè, 91 ç ÿêèõ
çàíåñåíî äî Ñïèñêó êóëüòóðíîї
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Öå, íàïðèêëàä,
ñåðåäíüîâі÷íі ñòîëèöі â Ìàðîêêî –
Ôåñ, Ìàððàêåø і Ìåêíåñ, ðóїíè Êàðôàãåíà і Êåðêóàíà â Òóíіñі, ïàì’ÿòêè
Àáó-Ñàìáåëü ó Єãèïòі, öåíòðè ñåðåäíüîâі÷íèõ ìіñò Äæåííå і Òіìáóêòó â
Ìàëі, êóëüòóðíèé ëàíäøàôò Ñóêóðà
â Íіãåðії, öåðêâè Ëàëіáåëè, âèñі÷åíі ó
ñêåëÿõ Åôіîïії, òîùî.
Çàéíÿòіñòü çàãàëîì ó ðåãіîíі íåâèñîêà, òîìó â áàãàòüîõ êðàїíàõ ëþäè
íå ìàþòü ðîáîòè é âèæèâàþòü ëèøå
çàâäÿêè іíîçåìíіé äîïîìîçі. Òàêà
ñèòóàöіÿ çìóøóє їõ åìіãðóâàòè (ëåãàëüíî, à çäåáіëüøîãî íåëåãàëüíî)
äî Єâðîïè, Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè і
Çàõіäíîї Àçії. Ïîíàä 60 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ çàéíÿòî
â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі (ó äåÿêèõ
êðàїíàõ öåé ïîêàçíèê ñÿãàє 90 %).
Ñåëÿíè çàéìàþòüñÿ ìàëîïðîäóêòèâíèì і íèçüêîòîâàðíèì âèðîáíèöòâîì, ìіñüêі æèòåëі ïðàöþþòü çà
íàéìîì. Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі â
ðіçíèõ êðàїíàõ ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íàñåëåííÿ çäåáіëüøîãî çàéíÿòå â ïðîìèñëîâîñòі, ñôåðі ïîñëóã
і íà òðàíñïîðòі.
Мал. 88. Мови Африки
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Система розселення. Ïîïðè øâèäêå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ,
Àôðèêà çàëèøàєòüñÿ ïîðіâíÿíî ìàëîëþäíîþ. Áіëüøіñòü її ìåøêàíöіâ çîñåðåäæåíà âçäîâæ óçáåðåææÿ ìîðіâ, ðі÷îê, íàâêîëî ñõіäíèõ îçåð і íà ïіâäíі ðåãіîíó. Ïåðåâàæàє ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. Ïðîòå â îêðåìèõ êðàїíàõ,
ÿê-îò Äæèáóòі, Ãàáîí і Ëіâіÿ, ñïîñòåðіãàєòüñÿ âèñîêà ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, âіäïîâіäíî 87 %, 84 % і 77 %. Öå ïîÿñíþєòüñÿ ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì і ìіãðàöієþ â ìіñòà ñіëüñüêèõ ìåøêàíöіâ. Îñîáëèâî øâèäêî
çðîñòàþòü àäìіíіñòðàòèâíі öåíòðè і ñòîëè÷íі ìіñòà. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ і
øâèäêå çðîñòàííÿ ñòàðèõ ïðîìèñëîâèõ і òðàíñïîðòíèõ öåíòðіâ. Òàêîæ
çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü âåëèêèõ ìіñò. Íà êîíòèíåíòі íàëі÷óєòüñÿ 15 ìіñòìіëüéîíåðіâ. Íàéáіëüøèìè ç íèõ є Êàїð (Єãèïåò) і Ëàãîñ (Íіãåðіÿ).
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ â íèõ ñóòòєâî ìåíøà, íіæ
ó íàéáіëüøèõ ìåãàïîëіñàõ ñâіòó, òåìïè óðáàíіçàöіїї äîñèòü âèñîêі. Äëÿ
áàãàòüîõ êðàїí õàðàêòåðíà õèáíà óðáàíіçàöіÿ.
Íà ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ âïëèâàþòü ÿê ïðèðîäíі óìîâè, òàê é іñòîðè÷íі ÷èííèêè: íàñëіäêè ðàáîòîðãіâëі é êîëîíіàëüíîãî ïàíóâàííÿ. Ñåðåäíÿ
ãóñòîòà íàñåëåííÿ êîíòèíåíòó ïîðіâíÿíî íåçíà÷íà – áëèçüêî 40 îñіá/êì2.
Íàéâèùèì öåé ïîêàçíèê є íà îñòðîâі Ìàâðèêіé (ïîíàä 500 îñіá/êì2), à
òàêîæ íà Ñåéøåëüñüêèõ і Êîìîðñüêèõ îñòðîâàõ. Íà êîíòèíåíòі öå äåðæàâè Ñõіäíîї Àôðèêè – Ðóàíäà, Áóðóíäі (áëèçüêî 200 îñіá/êì2). Ãóñòî íàñåëåíі äîëèíà Íіëó (1200 îñіá/êì2), Ïðèìîðñüêà çîíà êðàїí Ìàãðèáó
(Ìàðîêêî, Àëæèð, Òóíіñ), ðàéîíè çðîøóâàíîãî çåìëåðîáñòâà Ñóäàíó, îàçè
Ñàõàðè, îêîëèöі âåëèêèõ ìіñò (100–200 îñіá/êì2). Íàéìåíøà ãóñòîòà íàñåëåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ â Ñàõàðі, Íàìіá і Êàëàõàðі – ìåíøå âіä 1 îñîáè/êì2.
Ó Òðîïі÷íіé Àôðèöі – 1–5 îñіá/êì2.
ГОЛОВНЕ
Î Африканський макрорегіон поділяється на п’ять субрегіонів – Північну, Західну,
Східну, Центральну (Тропічну) і Південну Африку.
Î Африка політично наймолодший регіон світу. Більшість країн отримали незалежність після Другої світової війни.
Î Африка є одним із найнестабільніших регіонів світу, де протягом багатьох десятиліть тривають міждержавні і внутрішньодержавні військові конфлікти.
Î Африка – один із найзабезпеченіших ресурсами регіонів світу, серед них найвагоміше місце належить мінерально-сировинним.
Î Проблемою для Африки є те, що майже половина населення континенту живе за
межею бідності.
Î На розміщення населення впливають як природні умови, так й історичні чинники:
наслідки работоргівлі й колоніального панування.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Користуючись картосхемою (мал. 86) і картами атласу, назвіть країни та їхні столиці,
які входять до різних субрегіонів Африки.
2. Користуючись картами атласу, назвіть країни Африки, які мають вихід до моря і які
розташовані в глибині континенту. Як таке географічне положення, на вашу думку,
впливає на розвиток господарства і зовнішньоекономічну діяльність?
3. Яка міжнародна організація сприяє інтеграції країн регіону?
4. Як впливають на розміщення населення природні умови й історичні чинники?
5. Порівняйте особливості населення Африки і Латинської Америки. Що в них спільного і чим вони відрізняються?
6. Які основні соціальні проблеми характерні для Африканського континенту? Запропонуйте найефективніші заходи, які сприятимуть поліпшенню ситуації.
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Î Чинники, що впливають на розвиток економіки країни.
Î Які товари на світовий ринок постачають країни Африки?

Особливості економіки країн Африки. Äåðæàâè â Àôðèöі ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї òà âіä іíøèõ êðàїí ñâіòó. Áіëüøіñòü ç íèõ ïåðåáóâàє íà íèçüêîìó ðіâíі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, à ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòêà
êðàїí ìàє іíäóñòðіàëüíèé і ïîñòіíäóñòðіàëüíèé ðіâåíü. Öå ïîÿñíþєòüñÿ
òèì, ùî ïîðіâíÿíî íåäàâíî âîíè áóëè êîëîíіàëüíèìè âîëîäіííÿìè. Íàñëіäêè öüîãî ïðîÿâëÿþòüñÿ â æèòòі êðàїí і â íàø ÷àñ. Òàê, äëÿ áàãàòüîõ
àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ õàðàêòåðíà ïðèìіòèâíà ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà і
íåçíà÷íі îáñÿãè âèðîáíèöòâà, òåõíîëîãі÷íà і çàãàëüíà åêîíîìі÷íà âіäñòàëіñòü і íåðîçâèíåíіñòü. Çàãàëîì Àôðèêà – íàéìåíøå ðîçâèíóòèé ó
ïðîìèñëîâîìó âіäíîøåííі ðåãіîí. Äëÿ ïðîìèñëîâîñòі є õàðàêòåðíèì ïåðåâàæàííÿ âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî îðієíòîâàíà íà ñâіòîâèé ðèíîê,
і ïîãàíî ðîçâèíåíà ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü. Áàãàòî ñó÷àñíèõ âèðîáíèöòâ, ÿê-îò ïðèëàäîáóäóâàííÿ, ðàäіîòåõíі÷íå é åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, ó áіëüøîñòі êðàїí óçàãàëі âіäñóòíі àáî
ïðåäñòàâëåíі îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè.
Òàê, íàïðèêëàä, ó êðàїíàõ, ùî ðîçòàøîâàíі ïіâäåííіøå Ñàõàðè, ïðîæèâàє áëèçüêî 10 % íàñåëåííÿ ñâіòó, à âèðîáëÿєòüñÿ ëèøå 0,25 % ñâіòîâîãî ÂÂÏ і áëèçüêî 1 % ïðîäóêöії âòîðèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè. Ëèøå
äâі êðàїíè – ÏÀÐ і Íіãåðіÿ äàþòü ìàéæå 50 % ÂÂÏ öüîãî ðåãіîíó.
Çàãàëüíà åêîíîìі÷íà âіäñòàëіñòü ðåãіîíó ïðîÿâëÿєòüñÿ â ïîêàçíèêó
ÂÂÏ íà îäíó îñîáó. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî ìàéæå ïîëîâèíà êðàїí ðåãіîíó çà
ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó íàëåæèòü äî íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðàїí
ñâіòó. Íàïðèêëàä: ×àä, Ñîìàëі, Åôіîïіÿ, Ìîçàìáіê, Ðóàíäà, Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà Êîíãî.
Áëèçüêî 20 êðàїí є ðîçâèòêîâèìè, àëå ç íèçüêèìè ïîêàçíèêàìè ÂÂÏ
íà îäíó îñîáó. Öå Íіãåðіÿ, Ãàíà, Êåíіÿ, Áîòñâàíà, Çіìáàáâå é іíøі.
Îêðåìі êðàїíè Àôðèêè є ðîçâèòêîâèìè, àëå ç íàéëіïøèìè åêîíîìі÷íèìè
ïîêàçíèêàìè. ßê ïðàâèëî, öå êðàїíè – åêñïîðòåðè ïàëèâà (Ëіâіÿ, Àëæèð)
òà іíøèõ öіííèõ ðåñóðñіâ, òóðèñòè÷íі ðåãіîíè (Єãèïåò), íîâі іíäóñòðіàëüíі
êðàїíè (Òóíіñ, Ìàâðèêіé, Àíãîëà).
Єäèíà êðàїíà Àôðèêè, ùî íàëåæèòü äî ãðóïè ðîçâèíåíèõ êðàїí, – öå
Ïіâäåííà Àôðèêà (ÏÀÐ). Çà âñіìà ïîêàçíèêàìè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó їé
íàëåæèòü íà êîíòèíåíòі ïåðøå ìіñöå. Íà її ÷àñòêó ïðèïàäàє 28 % ÂÂÏ і
39 % îáñÿãó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.
Íà ñüîãîäíі Àôðèêà çäåáіëüøîãî ùå ñïðèéìàєòüñÿ áàãàòüìà ÿê äîñèòü
âіäñòàëèé і ïåðèôåðіéíèé ðåãіîí ñâіòó. Òàê, çà îñíîâíèìè åêîíîìі÷íèìè
ïîêàçíèêàìè é іíäèêàòîðàìè ëþäñüêîãî ðîçâèòêó áіëüøіñòü êðàїí ïîñіäàþòü íåâèñîêі ïîçèöії ó ñâіòîâèõ ðåéòèíãàõ. Ïðîòå äåäàëі áіëüøå ðîçâèíåíèõ êðàїí і ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé âіäçíà÷àþòü âèñîêèé ðåñóðñíèé,
ëþäñüêèé і åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë ðåãіîíó â íîâèõ óìîâàõ ãëîáàëüíîї
ñâіòîâîї åêîíîìіêè.
Òîìó âæå ñüîãîäíі ìè ñïîñòåðіãàєìî çðîñòàííÿ іíâåñòèöіé ðîçâèíóòèõ
êðàїí ñâіòó â Àôðèêàíñüêèé ðåãіîí. Òàê, óïðîäîâæ 2000–2014 ðð. ñåðåäíüîðі÷íі òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ â Åêâàòîðіàëüíіé Ãâіíåї ïåðåâèùóâàëè
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20 %, Àíãîëі – 12 %, Íіãåðії – 9 % òà Åôіîïії – 8 %. Çà öèìè ïîêàçíèêàìè âîíè ïîñòóïàëèñÿ ëèøå îêðåìèì êðàїíàì Ñõіäíîї і Ïіâäåííîї Àçії.
Первинний сектор економіки. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî є îñíîâîþ åêîíîìіêè áàãàòüîõ êðàїí ðåãіîíó. Ó íüîìó çàéíÿòî 2/3 åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî
íàñåëåííÿ (â îêðåìèõ êðàїíàõ äî 90 %). ×àñòêà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó
êðàїíàõ íà ïіâäåíü âіä Ñàõàðè ñòàíîâèòü ïåðåñі÷íî ïîíàä 40 % âіä ÂÂÏ.
Çíà÷íîþ ïðîáëåìîþ äëÿ éîãî ðîçâèòêó є ñòèõіéíі ëèõà (çàñóõè, ïîâåíі),
õâîðîáè ðîñëèí, øêіäíèêè. Òîìó ñåðåäíÿ âðîæàéíіñòü çåðíîâèõ êóëüòóð
і áàâîâíèêó ó 2–3 ðàçè íèæ÷à çà ñåðåäíüîñâіòîâі ïîêàçíèêè. Íèçüêîþ є
і ïðîäóêòèâíіñòü òâàðèííèöòâà. Çíà÷íó ÷àñòèíó ïîòðåá ó ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (äî 30 %) çàáåçïå÷óє іìïîðò.
Îñíîâíèìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè êóëüòóðàìè є: ìàíіîê, ÿìñ і áàòàò,
ùî âèðîùóþòü ó çîíі åêâàòîðіàëüíèõ і òðîïі÷íèõ ëіñіâ. Ó ïîñóøëèâіøèõ
ðàéîíàõ ñàâàí ãîëîâíèìè êóëüòóðàìè є ðіçíі ñîðòè ïðîñà і ñîðãî. Íà åêñïîðò
âèðîùóþòü àðàõіñ, îëіéíó ïàëüìó, îëèâêîâå äåðåâî, êàêàî, êàâó, ÷àé, áàâîâíèê, öèòðóñîâі, áàíàíè, öóêðîâó òðîñòèíó òà іíøі. Îñîáëèâî çíà÷íà ðîëü
êðàїí êîíòèíåíòó ó âèðîáíèöòâі êàêàî. Áëèçüêî 60 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà
êàêàî-áîáіâ ñêîíöåíòðîâàíî â Êîò-ä’Іâóàðі, Ãàíі é Êàìåðóíі (ìàë. 89). Âèðîùóþòü áàâîâíèê ïåðåâàæíî â Єãèïòі é Ñóäàíі, ôіíіêè – ó Òàíçàíії і Êåíії.
Òâàðèííèöòâî є îäíèì іç íàéñòàðіøèõ íàïðÿìіâ ãîñïîäàðþâàííÿ áàãàòüîõ êðàїí Àôðèêè. Ó ÏÀÐ, Åôіîïії, Ìàëі, Ñóäàíі, Íіãåðі é іíøèõ ïåðåâàæàє åêñòåíñèâíå ïàñîâèùíå ñêîòàðñòâî. Çàãàëîì äëÿ òâàðèííèöòâà
õàðàêòåðíà íèçüêà ïðîäóêòèâíіñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî äåôіöèòó ì’ÿñíèõ і
ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ.

Лісове і рибне господарство. Àôðèêà – ðåãіîí, áàãàòèé íà ëіñîâі é ðèáíі
ðåñóðñè. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ëіñîâèõ ðåñóðñіâ ñêîíöåíòðîâàíà â åêâàòîðіàëüíèõ êðàїíàõ Çàõіäíîї і Öåíòðàëüíîї Àôðèêè: Êîò-ä’Іâóàðі, Êàìåðóíі,
Ãàáîíі, Êîíãî, Ãàíі é іíøèõ. Öі êðàїíè ïîñòà÷àþòü íà ñâіòîâèé ðèíîê
áëèçüêî 20 % òðîïі÷íîї äåðåâèíè.
Ìîðñüêå ðèáàëüñòâî ïåðåâàæàє íà àòëàíòè÷íîìó êîíòèíåíòàëüíîìó øåëüôі, îñîáëèâî â éîãî ïіâäåííіé і ïіâíі÷íіé ÷àñòèíàõ.
Ñó÷àñíèé ðèáîëîâåöüêèé ôëîò і ðèáîïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü є â ÏÀÐ, Ìàðîêêî і äåÿêèõ
іíøèõ êðàїíàõ. Ïðîìèñëîâî îáðîáëåíó ðèáó
åêñïîðòóþòü äî іíøèõ êðàїí. Ïðіñíîâîäíó
ðèáó âèëîâëþþòü ó áàãàòüîõ ðі÷êàõ і îçåðàõ.
Добувна промисловість. Ó ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà ïðîâіäíå ìіñöå íàëåæèòü ãіðíè÷îäîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі. Çà îêðåìèìè
âèäàìè êîðèñíèõ êîïàëèí Àôðèêà є ëіäåðîì
ó ñâіòі. Òóò âèäîáóâàєòüñÿ 96 % ñâіòîâèõ àëìàçіâ, 76 % çîëîòà, 67 % êîáàëüòîâèõ і õðîìіòîâèõ ðóä, 57 % ìàðãàíöåâèõ ðóä.
Є âåëèêі çàïàñè ôîñôîðèòіâ, óðàíîâèõ і ìіäíèõ ðóä, àçáåñòó é ãðàôіòó. Íà êîíòèíåíòі
âèäîáóâàєòüñÿ 10 % ñâіòîâîї íàôòè.
Íà ïіâíî÷і ìàòåðèêà ñôîðìóâàâñÿ Ñàõàðñüêèé ðàéîí âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí
(Єãèïåò, Ëіâіÿ, Àëæèð, Ìàðîêêî, Òóíіñ) (òàê
Мал. 89. Какао-боби
çâàíèé Ìàãðèá). Òóò є çíà÷íі ïîêëàäè íàô166

РОЗДІЛ 5
Мал. 90. Райони добувної промисловості

òè, ïðèðîäíîãî ãàçó, çàëіçíèõ, òèòàíîâèõ ðóä, ôîñôîðèòіâ òà іí. ÇàõіäíîÃâіíåéñüêèé ðàéîí õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèäîáóâàííÿì çîëîòà, àëìàçіâ,
çàëіçíèõ ðóä, áîêñèòіâ. Ñõіäíî-Ãâіíåéñüêèé ðàéîí – áàãàòèé íàôòîþ, ãàçîì, ðóäàìè ìåòàëіâ.
Ó Öåíòðàëüíіé Àôðèöі, íà ïіâíî÷і Çàìáії і ïіâäíі Äåìîêðàòè÷íîї Ðåñïóáëіêè Êîíãî ðîçòàøîâàíèé «ìіäíèé ïîÿñ» – ðàéîí, ùî ìàє óíіêàëüíі
ðîäîâèùà âèñîêîÿêіñíîї ìіäі, à òàêîæ êîáàëüòó, öèíêó, ñâèíöþ, êàäìіþ,
ãåðìàíіþ, çîëîòà, ñðіáëà (ìàë. 90).
Íà ïіâäíі ìàòåðèêà ðîçòàøîâàíèé íàéáіëüøèé ãіðíè÷îïðîìèñëîâèé ðàéîí
â Àíãîëі, Çіìáàáâå, Áîòñâàíі і ÏÀÐ. Òóò âèäîáóâàþòüñÿ ïðàêòè÷íî âñі âèäè
ïàëèâíèõ, ðóäíèõ і íåðóäíèõ êîïàëèí, çà âèíÿòêîì íàôòè, ãàçó і áîêñèòіâ.
Ïðîäóêöіÿ ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі çäåáіëüøîãî éäå íà åêñïîðò.
Ãîëîâíі åêñïîðòåðè íàôòè – Íіãåðіÿ, Ëіâіÿ, Àëæèð, ìіäі – ÄÐ Êîíãî,
Çàìáіÿ, çàëіçíîї ðóäè – Ëіáåðіÿ, Ìàâðèòàíіÿ, ìàðãàíöåâîї ðóäè – Ãàáîí,
ôîñôîðèòіâ – Ìàðîêêî, óðàíîâèõ ðóä – Íіãåð, Ãàáîí, àëìàçіâ і çîëîòà –
Àíãîëà, Íàìіáіÿ, ÄÐ Êîíãî, ÏÀÐ. ÄÐ Êîíãî – ãîëîâíèé ñâіòîâèé âèðîáíèê
і åêñïîðòåð êîáàëüòó.

Вторинний сектор економіки â áіëüøîñòі êðàїí íåäîñòàòíüî ðîçâèíóòèé.
Ñòðóêòóðà îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі ïðåäñòàâëåíà íåñêëàäíèìè âèðîáíèöòâàìè
ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі é îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè іíøèõ ãàëóçåé.
Ëèøå â íåáàãàòüîõ, äîñèòü ðîçâèíóòèõ, êðàїíàõ є ïіäïðèєìñòâà ÷îðíîї
і êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, ìàøèíîáóäóâàííÿ, õіìі÷íîї і íàôòîïåðåðîáíîї
ïðîìèñëîâîñòі. Öå ÏÀÐ, Єãèïåò, Àëæèð, Òóíіñ, Ìàðîêêî, Íіãåðіÿ, Ãàíà.
Åíåðãåòèêà ðåãіîíó ðîçâèíåíà íåäîñòàòíüî, íåçâàæàþ÷è íà ðîçâèòîê, ùî
îòðèìàâ öåé ñåêòîð åêîíîìіêè â îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ. ×àñòêà Àôðèêè ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі åëåêòðîåíåðãії ñòàíîâèòü áëèçüêî 2 %. Íàéáіëüøå öåé ñåêòîð ðîçâèíåíèé â ÏÀÐ, äå 98 % åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü ÒÅÑ. Â іíøèõ
êðàїíàõ, ÿê-îò Єãèïåò, Íіãåðіÿ, ÄÐ Êîíãî, ðîçâèâàєòüñÿ ãіäðîåíåðãåòèêà.
×îðíà ìåòàëóðãіÿ ïåðåâàæíî ïðåäñòàâëåíà ïåðåðîáíèìè ïіäïðèєìñòâàìè; 80 % ïðîäóêöії äàþòü ïіäïðèєìñòâà, ðîçìіùåíі â ÏÀÐ. Є â ðåãіîíі і
ïіäïðèєìñòâà êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, ùî áàçóþòüñÿ íà áàãàòèõ ñèðîâèííèõ
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ðåñóðñàõ. Âèðîáíèöòâî ìіäі çîñåðåäæåíî â Çàìáії, ÄÐ Êîíãî і ÏÀÐ. Àëþìіíієâà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà ïіäïðèєìñòâàìè â Єãèïòі, Êàìåðóíі é
Ãàíі.
Ìàøèíîáóäóâàííÿ â Àôðèöі íàéëіïøå ðîçâèíåíå â ÏÀÐ. Òóò ïåðåâàæàþòü âèðîáíèöòâà òðàíñïîðòíîãî і ãіðñüêîãî óñòàòêóâàííÿ òà âіéñüêîâîї
òåõíіêè. Â іíøèõ êðàїíàõ âîíî ïðåäñòàâëåíå ëèøå îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè, â îñíîâíîìó ñêëàäàëüíèìè, çîñåðåäæåíèìè ó âåëèêèõ ìіñòàõ.
Â îêðåìèõ êðàїíàõ Àôðèêè øâèäêî ðîçâèâàþòüñÿ íàôòîïåðåðîáíà і õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Íàéáіëüøå òàêèõ ïіäïðèєìñòâ ðîçòàøîâàíî â ÏÀÐ і
Íіãåðії. Òàêîæ ðîçâèâàþòüñÿ âîíè â êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àôðèêè.
Ó ñó÷àñíіé Àôðèöі ïîøèðåíå òðàäèöіéíå ðåìіñíè÷å âèðîáíèöòâî, îñîáëèâî ó âíóòðіøíіõ ðàéîíàõ ç íàïіâíàòóðàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì.
Îñîáëèâіñòþ ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà áіëüøîñòі êðàїí Àôðèêè є çîñåðåäæåííÿ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі â êіëüêîõ öåíòðàõ і çíà÷íі âіäìіííîñòі ó
ðіâíі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîðіé і êðàїí.
Åêîíîìі÷íî íàéðîçâèíóòіøèìè â Àôðèöі є òåðèòîðії áіëÿ ñòîëèöü, ùî
ñòàëè âàæëèâèìè åêîíîìі÷íèìè öåíòðàìè ùå â êîëîíіàëüíèé ïåðіîä, à
òàêîæ ïîðòіâ, ÷åðåç ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ìіæíàðîäíі òîðãîâåëüíі âіäíîñèíè і
äå ñêîíöåíòðîâàíі îêðåìі ïåðåðîáíі ïіäïðèєìñòâà. Íàïðèêëàä, öå ðàéîí
Îëåêñàíäðії â Єãèïòі, Êàñàáëàíêè â Ìàðîêêî і Ëàãîñó â Íіãåðії. Âåëèêі
ïðîìèñëîâі é åêîíîìі÷íі öåíòðè âèíèêëè â ðàéîíàõ äîáóâàííÿ êîðèñíèõ
êîïàëèí («ìіäíèé ïîÿñ» ó Çàìáії і ÄÐ Êîíãî, ðàéîíè âèäîáóâàííÿ íàôòè і
ãàçó â Àëæèðі é Ëіâії, ïðîìèñëîâі ðàéîíè ÏÀÐ).
Íàðàçі â Àôðèöі ôîðìóєòüñÿ êіëüêà âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ðàéîíіâ.
Íàéïîòóæíіøèé ñêëàâñÿ â ÏÀÐ (Éîãàííåñáóðã, Ïðåòîðіÿ, Êіìáåðëі, Êåéïòàóí òà іí.). Çíà÷íі ïðîìèñëîâі öåíòðè çîñåðåäæåíі â ïіâíі÷íîàôðèêàíñüêèõ
êðàїíàõ (Òóíіñ, Àëæèð, Ìàðîêêî, Ëіâіÿ), à òàêîæ ó Єãèïòі (Îëåêñàíäðіÿ,
Êàїð, Õåëóàí, Ïîðò-Ñàїä). Ùå îäèí âàæëèâèé ïðîìèñëîâèé ðàéîí Àôðèêè – «ìіäíèé ïîÿñ», ç îñíîâíèìè öåíòðàìè â Çàìáії і Êîíãî. Êіëüêà ðàéîíіâ ôîðìóþòüñÿ â Çàõіäíіé Àôðèöі (Ëàãîñ–Іáàäàí, íàôòîïðîìèñëîâèé
ðàéîí äåëüòè Íіãåðó, ïîðòîâі ìіñòà Ãàíè, Êîò-ä’Іâóàð).
Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності
розміщення. Âèïåðåäæàëüíå çðîñòàííÿ òðåòèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè
(ñåðâіçàöіÿ åêîíîìіêè) є âàæëèâîþ òåíäåíöієþ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Ñôåðà ïîñëóã (áàíêіâñüêî-ôіíàíñîâі, òðàíñïîðòíі, òåëåêîìóíіêàöіéíі,
êîíñàëòèíãîâі ïîñëóãè, òóðèçì, ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ) äî öüîãî ÷àñó áіëüøîñòі êðàїí Àôðèêè çàëèøàєòüñÿ
ìåíø ðîçâèíóòîþ, íіæ ó êðàїíàõ ç
ðîçâèíóòîþ åêîíîìіêîþ, íàïðèêëàä ÏÀÐ.
Íàéðîçâèíóòіøà öÿ ñôåðà ó Ïіâäåííіé Àôðèöі é îêðåìèõ êðàїíàõ
Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Ó ÏÀÐ, Єãèïòі,
Òóíіñі (ìàë. 91), Ìàðîêêî é іíøèõ
êðàїíàõ àêòèâíèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ òóðèñòè÷íèé ñåêòîð åêîíîìіêè, ðèíîê іíæèíіðèíãîâèõ ïîñëóã,
êîìóíіêàöіéíèõ òà іíôîðìàöіéíèõ
òåõíîëîãіé. Ó ðåãіîíі àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ ðîçäðіáíà іíòåðíåò-òîðМал. 91. Курорти Тунісу
ãіâëÿ.
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íà ìàòåðèêó іñíóâàëà îäíà òðàíñàôðèêàíñüêà àâòîìàãіñòðàëü – Ìàãðèáñüêà. Âîíà çâ’ÿçóє âñі êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè âіä Ìàðîêêî äî Єãèïòó
(Ðàáàò–Êàїð) і ïðîõîäèòü óçäîâæ
óçáåðåææÿ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ.
Ó 1980-òі ðð. çà ñïðèÿííÿ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé áóëè ðîçðîáëåíі
ïðîåêòè êіëüêîõ ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ, ÿêі ñòâîðþþòüñÿ
і äîíèíі (ìàë. 92). Ñåðåä íèõ:
1. Òðàíññàõàðñüêà ìàãіñòðàëü,
ùî ïðîõîäèòü òåðèòîðієþ Àëæèðó,
Ìàëі, Íіãåðó і Íіãåðії.

Мал. 92. Міжнародні транспортні коридори

169

РОЗДІЛ 5

Áіëüøіñòü êðàїí Öåíòðàëüíîї, Ñõіäíîї і Çàõіäíîї Àôðèêè ç íèçüêèì ðіâíåì ðîçâèòêó åêîíîìіêè çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ çà ðîçâèòêîì òðåòèííîãî
ñåêòîðó. Ñôåðà ïîñëóã çàçâè÷àé òóò ïðåäñòàâëåíà òîðãіâëåþ, òåëåêîìóíіêàöіéíèìè і òðàíñïîðòíèìè ïîñëóãàìè.
Транспорт. Àôðèêà ïîñіäàє îñòàííє ìіñöå ñåðåä óñіõ ÷àñòèí ñâіòó çà
îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ðîçâèòêó òðàíñïîðòó. Íà ÷àñòêó êîíòèíåíòó ïðèïàäàє ëèøå 4 % âàíòàæîîáіãó і 3 % ïàñàæèðîîáіãó ñâіòó. Éîãî ñó÷àñíèé
ñòàí є íàñëіäêîì äîâãîòðèâàëîãî êîëîíіàëüíîãî іñíóâàííÿ áіëüøîñòі êðàїí
ðåãіîíó. Ïðî öå ñâіä÷èòü ïåðåâàæàþ÷èé òèï òðàíñïîðòíîї ìåðåæі: ïåðåâàæíà ñïðÿìîâàíіñòü іç âíóòðіøíіõ ðàéîíіâ âèðîùóâàííÿ àáî âèäîáóâàííÿ
åêñïîðòíîї ñèðîâèíè äî ïîðòіâ òà іíøèõ òðàíñïîðòíèõ öåíòðіâ. Íàéøâèäøå ðîçâèâàþòüñÿ àâòîìîáіëüíèé і òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò. Їõíÿ ÷àñòêà
ó âíóòðіøíüîìó âàíòàæîîáіãó êðàїí êîíòèíåíòó ñòàíîâèòü âіäïîâіäíî 20 і
17 %. Ïðîòå îñíîâíà ÷àñòèíà âàíòàæіâ і çíà÷íà ÷àñòèíà ïàñàæèðіâ ïåðåâîçèòüñÿ çàëіçíèöÿìè – ïîíàä 55 %.
Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò є íàéâàæëèâіøèì ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ і
îõîïëþє âåëèêі òåðèòîðії. Ó áіëüøîñòі êðàїí, ïîðÿä ç ïîðіâíÿíî íåâåëèêîþ êіëüêіñòþ ñó÷àñíèõ àâòîìîáіëüíèõ äîðіã іç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, äóæå
áàãàòî ґðóíòîâèõ, ÷àñòèíà ÿêèõ íåïðèäàòíà äëÿ ïåðåñóâàííÿ ó âîëîãèé
ñåçîí. Ñó÷àñíі øîñåéíі äîðîãè є áіëÿ ñòîëè÷íèõ àáî ïðîìèñëîâèõ ìіñò.
Ó íàôòîäîáóâíèõ і äåÿêèõ іíøèõ êðàїíàõ øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàєòüñÿ òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò, ÿêèé çà âàíòàæîîáіãîì ïîñòóïàєòüñÿ
ëèøå çàëіçíè÷íîìó.
×àñòêà ðі÷êîâîãî і ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó ó âíóòðіøíіõ ïåðåâåçåííÿõ
ìåíøå âіä 5 % ó êîæíîãî. Ïðàêòè÷íî âñі çîâíіøíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì.
Çàãàëîì ðîçâèòîê, ðîçìіùåííÿ òðàíñïîðòó, ãóñòîòà òðàíñïîðòíîї ìåðåæі çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ â ðіçíèõ êðàїíàõ. Íàéâèùі ïîêàçíèêè ðîçâèòêó
êîìïëåêñó ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó Ïіâäåííіé Àôðèöі é ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àôðèêè, ùî âіäîáðàæàє çàãàëüíèé ðіâåíü åêîíîìіêè öèõ ðåãіîíіâ, ó áàãàòüîõ
ðàéîíàõ Ñàõàðè, Íàìіáó, Êàëàõàðі, åêâàòîðіàëüíèõ і òðîïі÷íèõ ëіñіâ
òðàíñïîðò ïðàêòè÷íî âіäñóòíіé. Òàê, íàïðèêëàä, ó òàêèõ êðàїíàõ, ÿê Íіãåð, ×àä, ÖÀÐ, Ñîìàëі, Ðóàíäà,
Áóðóíäі, і íèíі íå іñíóє çàëіçíèöü.

РОЗДІЛ 5

2. Òðàíññàõåëüñüêà ìàãіñòðàëü Äàêàð (Ñåíåãàë) – Íäæàìåíà (×àä).
3. Òðàíñàôðèêàíñüêà ìàãіñòðàëü Ëàãîñ (Íіãåðіÿ) – Ìîìáàñà (Êåíіÿ), ùî
ïðîõîäèòü òåðèòîðієþ øåñòè êðàїí.
4. Òðàíñàôðèêàíñüêà ìàãіñòðàëü ó íàïðÿìêó Ïіâíі÷–Ïіâäåíü, ùî ïðîõîäèòü âіä Êàїðà (Єãèïåò) äî Ãàáîðîíå (Áîòñâàíà).
Туристичні райони. Â Àôðèöі òóðèçì ïîñіäàє çíà÷íå ìіñöå â åêîíîìіöі
òàêèõ êðàїíàõ, ÿê Єãèïåò, Ãàìáіÿ, Êîìîðñüêі Îñòðîâè, Ñåéøåëüñüêі Îñòðîâè, Ìàâðèêіé, Òàíçàíіÿ, Êåíіÿ, Ñåíåãàë, Áåíіí, Ìàäàãàñêàð, Óãàíäà.
Íàéáіëüøі äîõîäè âіä òóðèçìó îòðèìóþòü ÏÀÐ, Òóíіñ, Ìàðîêêî, Єãèïåò,
Ñåéøåëüñüêі î-âè, Çіìáàáâå, Êåíіÿ, íà ÿêі ïðèïàäàє ïîíàä 60 % óñіõ äîõîäіâ êðàїí êîíòèíåíòó âіä òóðèñòè÷íîї äіÿëüíîñòі.
Çà îöіíêàìè Âñåñâіòíüîї òóðèñòè÷íîї îðãàíіçàöії, ó íàø ÷àñ íà ÷àñòêó
Àôðèêè ïðèïàäàє 3 % ñâіòîâèõ äîõîäіâ âіä òóðèçìó і áëèçüêî 4 % êіëüêîñòі òóðèñòіâ ó ñâіòі. Çàãàëîì ÷àñòêà òóðèçìó ó ÂÂÏ êðàїí, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïіâäåíü âіä Ñàõàðè, ïåðåâèùóє 10 %.
Â Àôðèöі âèäіëÿþòü ãîëîâíі íàïðÿìêè òóðèçìó: êóëüòóðíèé òóðèçì
(âіäâіäóâàííÿ ïàì’ÿòîê іñòîðії é êóëüòóðè); åêîòóðèçì; êóðîðòíèé (ìîðñüêèé) òóðèçì; ïîäîðîæі і ñàôàðі-òóðè.
Ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ðåãіîíàìè ñâіòó Àôðèêà ìàє ñâîї êîíêóðåíòíі ïåðåâàãè ó ñôåðі òóðèçìó çäåáіëüøîãî çàâäÿêè íåïîâòîðíîñòі îá’єêòіâ ïðèðîäè і ïàì’ÿòîê іñòîðії, ñâîєðіäíîñòі ïîáóòó і òðàäèöіé êóëüòóðè ìіñöåâèõ
íàðîäіâ, ïðèâàáëèâîñòі ïîäîðîæåé íåñòàíäàðòíèìè ìàðøðóòàìè, âіäïî÷èíêó íà ìîðñüêèõ ïëÿæàõ ïðîòÿãîì ðîêó.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використовуючи Інтернет, з’ясуйте: які переваги і недоліки міжнародної
спеціалізації країни на виробництві сировини і ресурсів, готової продукції,
на наданні послуг?

ГОЛОВНЕ
Î Держави в Африці суттєво відрізняються одна від одної і від інших країн світу. Більшість з них перебуває на низькому рівні економічного розвитку, а лише незначна
частка країн має індустріальний і постіндустріальний рівень.
Î Загалом Африка – найменше промислово розвинутий регіон. У структурі господарства провідне місце належить гірничодобувній промисловості. За окремими видами
корисних копалин Африка посідає провідні місця у світі.
Î Сільське господарство – основа економіки багатьох країн регіону. У ньому зайнято
2/3 економічно активного населення (в окремих країнах – до 90 %).
Î Види діяльності третинного сектору економіки до цього часу в більшості країн Африки
залишаються менш розвинутими, ніж у країнах із розвинутою економікою, наприклад ПАР.
Î На частку країн Африки припадає 3 % світових доходів від туризму і близько 4 %
кількості туристів у світі.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Обґрунтуйте причини загальної економічної відсталості регіону.
2. Користуючись картами атласу і мал. 90, визначте основні райони зосередження
різних груп корисних копалин: паливних, рудних, нерудних, дорогоцінних та ін. Які
країни найбільше забезпечені мінерально-сировинними ресурсами? Складіть презентацію «Корисні копалини Африки».
3. Назвіть основні промислові регіони Африки.
4. Наведіть приклади продукції сільського господарства, яку пропонують на світовому
ринку країни Африки.
5. Розробіть маршрут перебування в одній із країн Африки з туристичною метою.
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Î Макроекономічні показники, за якими суттєво відрізняються країни Африки.
Î Типи міжнародних зв’язків.

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Äëÿ Àôðèêè
õàðàêòåðíі çíà÷íі òåðèòîðіàëüíі âіäìіííîñòі â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó і
òîâàðíіé ñòðóêòóðі çîâíіøíüîї òîðãіâëі. Îñîáëèâî âîíè ïðîÿâëÿþòüñÿ ìіæ
àðàáñüêèìè êðàїíàìè ïіâíî÷і ìàòåðèêà, ÿêі є âàæëèâèìè íàôòîåêñïîðòåðàìè і âèðîáíèêàìè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, òà êðàїíàìè Ñóáñàõàðñüêîї
Àôðèêè, çàãàëîì ìåíø ðîçâèíóòèìè і áіäíіøèìè.
Îêðåìî âèðіçíÿєòüñÿ Ïіâäåííà Àôðèêà, åêîíîìі÷íî íàéðîçâèíóòіøà
êðàїíà, ùî ìàє ïîòóæíó åêîíîìіêó, ç ðîçâèíóòèì ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, ïðîìèñëîâіñòþ і ñôåðîþ ïîñëóã.
Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ñóáðåãіîíіâ Àôðèêè.

Північна Африка îõîïëþє òàêі êðàї- Òàáëèöÿ 1. Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
íè, ÿê Àëæèð, Єãèïåò, Ëіâіÿ, Ìàâðèíàñåëåííÿ â êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї
òàíіÿ, Ìàðîêêî, Òóíіñ, Ñóäàí і Çàõіäíà
Àôðèêè, äîë.
Ñàõàðà. Êðàїíè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè
Íàçâà
ìàþòü çíà÷íі ðîçìіðè, ìàéæå âñі âè2000
2010
2016
êðàїíè
õîäÿòü äî Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, ùî
Àëæèð
8 247 12 613 15 026
âïëèâàє íà їõíі òîðãîâåëüíі âіäíîñèíè
ç Єâðîïîþ. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії
Єãèïåò
6 699 10 851 12 554
ðåãіîíó îõîïëåíà ïóñòåëåþ Ñàõàðà,
Ëіâіÿ
22 349 35 140 8 678
êîìôîðòíі óìîâè äëÿ æèòòÿ і äіÿëüíîñòі íàñåëåííÿ ñêëàëèñÿ âçäîâæ äîÌàðîêêî
3 641
6 519
8 330
ëèíè Íіëó і íà óçáåðåææі ìîðіâ.
Ñóäàí
2 174
3 599
4 447
Ïіâíі÷íà Àôðèêà є ñåðåäíüîðîçÒóíіñ
5
993
10
315
11
634
âèíåíèì ðåãіîíîì Àôðèêè. Òðîõè
âèùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ñïîñòåðіãàєòüñÿ â Єãèïòі, Ëіâії é Àëæèðі, ïðî ùî ñâіä÷èòü, çîêðåìà,
ïîêàçíèê ÂÂÏ öèõ êðàїí (òàáë. 1).
Ó ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ ðàéîíàõ Єãèïòó, Ëіâії, Àëæèðó, Òóíіñó é Ìàðîêêî
âèðîùóþòü öèòðóñîâі, îëèâè і ÿ÷ìіíü. Ó äîëèíі Íіëó çáèðàþòü áàãàòі âðîæàї
áàâîâíèêó і öóêðîâîї òðîñòèíè. Â îàçèñàõ Ñàõàðè ãîëîâíîþ êóëüòóðîþ є ôіíіêè.
Ñåðåä ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâ ðåãіîíó âèäіëÿєòüñÿ äîáóâíà, ëåãêà і
õàð÷îâà. Îäíієþ ç іíäóñòðіàëüíî íàéðîçâèíåíіøèõ êðàїí ðåãіîíó é óñієї
Àôðèêè є Єãèïåò. Öüîìó ñïðèÿþòü íàÿâíіñòü ðåñóðñіâ і âіäïîâіäíà ïðîìèñëîâà ïîëіòèêà êåðіâíèöòâà êðàїíè, çîêðåìà çàëó÷åííÿ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé. Ïðîâіäíîþ â êðàїíі є íàôòîâà, ìåòàëóðãіéíà, õіìі÷íà, öåìåíòíà,
ëåãêà, çîêðåìà òåêñòèëüíà, ïðîìèñëîâіñòü. Ïðèáóòêîâèì ñåêòîðîì åêîíîìіêè Єãèïòó òà іíøèõ êðàїí Ïіâíі÷íîї Àôðèêè є òóðèçì.
ÐÅÀËІЇ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

Африканські лідери туризму. За даними Всесвітньої туристичної організації,
країни Північної Африки кілька років поспіль лідирують за показником прибуття туристів. Потік туристів зростає щорічно не лише до Єгипту, а й до таких
нових на туристичному ринку країн, як Марокко і Туніс, які пропонують не тільки пізнавальні маршрути, а й широку програму лікувально-оздоровчих турів.
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Òàáëèöÿ 2. Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåííÿ â êðàїíàõ Çàõіäíîї
Àôðèêè, äîë.


Західна Африка – öå ðåãіîí, ðîçòàøîâàíèé ïіâäåííіøå Öåíòðàëüíîї Ñàõàðè. Áàãàòî êðàїí ðåãіîíó
ìàþòü âèõіä äî Àòëàíòè÷íîãî îêåÍàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
àíó. Ïðèðîäíèì êîðäîíîì ðåãіîíó
Áåíіí
1 305 1 724 2 119
íà ñõîäі є ãіðñüêèé ìàñèâ Êàìåðóí.
Áіëüøіñòü êðàїí ðåãіîíó є ñëàáîÁóðêіíà-Ôàñî
853
1 404 1 782
ðîçâèíóòèìè ç ÂÂÏ âіä 1–2 ìëðä
Ãàìáіÿ
1 232 1 610 1 667
äî íàâіòü êіëüêîõñîò ìіëüéîíіâ äîëàðіâ,
ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íàÃàíà
1 840 3 100 4 412
ñåëåííÿ òàêîæ íåâèñîêі (òàáë. 2).
Ãâіíåÿ
910
1 161 1 265
Êðàїíè Çàõіäíîї Àôðèêè ñïåöіàëіÃâіíåÿ-Áіñàó
1 133 1 462 1 730
çóþòüñÿ íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
âèðîáíèöòâі. Îêðåìі âèðîáíèöòâà
Êàáî-Âåðäå
3 089 5 883 6 662
äîáóâíîї òà îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі
Êîò-ä’Іâóàð
2 439 2 603 3 609
ðîçâèíåíі â êðàїíàõ Ñàõåëþ, çîêðåìà
â Íіãåðії. Ñòàòòі åêñïîðòó öèõ êðàїí
Ëіáåðіÿ
588
719
855
ïðåäñòàâëåíі êàêàî, ïàëüìîâîþ îëіÌàâðèòàíіÿ
2 236 3 571 4 328
єþ, ìіíåðàëüíîþ ñèðîâèíîþ, òðîïі÷íîþ äåðåâèíîþ òîùî.
Ìàëі
1 239 1 977 2 266
Íàäçâè÷àéíî ïîãàíî â ðåãіîíі
Íіãåð
599
866
1 107
ðîçâèíåíèé òðàíñïîðò. Çàëіçíèöі
Íіãåðіÿ
2 324 5 128 5 942
ïðîêëàäåíі ëèøå âіä îêðåìèõ âíóòðіøíіõ
ðàéîíіâ äî óçáåðåææÿ. ÃâіÑåíåãàë
1 515 2 132 2 577
íåÿ, Êàáî-Âåðäå ðîçâèâàþòü ñóäíîÑüєððà-Ëåîíå
632
1 320 1 672
ïëàâñòâî, õî÷à ïëàâàþòü âîíè ïіä
«÷óæèìè ïðàïîðàìè».
Òîãî
1 049 1 206 1 550
Êðàїíè Çàõіäíîї Àôðèêè ðîçäіëåíі ìіæ ñîáîþ ïðîòèðі÷÷ÿìè íà ìîâíіé îñíîâі – ìіæ ôðàíêîìîâíèìè é àíãëîìîâíèìè êðàїíàìè. Òîìó òóò äóæå áàãàòî «ãàðÿ÷èõ» êîíôëіêòíèõ òî÷îê.

Центральна Африка. Îáñÿã ñóáðåãіîÒàáëèöÿ 3. Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
íàëüíîãî ÂÂÏ ñòàíîâèòü íèíі áëèçüíàñåëåííÿ â êðàїíàõ Öåíòðàëüíîї
êî 90 ìëðä äîë., à ñåðåäíіé çà êðàїÀôðèêè, äîë.
íàìè ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – áëèçüêî 8 òèñ. äîë. (òàáë. 3)
Íàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
Äëÿ êðàїí Öåíòðàëüíîї Àôðèêè,
Àíãîëà
2 196
5 891
6 844
ÿê і áіëüøîñòі іíøèõ ñóáðåãіîíіâ
êîíòèíåíòó, ïðîâіäíå çíà÷åííÿ ìàÃàáîí
14 395 15 326 19 056
þòü ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî і äîáóâÄÐ Êîíãî
388
563
773
íà ïðîìèñëîâіñòü. Ñóáðåãіîí âîëîäіє òàêîæ çíà÷íèìè ãіäðîåíåðãåÅêâàòîðіàëüíà
11 969 45 141 38 639
òè÷íèìè і ëіñîâèìè ðåñóðñàìè. Öå
Ãâіíåÿ
çóìîâèëî ñèðîâèííó îðієíòàöіþ
Êàìåðóí
1 953
2 544
3 249
åêñïîðòó êðàїí і åêñïîðòó ñіëüñüêîÐåñïóáëіêà
ãîñïîäàðñüêîї
ïðîäóêöії.
4 032
5 918
6 766
Êîíãî

Східна Африка є îäíèì іç íàéáіëüÑàí-Òîìå і
øèõ çà êіëüêіñòþ äåðæàâ ñóáðåãіîíіâ
1 624
2 529
3 072
Ïðèíñіïі
êîíòèíåíòó. Âіí îõîïëþє âñі ìàòåðèêîâі é îñòðіâíі êðàїíè, ðîçòàøîâàíі
ÖÀÐ
739
883
652
ñõіäíіøå Íіëó (êðіì Єãèïòó). Ïðè÷è×àä
952
2 195
2 445
íàìè âіäñòàëîñòі îêðåìèõ êðàїí öüîãî
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Òàáëèöÿ 4. Ïîêàçíèê ÂÂÏ
ðåãіîíó Àôðèêè є ñêëàäíі ïðèðîäíі
íà äóøó íàñåëåííÿ â êðàїíàõ
óìîâè, òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ â êîëîÑõіäíîї Àôðèêè, äîë.
íіàëüíіé çàëåæíîñòі, ïàíóâàííÿ âіéñüêîâèõ ðåæèìіâ і ÷àñòі çáðîéíі êîíÍàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
ôëіêòè. Íèíі ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ
Áóðóíäі
524
745
814
öüîãî ñóáðåãіîíó é óñüîãî ñâіòó є ïіðàòñòâî. Íàéáіäíіøîþ äåðæàâîþ ðåãіÄæèáóòі
1 915 2 544 3 370
îíó є Ñîìàëі. Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
Åðèòðåÿ
1 367 1 139 1 410
íàñåëåííÿ ó Ñõіäíіé Àôðèöі ñóòòєâî
Åôіîïіÿ
517
1 111 1 946
âіäðіçíÿєòüñÿ ìіæ êðàїíàìè (òàáë. 4).
Çàìáіÿ
1 658 3 197 3 880
Áëèçüêî 90 % çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ êðàїí ïðàöþє â ìîíîêóëüòóðíîìó
Çіìáàáâå
2 138 1 541 1 970
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ïðîäóêöіÿ
Êåíіÿ
1 822 2 605 3 361
ÿêîãî éäå íà åêñïîðò. Ñåðåä åêñïîðòÊîìîðñüêі
íèõ êóëüòóð âèäіëÿþòüñÿ êàâà, áà1 220 1 446 1 529
îñòðîâè
âîâíà, òþòþí òà іí. Îñòðіâíі êðàїíè
Ìàäàãàñêàð
1 143 1 362 1 505
іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòü òóðèçì, äîÌàâðèêіé
8 856 15 297 20 422
õîäè âіä ÿêîãî ñòàíîâëÿòü çíà÷íó
÷àñòêó їõíüîãî ÂÂÏ. Äî íàéïîïóëÿðÌàëàâі
640
977
1 134
íіøèõ ùîäî òóðèçìó ìàòåðèêîâèõ
Ìîçàìáіê
440
896
1 215
êðàїí ñóáðåãіîíó íàëåæàòü Êåíіÿ,
Ïіâäåííèé
Òàíçàíіÿ, Óãàíäà, â ÿêèõ ðîçòàøîâà–
–
1 657
Ñóäàí
íі óíіêàëüíі íàöіîíàëüíі ïàðêè.
Ðóàíäà
667
1 358 1 977

Південна Африка âêëþ÷àє ï’ÿòü
Ñåéøåëüñüêі
äåðæàâ, ùî ðîçòàøîâàíі â ïіâäåííіé
14 310 19 520 27 602
îñòðîâè
÷àñòèíі ìàòåðèêà. Ïðîòå іñíóþòü é
Ñîìàëі
Íåìàє äàíèõ
іíøі äóìêè ùîäî ñêëàäó öüîãî ñóáðåãіîíó. Іíêîëè äî Ïіâäåííîї ÀôðèÒàíçàíіÿ
1 223 2 141 3 080
êè çàðàõîâóþòü ÄÐ Êîíãî і Òàíçàíіþ,
Óãàíäà
912
1 723 2 068
à òàêîæ ïіâäåííі îñòðіâíі êðàїíè.
Êðàїíè Ïіâäåííîї Àôðèêè íàëåæàòü äî ñåðåäíüîðîçâèíåíèõ êðàїí, õî÷à
ðіâåíü їõíüîãî ðîçâèòêó ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íàéðîçâèíóòіøîþ äåðæàâîþ
ñóáðåãîіíó і âñієї Àôðèêè є Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà. Ëåñîòî і
Ñâàçіëåíä – öå áіäíіøі êðàїíè. Çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ (740 ìëðä äîë.) ÏÀÐ
ïîñіäàє íèíі 31-øå ìіñöå ó ñâіòі. Çà îöіíêîþ ÌÂÔ, ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåííÿ íåîäíàêîâèé і íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè âіí çðîñòàòèìå (òàáë. 5).
Зовнішньоекономічна діяльність. Êðàїíè Àôðèêè íàìàãàþòüñÿ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó çîâíіøíüîåêîíîìі÷íіé äіÿëüíîñòі ïåðåâàæíî ó ïðîöåñі çîâíіøíüîї òîðãіâëі. Ñïî÷àòêó ç
êîíòèíåíòó âèâîçèëàñÿ ðîñëèííà Òàáëèöÿ 5. Ïîêàçíèê ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåííÿ â êðàїíàõ Ïіâäåííîї
ñèðîâèíà і äîðîãîöіííі ìåòàëè, ïіçÀôðèêè, äîë.
íіøå – íàôòà é іíøі ìіíåðàëüíі ðåñóðñè. Ðîçâèíóòі êðàїíè îòðèìóþòü
Íàçâà êðàїíè
2000
2010
2016
ç êðàїí Àôðèêè äî 93 % àëìàçіâ,
Áîòñâàíà
7 911 12 790 17 042
áëèçüêî 80 % êîáàëüòó і çîëîòà,
30 % – ôîñôàòіâ, 27 % – ìіäі.
Ëåñîòî
1 493 2 670 3 601
Іíîçåìíі іíâåñòèöії âêëàäàþòüñÿ
Íàìіáіÿ
5 373 8 641 11 290
çäåáіëüøîãî ó âèäîáóòîê íàôòè,
åíåðãåòèêó і áàíêіâñüêó ñïðàâó. ÍàÏÀÐ
7 709 11 786 13 225
ïðèêëàä, Ïіâäåííà Àôðèêà є êðàїÑâàçіëåíä
5 033 8 268 9 776
íîþ çíà÷íîãî çà îáñÿãîì іíîçåìíîãî
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êàïіòàëó. Ïðèñóòíіé âіí òàêîæ ó ÄÐ Êîíãî, Íіãåðії, Ãàáîíі, Êåíії, Êîòä’Іâóàðі. Çíà÷íà ÷àñòêà öüîãî êàïіòàëó éäå íà êðåäèòè, ÿêі äîñÿãëè ñóìè,
ùî äîðіâíþє áëèçüêî 90 % ðі÷íîãî ÂÂÏ âñіõ àôðèêàíñüêèõ êðàїí.
Êðàїíè àôðèêàíñüêîãî ìàêðîðåãіîíó є äëÿ Óêðàїíè âàæëèâèì íàïðÿìîì äëÿ ïîäàëüøîãî íàðîùóâàííÿ åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà, ðèíêîì
çáóòó ïðîìèñëîâèõ і ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ, îáëàäíàííÿ і íàäàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïîñëóã. Íàéïåðñïåêòèâíіøèìè äëÿ Óêðàїíè є âçàєìîâіäíîñèíè ç
àôðèêàíñüêèìè êðàїíàìè â òàêèõ ñôåðàõ: íàôòîãàçîâà ïðîìèñëîâіñòü,
ìåòàëóðãіéíèé êîìïëåêñ, àâіàöіéíà ïðîìèñëîâіñòü, áóäіâíèöòâî, áàíêіâñüêà ñôåðà òîùî. Ïàðòíåðàìè ó çîâíіøíüîåêîíîìі÷íіé äіÿëüíîñòі Óêðàїíè
є çäåáіëüøîãî Ëіâіÿ, Єãèïåò і ÏÀÐ.
ГОЛОВНЕ
Î Для Африки характерні значні територіальні відмінності в економічному розвитку і
товарній структурі зовнішньої торгівлі.
Î Країни Північної Африки відрізняються значними розмірами території, середнім рівнем розвитку господарства, переважанням добувної промисловості, багатопрофільним сільським господарством і розвитком туризму.
Î Країни Західної Африки спеціалізуються на сільському господарстві і послугах, демонструють позитивні зміни в розвитку економіки, хоча мають загалом низький рівень макроекономічних показників.
Î У створенні ВВП країн Центральної Африки провідне місце належить сільському
господарству і добувній промисловості, імпортують країни регіону капітал.
Î Східна Африка є одним із найбільших за кількістю держав субрегіонів континенту зі
значною кількістю як середньорозвинених, так і бідних країн.
Î Країни Південної Африки належать до середньорозвинених країн; тут розміщена
ПАР – провідна постіндустріальна країна континенту.
Î Країни африканського макрорегіону є для України важливим ринком збуту промислових і продовольчих товарів, обладнання і надання різноманітних послуг.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Складіть візитівки двох країн з різних субрегіонів Африки.
2. Обґрунтуйте необхідність гуманітарної допомоги для африканських країн. Країнам
якого субрегіону вона, на вашу думку, найбільш необхідна?
3. Поясніть, чому найбільше соціальних та економічних проблем існує в країнах Західної, Центральної і Східної Африки.
4. Порівняйте природно-ресурсний і людський потенціал країн Північної і Південної
Африки. Назвіть спільні й відмінні їхні особливості.
5.
країни Західної Африки, у яких розвивається промисловість. Порівняйте
омислову спеціалізацію зі спеціалізацією країн Північної Африки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А№7
Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних і алюмінієвих руд, центів їхньої переробки (збагачення), основних транспортних магістралей і портів
експортування.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації та демаркації.
2. Ангола: успішний розвиток після війни.
3. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та
просторову структуру господарства країн Тропічної Африки.
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 знати домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки Єгипту та ПАР; найбільші міста країн, світові міста, промислові райони,
найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн;
 уміти складати
и економіко-географічну характеристику Єгипту та ПАР;
 порівнювати чинники розвитку міжнародної спеціалізації Єгипту та ПАР;
 проектувати
и розміщення основних центрів переробної промисловості, особливостіі спеціалізації
і і
ії сільського
і
господарства;
 характеризувати
и структуру експорту товарів та послуг Єгипту та ПАР;
 робити висновки про доцільність використання досвіду Єгипту в розбудові туристичного комплексу України;
 оцінювати місце ПАР і Єгипту серед африканських країн.

§ 44.

ÊÐÀЇÍÈ ÀÔÐÈÊÈ. ЄÃÈÏÅÒ

Î Чим відомий Єгипет у світі?
Î Як історичні й природні умови впливають на життя і діяльність людини?

Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè – Àðàáñüêà Ðåñïóáëіêà Єãèïåò. Öå ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà, ùî ðîçòàøîâàíà ó Ïіâíі÷íіé
Àôðèöі і íà Ñèíàéñüêîìó ïіâîñòðîâі Àçії òà є êðàїíîþ äâîõ ìàòåðèêіâ
((ìàë. 93).
) Íà çàõîäі êðàїíà ìåæóє ç Ëіâієþ, íà ïіâäíі – іç Ñóäàíîì, à íà
ïіâíі÷íîìó ñõîäі – ç Іçðàїëåì і ñåêòîðîì Ґàçà. Íà ïіâíî÷і òåðèòîðіÿ îìèâàєòüñÿ âîäàìè Ñåðåäçåìíîãî, à íà
ñõîäі – ×åðâîíîãî ìîðіâ. Àôðèêàíñüêó é Àçіéñüêó ÷àñòèíè êðàїíè
ðîçäіëÿє Ñóåöüêèé êàíàë.
Ïëîùà
êðàїíè
ñòàíîâèòü
1 001 450 êì2 (31-øå ìіñöå ó ñâіòі).
Íàñåëåííÿ – 97 ìëí îñіá (14-òå ìіñöå ó ñâіòі). Ñòîëèöÿ – ìіñòî Êàїð.
Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë Єãèïòó:
27 ãóáåðíàòîðñòâ (ìóõàôàç). Îôіöіéíà ìîâà – àðàáñüêà. Ãðîøîâà
îäèíèöÿ – єãèïåòñüêèé ôóíò.
Основні чинники, що визначають
місце країни в міжнародному поділі
праці. Єãèïåò є íàéáіëüøîþ çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ, åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì, ïîëіòè÷íèì çíà÷åííÿì і
áàãàòîþ іñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ
êðàїíîþ Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Öå òàМал. 93. Єгипет
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êîæ îäíà іç íàéâïëèâîâіøèõ êðàїí àðàáñüêîãî ñâіòó. Êðàїíà øèðîêî çàëó÷åíà äî ðіçíèõ ìіæíàðîäíèõ ïðîöåñіâ, ìàє âèãіäíå ãåîïîëіòè÷íå
ïîëîæåííÿ, çíà÷íі ïðèðîäíі é ëþäñüêі ðåñóðñè.
Ïåðåâàãîþ åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ Єãèïòó є íàÿâíіñòü
âëàñíèõ âåëèêèõ çàïàñіâ íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó, çàëіçíîї ðóäè, ôîñôàòіâ
òà іíøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. ßê і â óñіé Ïіâíі÷íіé Àôðèöі, âîäà ó êðàїíі
є äåôіöèòíèì ðåñóðñîì. Íàéâàæëèâіøèì äæåðåëîì âîäíèõ ðåñóðñіâ є ðі÷êà Íіë, ïðîòÿæíіñòü ÿêîї íà òåðèòîðії Єãèïòó ñòàíîâèòü áëèçüêî 1600 êì
(її çàãàëüíà äîâæèíà 6853 êì).
Êðàїíà äîáðå âèêîðèñòîâóє ïåðåâàãè ñâîãî òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íîãî
ïîëîæåííÿ ìіæ Àôðèêîþ é Àçієþ, ìàє ìîæëèâіñòü ðîçâèâàòè çâ’ÿçêè
ç 24 êðàїíàìè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ і áàñåéíó ×åðâîíîãî ìîðÿ. Ñâіòîâå çíà÷åííÿ ìàє Ñóåöüêèé êàíàë, ÷åðåç ÿêèé ïðîõîäèòü іíòåíñèâíèé âàíòàæîïîòіê
ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó ìіæ ìîðÿìè áàñåéíіâ Àòëàíòè÷íîãî é Іíäіéñüêîãî
îêåàíіâ. Òàêîæ Єãèïåò áàãàòèé íà òóðèñòè÷íі é ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè.
Система розселення. Єãèïåò є íàéãóñòîíàñåëåíіøîþ êðàїíîþ â àðàáñüêîìó ñâіòі і òðåòüîþ çà öèì ïîêàçíèêîì â Àôðèöі, ïіñëÿ Íіãåðії é Åôіîïії. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè – ïóñòåëÿ, òîìó áëèçüêî 95 %
íàñåëåííÿ çîñåðåäæåíî â ìåæàõ 20 êì âçäîâæ äîëèíè ðі÷êè Íіë і її äåëüòè. Âåëè÷åçíі ðàéîíè êðàїíè ìàëîíàñåëåíі àáî áåçëþäíі.
Äëÿ íàñåëåííÿ õàðàêòåðíèé âèñîêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò – 25 ‰. Õî÷à
çàãàëüíèé êîåôіöієíò íàðîäæóâàíîñòі â êðàїíі çíèçèâñÿ, òåìïè çðîñòàííÿ
íàñåëåííÿ çàëèøàþòüñÿ äîñèòü âåëèêèìè. Øâèäêå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі
íàñåëåííÿ çàãîñòðþє íàÿâíі ïðîáëåìè îáìåæåíîñòі ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ,
ðîáî÷èõ ìіñöü, æèòëà, îñâіòè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Єãèïåò є îäíієþ ç íàéìîëîäøèõ äåðæàâ. Âіêîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ
êðàїíè òàêà: òðåòèíà íàñåëåííÿ – öå äіòè і ïіäëіòêè, 56 % – ëþäè ïðàöåçäàòíîãî âіêó і 11 % – ëіòíі ëþäè.
Єãèïòÿíè є íàéáіëüøîþ åòíі÷íîþ ãðóïîþ і ñòàíîâëÿòü 99 % âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ äåðæàâè. Íàöіîíàëüíі ìåíøèíè âêëþ÷àþòü
ãðåêіâ, òóðêіâ, àðàáñüêèõ áåäóїíіâ, áåðáåðіâ і íóáіéöіâ. Áëèçüêî 90 % íàñåëåííÿ äîòðèìóєòüñÿ іñëàìó (ïåðåâàæíî ìóñóëüìàíè-ñóíіòè), áіëüøіñòü
іíøèõ – öå õðèñòèÿíè, â ïåðøó ÷åðãó êîïòñüêîї і âіðìåíñüêîї ïðàâîñëàâíèõ êîíôåñіé.
Çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ, áіäíіñòü і âèñîêèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ
є ïðè÷èíîþ ÿê âíóòðіøíüîї, òàê і çîâíіøíüîї òðóäîâîї ìіãðàöії, ïåðåäóñіì
ìîëîäèõ єãèïòÿí.
Ðіâåíü óðáàíіçàöіїї â êðàїíі ñòàíîâèòü 43 %. Íàéáіëüøèìè ìіñòàìè є
Êàїð (ñòîëèöÿ) – 18,8 ìëí і Îëåêñàíäðіÿ – 4,8 ìëí îñіá.
Êðàїíà ìàє çíà÷íèé ïðàöåðåñóðñíèé ïîòåíöіàë. Òðóäîâі ðåñóðñè çàéíÿòі ó
ñôåðі ïîñëóã (47 %), ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі (29 %) і ïðîìèñëîâîñòі (24 %).
Ïðîáëåìîþ äëÿ êðàїíè є âåëèêà êіëüêіñòü íåïèñüìåííèõ ãðîìàäÿí – ïîíàä
18 %. Ó òîé æå ÷àñ 12 % íàñåëåííÿ Єãèïòó ìàþòü äèïëîìè ïðî âèùó îñâіòó.
Особливості структури економіки країни. Ãîëîâíà åêîíîìі÷íà äіÿëüíіñòü
ó êðàїíі âіäáóâàєòüñÿ â äîëèíі Íіëó і ðåãіîíàõ âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ
êîïàëèí. Íåãàòèâíèé âïëèâ íà åêîíîìіêó êðàїíè ìàþòü ïîëіòè÷íà і ñîöіàëüíà íåñòàáіëüíіñòü, ùî âèíèêëà âíàñëіäîê òðèâàëîãî âîєííîãî êîíôëіêòó
íà Áëèçüêîìó Ñõîäі, òà çàãðîçè éîãî ïîøèðåííÿ â ðåãіîíі, à òàêîæ âèñîêèé
ðіâåíü áåçðîáіòòÿ (12 %).
Îñíîâó åêîíîìіêè ñòàíîâëÿòü ñôåðà ïîñëóã (55 % ó ñòðóêòóðі ÂÂÏ),
ïðîìèñëîâіñòü (33 %) і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (12 %).
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Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Íàéâàæëèâіøèìè â åêîíîìіöі öієї êðàїíè є: òðàíñïîðòíі ïîñëóãè (Ñóåöüêèé
êàíàë); òóðèñòè÷íі ïîñëóãè; åêñïîðò ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè (íàôòè) і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії (áàâîâíè, îâî÷іâ, ôðóêòіâ, çåðíîâèõ êóëüòóð).
Íàéáіëüøèé äîõіä ó êðàїíó ïðèíîñèòü íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã.
Ìèòî, ùî ñòÿãóєòüñÿ іç ñóäåí, ÿêі ïðîõîäÿòü Ñóåöüêèì êàíàëîì, ïðèíîñèòü äåðæàâі çíà÷íі äîõîäè – ïîíàä 1 ìëðä äîëàðіâ ÑØÀ íà ðіê. Íà äðóãîìó і òðåòüîìó ìіñöÿõ çà äîõîäíіñòþ є âèäîáóòîê íàôòè і òóðèçì.
Òóðèçì. Єãèïåò ùîðі÷íî âіäâіäóє áëèçüêî 5 ìëí îñіá. Öÿ öèôðà äëÿ
êðàїíè ç òàêîþ áàãàòîþ іñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ є íåçíà÷íà. Іç ñåðåäèíè
1980-õ ðð. ó êðàїíі áóëè ñòâîðåíі âñі óìîâè äëÿ іíâåñòèöіé ó ãîòåëüíèé і
òóðèñòè÷íèé áіçíåñ. І çàðàç öÿ ñôåðà ðîçâèâàєòüñÿ íàéäèíàìі÷íіøå. Іíòåíñèâíî ðîçáóäîâóþòü і ìîäåðíіçóþòü êóðîðòè â ìіñòàõ-êóðîðòàõ Øàðì-àëüØåéõ, Õóðãàäà â áóõòі Ìàêàäі, Ñîìà Áåé, Òàáà, Íóâåéáà é іíøèõ. Íà
óçáåðåææі ×åðâîíîãî і Ñåðåäçåìíîãî ìîðіâ ðîçòàøîâàíі ÷èñëåííі êóðîðòè
äëÿ øàíóâàëüíèêіâ äàéâіíãó, ñåðôіíãó òîùî.
Ó Єãèïòі є áàãàòî іñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê ðіçíèõ åïîõ і öèâіëіçàöіé: äàâíüîєãèïåòñüêîї, õðèñòèÿíñüêîї (êîïòñüêîї), ñåðåäíüîâі÷íîї àðàáñüêîї (ìàë. 94).
Íàéâіäîìіøі ç íèõ: єãèïåòñüêі íåêðîïîëі (ïіðàìіäè Ãіçè, Äîëèíà Öàðіâ ó
Ëóêñîðі é іíøі); õðàìè ôàðàîíіâ, îñîáëèâî â Ëóêñîðі é Àáó-Ñіìáåëі;
ïàì’ÿòêè Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ – Іñëàìñüêèé і Ñòàðèé Êàїð òîùî, çàíåñåíі äî
ñïèñêó êóëüòóðíîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.
Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ó öüîìó ñåêòîðі çàéíÿòà ìàéæå òðåòèíà ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ êðàїíè. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ ñòàíîâëÿòü
ëèøå 3,6 % òåðèòîðії. Ãîëîâíèìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè êóëüòóðàìè є
ôіíіêîâà ïàëüìà, áàâîâíèê, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, öóêðîâà òðîñòèíà, öèòðóñîâі, áàøòàííі, ðèñ і îâî÷і. Àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè, ðîäþ÷і ґðóíòè äîëèíè Íіëó, øòó÷íå çâîëîæåííÿ ñïðèÿþòü çáèðàííþ âðîæàþ äâі÷і-òðè÷і
íà ðіê. Óíàñëіäîê îáìåæåíîї êіëüêîñòі ïðèðîäíèõ ïàñîâèù і êîðìіâ òâàðèííèöòâî â Єãèïòі ìàéæå íå ðîçâèíóòå. Âîíî ïðåäñòàâëåíå ðîçâåäåííÿì
âåðáëþäіâ, âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, îâåöü і êіç.
Ïðîìèñëîâіñòü íàáóâàє äåäàëі âàãîìіøîãî çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè êðàїíè. Ãîëîâíèé åêñïîðòíèé ïðîäóêò – íàôòà. Îñíîâíі її ïîêëàäè ðîçòàøîâóþòüñÿ â ðàéîíі Ñèíàéñüêîãî ïіâîñòðîâà і Ñóåöüêîї çàòîêè. Êðіì íàôòè, êðàїíà ìàє çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó â áàñåéíі äåëüòè Íіëó і åêñïîðòóє éîãî â
êðàїíè Çàõіäíîї Àçії (Іçðàїëü, Éîðäàíіþ, Ñèðіþ). Çíà÷íі ïîêëàäè çàëіçíèõ
ðóä çàáåçïå÷óþòü ñèðîâèíîþ ìåòàëóðãіéíèé êîìáіíàò ó Õåëóàíі.
Ðîçâèâàєòüñÿ â êðàїíі і îáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü. Öå ìàøèíîáóäóâàííÿ,
çîêðåìà é âåðñòàòîáóäóâàííÿ, àâòî- і àâіàçáèðàííÿ, âàãîíîáóäóâàííÿ (Õåëóàí), ñóäíîáóäóâàííÿ (Ïîðò-Ñàїä,
Îëåêñàíäðіÿ). Âèðîáëÿþòüñÿ òåëåâіçîðè, õîëîäèëüíèêè, äіþòü ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.
Є ïіäïðèєìñòâà ôàðìàöåâòè÷íîї, íàôòîïåðåðîáíîї і íàôòîõіìі÷íîї (Ñóåö,
Êàїð, Îëåêñàíäðіÿ) ïðîìèñëîâîñòі.
Ðîçâèâàєòüñÿ âèðîáíèöòâî ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ і áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ.
Ãîëîâíі åêîíîìі÷íі öåíòðè êðàїíè: Êàїð, Îëåêñàíäðіÿ, Àñóàí, Ñóåö,
Õåëóàí, Åëü-Ìàõàëëà-åëü-Êóáðà, Іñ- Мал. 94. Єгипет належить до популярних
туристичних локацій
ìàїëіÿ.
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Зовнішні економічні зв’язки. Êðàїíà ìàє øèðîêі ìіæíàðîäíі åêîíîìі÷íі
çâ’ÿçêè. Ó çîâíіøíіé òîðãіâëі ãîëîâíèìè òîâàðàìè åêñïîðòó є íàôòà і íàôòîïðîäóêòè, ôðóêòè é îâî÷і, áàâîâíà, òåêñòèëü, ìåòàëåâі âèðîáè, õіìіêàòè, îáðîáëåíà їæà. Íàéáіëüøå òîâàðіâ åêñïîðòóєòüñÿ äî ÎÀÅ (12 %),
Ñàóäіâñüêîї Àðàâії (8 %), Іòàëії (7 %), Òóðå÷÷èíè (6 %), Âåëèêîї Áðèòàíії
(5 %) і ÑØÀ (4,5 %). Êðàїíà іìïîðòóє ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ, ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, õіìіêàòè, âèðîáè ç äåðåâèíè, ïàëèâî. Íàéáіëüøі іìïîðò-ïàðòíåðè Єãèïòó – Êèòàé (13 %), Íіìå÷÷èíà (8 %), ÑØÀ (5 %), Іòàëіÿ (4 %),
Òóðå÷÷èíà (4 %) і Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ (4 %).
Міжнародні зв’язки України з Єгиптом. Óêðàїíñüêî-єãèïåòñüêà ñïіâïðàöÿ
ðîçïî÷àëàñÿ â 1992 ð. îïіñëÿ âñòàíîâëåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ âіäíîñèí. Çàðàç öÿ ñïіâïðàöÿ є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ñåðåä іíøèõ àðàáñüêèõ êðàїí –
ïàðòíåðіâ íàøîї äåðæàâè. Òàê, ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ð. Єãèïåò ïåðåáóâàє â
äåñÿòöі íàéáіëüøèõ іìïîðòåðіâ óêðàїíñüêèõ òîâàðіâ.
Ãîëîâíèìè åêñïîðòíèìè ïîñëóãàìè ç áîêó Óêðàїíè є òðàíñïîðòíі. Óêðàїíà ðåàëіçóє â Єãèïòі îäèí іç íàéáіëüøèõ іíâåñòèöіéíèõ ïðîåêòіâ çà êîðäîíîì іç ðîçâіäêè é åêñïëóàòàöії ðîäîâèù íàôòè é ãàçó. Òàêîæ íàøà êðàїíà
ïîñòà÷àє äî Єãèïòó õіìі÷íó ïðîäóêöіþ, îñîáëèâî ìіíåðàëüíі äîáðèâà, ìåòàëîâèðîáè, ïðîäóêöіþ ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñèðîâèíó, ñïåöòåõíіêó.
Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìêàìè äâîñòîðîííüîãî ñïіâðîáіòíèöòâà є ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ; ó÷àñòü óêðàїíñüêèõ âèðîáíèêіâ ó ìîäåðíіçàöії
і ðåêîíñòðóêöії ïðîìèñëîâèõ îá’єêòіâ; ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî
çåðíîâèõ і áîáîâèõ, íàäàííÿ â îðåíäó ïîñіâíèõ ïëîù äëÿ âèðîùóâàííÿ
ïøåíèöі, êóêóðóäçè é іíøèõ çåðíîâèõ. Ïèòîìà ÷àñòêà Єãèïòó â çàãàëüíîìó åêñïîðòі Óêðàїíè ñòàíîâèòü ìàéæå 3 %.
Ç Єãèïòó Óêðàїíà іìïîðòóє ïëîäè, ãîðіõè, öåäðó, îâî÷і, ðîñëèíè і êîðåíåïëîäè. Єãèïåò є îäíèì іç íàéïîïóëÿðíіøèõ ìіñöü çàêîðäîííîãî âіäïî÷èíêó ãðîìàäÿí Óêðàїíè.
ГОЛОВНЕ
Î Єгипет є найбільшою за кількістю населення, економічним потенціалом, політичним
значенням і багатою історичною спадщиною країною Північної Африки.
Î Перевагою економіко-географічного положення Єгипту є наявність власних великих
запасів нафти і природного газу, залізної руди, фосфатів та інших корисних копалин.
Î Єгипет є найгустонаселенішою країною в арабському світі. Близько 95 % населення
зосереджено в радіусі 20 км уздовж долини річки Ніл і її дельти. Величезні райони
країни залишаються малонаселеними або безлюдними.
Î Вагоме значення для економіки країни мають транспортні й туристичні послуги, а
також експорт мінеральної сировини і сільськогосподарської продукції.
Î Основою українсько-єгипетського двостороннього співробітництва є: паливно-енергетичний комплекс; модернізація і реконструкція промислових об’єктів; співробітництво у сфері будівництва річкових портів і дамб; сільськогосподарське виробництво.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Охарактеризуйте особливості економіко-географічного положення Єгипту.
Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?
Обґрунтуйте особливості розселення населення країни.
Порівняйте особливості розвитку секторів економіки країни. Користуючись картою
атласу, визначте види промислової і сільськогосподарської спеціалізації країни, порівняйте їх з іншими країнами субрегіону.
5. Оцініть особливості сучасного стану українсько-єгипетських відносин. Накресліть
перспективи цих відносин упродовж найближчого часу.
6. Складіть візитівку Єгипту.
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Î Чим знана Південна Африка у світі?
Î Природні особливості Південної Африки і як вони сприяють життю людей, а які
його ускладнюють.


Місце країни у світі та регіоні. Îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè – Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà. Êðàїíà îõîïëþє êðàéíþ ïіâäåííó ÷àñòèíó Àôðèêè
(ìàë. 95). Її ïëîùà ñòàíîâèòü 1 219 090 êì2 (24-òå ìіñöå ó ñâіòі). Íàñåëåííÿ – 54,8 ìëí îñіá (25-òå ìіñöå ó ñâіòі). ÏÀÐ ìàє òðè ñòîëèöі, ùî âèêîíóþòü
ðіçíі ôóíêöії: ì. Ïðåòîðіÿ – àäìіíіñòðàòèâíà ñòîëèöÿ, ì. Êåéïòàóí – çàêîíîäàâ÷à, à ì. Áëóìôîíòåéí – þðèäè÷íà ñòîëèöÿ. Àäìіíіñòðàòèâíî Ïіâäåííà Àôðèêà ñêëàäàєòüñÿ ç 9 ïðîâіíöіé, ÿêі ïîäіëÿþòüñÿ íà 52 ðàéîíè.
Îôіöіéíі ìîâè â êðàїíі – àíãëіéñüêà, àôðèêààíñ і ðÿä іíøèõ. Ãðîøîâà îäèíèöÿ – ðàíä.
ÏÀÐ ðîçìіùåíà íà ïåðåõðåñòі âàæëèâèõ ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ і
òîðãîâåëüíèõ øëÿõіâ, ùî âïëèíóëî íà ðîçâèòîê êðàїíè і ôîðìóâàííÿ її
іìіäæó ó ñâіòі. Íà ïіâíî÷і êðàїíà ìåæóє ç Áîòñâàíîþ, Íàìіáієþ, Çіìáàáâå,
Ìîçàìáіêîì і Ñâàçіëåíäîì. Íà òåðèòîðії êðàїíè є êðàїíà-àíêëàâ Ëåñîòî,
ÿêà ïîâíіñòþ îòî÷åíà òåðèòîðієþ ÏÀÐ.
Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці.
Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà є îäíèì ç íàéïåðñïåêòèâíіøèõ ðèíêіâ.
Åêîíîìіêà êðàїíè ïîєäíóє â ñîáі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè, âëàñòèâі
ÿê ðîçâèíåíèì êðàїíàì, òàê і êðàїíàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Íèíі êðàїíà äóæå
ïðèâàáëèâà äëÿ ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі é іíâåñòèöіé іíîçåìíîãî êàïіòàëó çàâäÿêè íàÿâíîñòі ðîçâèíåíîї åêîíîìі÷íîї іíôðàñòðóêòóðè, øèðîêîї òåõíîëîãі÷íîї áàçè, âèñîêîêâàëіôіêîâàíîãî óïðàâëіíñüêîãî ïåðñîíàëó, à òàêîæ
âåëèêîãî ðèíêó ðîáî÷îї ñèëè.
Îñíîâíі ïðèíöèïè, ÿêі ïðîãîëîñèëà äåðæàâà, є çðîñòàííÿ іíâåñòèöіé â
åêîíîìіêó; ðîçâèòîê çîâíіøíüîї òîðãіâëі; çàáåçïå÷åííÿ âіëüíîãî ðóõó êàïіòàëó ÿê óñåðåäèíі êðàїíè, òàê і íà
ìіæíàðîäíîìó ðіâíі; âèðіøåííÿ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì; ïðèâàòèçàöіÿ ïіäïðèєìñòâ
äåðæàâíîãî
ñåêòîðó.
Ðåçóëüòàòîì ðåàëіçàöії öієї åêîíîìі÷íîї ïðîãðàìè ñòàâ ïîòóæíèé ðîçâèòîê
ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі, çáіëüøåííÿ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé, ðîçâèòîê åêîíîìі÷íîї іíôðàñòðóêòóðè,
ðîçãàëóæåíîї ìåðåæі òåëåêîìóíіêàòèâíèõ ñèñòåì і ІÐ-òåõíîëîãіé, íèçüêі
öіíè íà ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãії, її
äîñòóïíіñòü íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè.
Íà ÷àñòêó ÏÀÐ ïðèïàäàє ïîíàä
52 % åëåêòðîåíåðãії, 40 % ïðîìèñëîâîñòі і 30 % ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї
ïðîäóêöії, ùî âèðîáëÿþòüñÿ íà êîíМал. 95. Місцеположення ПАР
òèíåíòі. Öå çóìîâëåíî íàñàìïåðåä
у регіоні Африка
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çíà÷íèìè çàïàñàìè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ (îñîáëèâî ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ),
ÿêі ñòàëè îñíîâîþ ðîçâèòêó áàãàòîïðîôіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ñàìå ç öієї
ïðè÷èíè áëèçüêî 52 % åêñïîðòó ÏÀÐ ïðèïàäàє íà äîáóâíó ïðîìèñëîâіñòü.
Ïіâäåííà Àôðèêà – öå ðèíîê ç âèñîêèì ðіâíåì äîõîäó, ùî ìàє âåëèêі
çàïàñè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Òóò äîáðå ðîçâèíåíі ôіíàíñîâі, þðèäè÷íі, êîìóíіêàöіéíі, åíåðãåòè÷íі é òðàíñïîðòíі ïîñëóãè. Ôîíäîâà áіðæà є íàéáіëüøîþ â Àôðèöі îäíієþ ñåðåä 20 íàéëіïøèõ ó ñâіòі.
Система розселення. Íàñåëåííÿ çîñåðåäæåíî óçäîâæ ïіâäåííîãî і ïіâäåííî-ñõіäíîãî óçáåðåææÿ, à òàêîæ íàâêîëî Ïðåòîðії. Ñõіäíà ÷àñòèíà êðàїíè
çàñåëåíіøà, íіæ çàõіäíà. Äëÿ íàñåëåííÿ êðàїíè õàðàêòåðíà âåëèêà ðіçíîìàíіòíіñòü ÿê çà ðàñîâèìè, òàê і çà íàöіîíàëüíèìè îçíàêàìè. Áіëüøіñòü
íàñåëåííÿ, áëèçüêî 80 %, – öå ïðåäñòàâíèêè íåãðîїäíîї ðàñè, ÿêі íàëåæàòü
äî ðіçíèõ åòíі÷íèõ ãðóï (çóëóñè, êîñà, òñâàíà, ñîòî é іíøі). Ïðåäñòàâíèêіâ
єâðîïåîїäíîї ðàñè áëèçüêî 10 %, çäåáіëüøîãî öå íàùàäêè єâðîïåéñüêèõ
ïîñåëåíöіâ, ÿêі ïî÷àëè çàñåëÿòè Ïіâäåííó Àôðèêó ç êіí. XVII ñò., é іììіãðàíòіâ ç Єâðîïè, ÿêі ïðèáóëè â ÏÀÐ ó ÕÕ ñò. Âîíè ïðîæèâàþòü ó âåëèêèõ
ìіñòàõ – Éîãàííåñáóðçі, Äóðáàíі, Ïîðò-Åëіçàáåòі é Êåéïòàóíі (ìàë. 96).
Áëèçüêî 10 % íàñåëåííÿ – öå ïðåäñòàâíèêè çìіøàíèõ ðàñ.
Äîñèòü ðіçíîìàíіòíà ðåëіãіéíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ. Òóò ïîøèðåíі õðèñòèÿíñòâî, іñëàì, áóääèçì, þäàїçì і òðàäèöіéíі àôðèêàíñüêі ðåëіãії.
Ðіâåíü óðáàíіçàöії ó êðàїíі – 66 %. Íàéáіëüøі ìіñòà êðàїíè: Éîãàííåñáóðã
(íàñåëåííÿ áëèçüêî 9 ìëí îñіá), Êåéïòàóí (áëèçüêî 3,7 ìëí), Äóðáàí (áëèçüêî 3,2 ìëí), Ïîðò-Åëіçàáåò (áëèçüêî 1,6 ìëí) é Іñò-Ëîíäîí (áëèçüêî 1 ìëí).
Ó âіêîâіé ñòðóêòóðі ïåðåâàæàþòü ëþäè ïðàöåçäàòíîãî âіêó (59 %), äіòè
é ïіäëіòêè ñòàíîâëÿòü 28 %, ëþäè ïîõèëîãî âіêó – 13 %.
Ðіçíèé íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ çóìîâèâ ó êðàїíі é áàãàòîìîâíіñòü. Ó ÏÀÐ 11 äåðæàâíèõ ìîâ: àíãëіéñüêà, àôðèêààíñ, âåíäà, çóëó,
êîñà, íäåáåëå, ñâàòè, ïіâíі÷íà ñîòî, ñåñîòî, òñâàíà і òñîíãà. Áіëüøіñòü
ìåøêàíöіâ êðàїíè âîëîäіþòü êіëüêîìà ìîâàìè. Àíãëіéñüêà є îñíîâíîþ
ìîâîþ ìіæíàöіîíàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ і òîðãіâëі.
Особливості структури економіки. ÏÀÐ є ïîñòіíäóñòðіàëüíîþ êðàїíîþ.
Ó ñòðóêòóðі çàéíÿòîñòі íà ñôåðó ïîñëóã ïðèïàäàє ïîíàä 65 % çàéíÿòîãî
íàñåëåííÿ і 69 % íàäõîäæåíü äî ÂÂÏ, ó ïðîìèñëîâîñòі – 26 % òðóäîâèõ
ðåñóðñіâ і 29 % íàäõîäæåíü äî ÂÂÏ, à â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі – 9 %
ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ òà 3 % íàäõîäæåíü äî ÂÂÏ.
Ó ÌÏÏ êðàїíó âèçíà÷àþòü âèðîáíèöòâà ïåðâèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè, ïåðø çà âñå ãіðíè÷îäîáóâíèé êîìïëåêñ (çîëîòî, õðîì, âóãіëëÿ, çàëіçíà
ðóäà, ìàðãàíåöü, íіêåëü, ôîñôàòè, îëîâî, óðàí, àëìàçè, ïëàòèíà, ìіäü,
êàì’ÿíà ñіëü, ïðèðîäíèé ãàç). Äîñèòü âècoêoão ðіâíÿ ðîçâèòêó äîñÿãëî і
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (çåðíîâі, ñóáòðîïі÷íі êóëüòóðè, òîíêîðóííå âіâ÷àðñòâî, âåëèêà ðîãàòà õóäîáà).
Ðîçâèíåíі òàêîæ âèðîáíèöòâà
âòîðèííîãî ñåêòîðó. Ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà ÷îðíîþ
ìåòàëóðãієþ, ìàøèíîáóäóâàííÿì,
õіìі÷íèìè âèðîáíèöòâàìè. Ó ÏÀÐ
ñôîðìóâàâñÿ íàéáіëüøèé â Àôðèöі
ïðîìèñëîâèé ðàéîí Âіòâàòåðñðàíä
іç öåíòðîì ó ìіñòі Éîãàííåñáóðçі.
Âèñîêèé ðіâåíü ðîçâèòêó ìàє
Мал. 96. Кейптаун
òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, àáî
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ñôåðà ïîñëóã, ÿêà îõîïëþє åêîíîìі÷íó äіÿëüíіñòü, ïîâ’ÿçàíó ç ïîñëóãàìè.
Öå ðîçâèíóòà ôіíàíñîâà і áàíêіâñüêà äіÿëüíіñòü, òðàíñïîðò, òîðãіâëÿ, ñòðàõóâàííÿ, іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà ãàëóçü, ìåäèöèíà, îñâіòà. Ó êðàїíі
öåé ñåêòîð íàéáіëüøèé çà êіëüêіñòþ ïðàöіâíèêіâ і çðîñòàє íàéäèíàìі÷íіøå.

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. ÏÀÐ – öå
îäíà ç íàéáàãàòøèõ íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè äåðæàâ ñâіòó. Çà çàïàñàìè çîëîòà, ïëàòèíè, ìàðãàíöåâèõ ðóä êðàїíà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Âåëèêà ÷àñòèíà ïіâäåííîàôðèêàíñüêèõ ðîäîâèù óíіêàëüíà çà óìîâàìè і
ìàñøòàáàìè çàëÿãàííÿ ðåñóðñіâ. Ñàìå òîìó âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí
і ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü – îñíîâà åêîíîìіêè êðàїíè і âèðîáíèöòâà, ùî
âèçíà÷àþòü ìіæíàðîäíó ñïåöіàëіçàöіþ êðàїíè.
Âèäîáóòîê çîëîòà äàє áëèçüêî 15 % çàãàëüíîñâіòîâîãî âèäîáóòêó öüîãî
ìåòàëó. Éîãàííåñáóðã, ó ðàéîíі ÿêîãî ðîçòàøîâàíі îñíîâíі çîëîòîäîáóâíі
øàõòè, íàçèâàþòü «çîëîòèì ìіñòîì». Іíøîþ âàæëèâîþ êîðèñíîþ êîïàëèíîþ є àëìàçè. Ñàìå ç âèäîáóâàííÿ öèõ äâîõ ðåñóðñіâ ïî÷àâñÿ áóðõëèâèé
åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êðàїíè. Ó âåëèêèõ êіëüêîñòÿõ âèäîáóâàþòü ïëàòèíó (äî 85 % ñâіòîâîãî âèäîáóòêó), ïàëàäіé (30 % ñâіòîâîãî âèäîáóòêó),
ìàðãàíåöü, õðîì, âàíàäіé, öèðêîíіé, íіêåëü, ñâèíåöü, óðàí òà іíøі öіííі
êîðèñíі êîïàëèíè. ÏÀÐ – îäíà ç ïðîâіäíèõ êðàїí іç âèäîáóòêó êàì’ÿíîãî
âóãіëëÿ. Òóò є çíà÷íі ïîêëàäè àíòðàöèòîâîї ãðóïè âóãіëëÿ.
Çâàæàþ÷è íà øèðîêó ðåñóðñíó áàçó â êðàїíі, ðîçâèíåíі ÷îðíà і êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ (âèðîáíèöòâî ìàðãàíöþ і õðîìó, à òàêîæ çîëîòà і ïëàòèíè). Îñíîâó åíåðãåòèêè êðàїíè ñòàíîâëÿòü 13 âåëèêèõ òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíöіé, ùî ïðàöþþòü íà âóãіëëі. Òàêîæ â êðàїíі є îäíà àòîìíà і êіëüêà
ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé. Äîñèòü ðîçâèíåíà õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Äåôіöèò
íàôòè ñïîíóêàâ âèíèêíåííÿ õіìі÷íèõ ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü áåíçèí іç âóãіëëÿ. Ïðàöþє ëåãêà (òåêñòèëüíà, øâåéíà, øêіðÿíà, âçóòòєâà)
ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáëÿþòüñÿ öåìåíò, öåëþëîçà, ïàïіð.
Ó ÏÀÐ ðîçìіùóþòüñÿ ìàøèíîáóäіâíі ïіäïðèєìñòâà, ùî çáèðàþòü àâòîìîáіëі
áàãàòüîõ âіäîìèõ ìàðîê – ÁÌÂ, «Ìåðñåäåñ», «Òîéîòà», «Ìàçäà» é іí. Äîáðå
ðîçâèíåíèé ñóäíîðåìîíò. Êðàїíà ìàє ïîòóæíó õàð÷îâó ïðîìèñëîâіñòü. Òóò
âèðîáëÿþòü îëèâêîâó îëіþ, öóêîð, ïåðåðîáëÿþòü îâî÷і і ôðóêòè.
Ó ÏÀÐ äóæå äîáðå ðîçâèíåíå ñó÷àñíå іíòåíñèâíå ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
І õî÷à ґðóíòè é àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè íå äóæå ñïðèÿþòü éîãî ðîçâèòêó
(ëèøå 12 % òåðèòîðії ïðèäàòíі äëÿ îáðîáіòêó), êðàїíà є âåëèêèì åêñïîðòåðîì ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ: êóêóðóäçè, òþòþíó, àðàõіñó é іíøèõ ïðîäóêòіâ.
Особливості розвитку третинного сектору економіки. Â åêîíîìіöі êðàїíè
íàéâàãîìіøå çíà÷åííÿ ìàþòü ãàëóçі òðåòèííîãî ñåêòîðó. Òóò íàéàêòèâíіøå
âіäáóâàєòüñÿ çàëó÷åííÿ іíâåñòèöіé і âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіé.
Ðîçâèâàєòüñÿ ôіíàíñîâèé ðèíîê. Ï’ÿòü ïіâäåííîàôðèêàíñüêèõ áàíêіâ
âõîäÿòü äî ÷èñëà 500 íàéáіëüøèõ ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ óñòàíîâ, à ôîíäîâà
áіðæà â Éîãàííåñáóðçі є îäíієþ ç 15 íàéáіëüøèõ ó ñâіòі.
Äîáðå îðãàíіçîâàíі é ìàþòü ðîçãàëóæåíó ìåðåæó ñëóæáè іíôîðìàöіéíîòåëåêîìóíіêàöіéíèõ ïîñëóã. Òàê, ðèíîê ìîáіëüíèõ ïîñëóã і IP-òåõíîëîãіé
ÏÀÐ äåìîíñòðóє îäèí іç íàéâèùèõ òåìïіâ ðîçâèòêó ó ñâіòі. Íàéáіëüøîþ íà
êîíòèíåíòі òåëåêîìóíіêàöіéíîþ êîìïàíієþ є ïіâäåííîàôðèêàíñüêà Telcom.
ÏÀÐ âèðіçíÿєòüñÿ íàÿâíіñòþ ñó÷àñíîї òðàíñïîðòíîї ìåðåæі é іíôðàñòðóêòóðè. Êіëüêіñòü àâòîìîáіëüíèõ і çàëіçíè÷íèõ äîðіã ïåðåâèùóє àíàëîãі÷íі ñåðåäíі ïîêàçíèêè іíøèõ êðàїí Àôðèêè â 10–15 ðàçіâ. Íàÿâíіñòü
âåëèêèõ êîìåðöіéíèõ ïîðòіâ ó Äóðáàíі, Êåéïòàóíі, Ïîðò-Åëіçàáåòі é ІñòËîíäîíі ãàðàíòóþòü êðàїíі âèõіä íà âñі ìîðñüêі íàïðÿìêè.

РОЗДІЛ 5

Ó ÏÀÐ ðîçâèâàþòüñÿ ðіçíі âèäè òóðèçìó (äіëîâèé, ïіçíàâàëüíèé, ðåêðåàöіéíèé, åêîëîãі÷íèé).
Зовнішні економічні зв’язки. ÏÀÐ âõîäèòü äî 25 íàéáіëüøèõ ñâіòîâèõ
åêñïîðòåðіâ. Äîõîäè âіä çîâíіøíüîї òîðãіâëі ñÿãàþòü 50 % ÂÂÏ, ïðè öüîìó îáñÿã åêñïîðòó ïåðåâèùóє îáñÿã іìïîðòó. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè
ïàðòíåðàìè ÏÀÐ є Êèòàé, Íіìå÷÷èíà, ÑØÀ, ßïîíіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ,
Íàìіáіÿ, і îáіã çîâíіøíüîї òîðãіâëі ç öèìè êðàїíàìè äåäàëі çáіëüøóєòüñÿ.
Êðàїíà åêñïîðòóє çîëîòî, äіàìàíòè, ïëàòèíó, іíøі ìåòàëè é ìіíåðàëè,
ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ. Іìïîðòóє ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ, õіìіêàòè, íàôòîïðîäóêòè, íàóêîâі ïðèëàäè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
Міжнародні зв’язки України з ПАР. Ñó÷àñíèé ñòàí ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí ìіæ Óêðàїíîþ і ÏÀÐ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîðіâíÿíî íèçüêèì
ðіâíåì òîâàðîîáіãó, äîñèòü îáìåæåíèì ïåðåëіêîì åêñïîðòó é іìïîðòó òîâàðіâ. Ïðèêëàäîì ñïіâïðàöі ìіæ íàøèìè êðàїíàìè є àâіàöіéíà і òðàíñïîðòíà
ñôåðè. Òàê, íà ðèíêó ÏÀÐ ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöіÿ òàêèõ âіò÷èçíÿíèõ
ïіäïðèєìñòâ, ÿê «Àíòîíîâ» і «ÀâòîÊðàç».
Åêñïîðò Óêðàїíè äî ÏÀÐ ñêëàäàєòüñÿ ç âèðîáіâ õіìі÷íîї ïðîäóêöії, ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ, ìåòàëîïðîêàòó, îïòèêè, ìàøèíîáóäóâàííÿ, åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, ëіòàêîáóäóâàííÿ. Íàéáіëüøі îáñÿãè åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê
ïðîäóêöії çäіéñíþâàëè ìåòàëóðãіéíà, õіìі÷íà і íàôòîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, àãðîïðîìèñëîâèé ñåêòîð. Åêñïîðò ÏÀÐ â Óêðàїíó ñêëàäàâñÿ ç ïàëèâà (êàì’ÿíå âóãіëëÿ), ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåðіàëіâ, åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ,
õіìі÷íîї ïðîäóêöії, òþòþíîâèõ âèðîáіâ, ðèáíîї ïðîäóêöії, ôðóêòіâ і îâî÷іâ.
Ïðіîðèòåòíèì íàïðÿìîì åêîíîìі÷íîї ñïіâïðàöі є ñïіëüíå íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåðі òóðèçìó і ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó.
ГОЛОВНЕ
Î ПАР розташована на півдні континенту, на перехресті важливих міжнародних транспортних і торговельних шляхів.
Î У міжнародному географічному поділі праці країну визначають виробництва первинного сектору економіки, перш за все гірничодобувний комплекс.
Î Для населення країни характерна велика різноманітність як за расовими, так і за
національними ознаками.
Î Південна Африка є постіндустріальною країною. У структурі економіки на сферу
послуг припадає 69 % надходжень до ВВП, на промисловість – 29 %, а на сільське
господарство – 3 %.
Î Пріоритетним напрямом економічної співпраці ПАР і України є паливна промисловість,
аграрний комплекс, спільне надання послуг у сфері туризму і морського транспорту.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Охарактеризуйте особливості географічного положення Південної Африки.
Опишіть особливості структури та розміщення населення країни.
Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?
Порівняйте особливості розвитку промисловості й наявності корисних копалин.
Користуючись картами атласу, назвіть найбільші промислові центри ПАР і їхню спеціалізацію. Поясніть особливості розміщення промислового виробництва країни.
6. Складіть візитівку Південної Африки.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір учня/учениці
1. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туристи.
2. ПАР серед країн Африки: порівняльний аналіз.
3. ПАР: розвиток країни після ліквідації режиму апартеїду.
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Ðîçäіë 6. Óêðàїíà
â ìіæíàðîäíîìó
ïðîñòîðі
ÓÊÐÀЇÍÀ Â
ÃÅÎÏÎËІÒÈ×ÍÎÌÓ ÂÈÌІÐІІ
 знати
и сутність поняття «геополітична карта світу», основні геополітичні центри
сили;
 уміти визначати місце України на геополітичній карті світу;
 пояснювати
и вплив окремих чинників, які зумовлюють геополітичну роль України;
 аргументувати домінуючі вектори зовнішньої політики.
 оцінювати за певними критеріями вплив на Україну геополітичних центрів сили;
 висловлювати власні думки й ідеїї щодо сценарію геополітичного майбутнього
України.

§ 46.

ÃÅÎÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÑÂІÒÓ

Î Що таке політична карта світу?
Î Які держави є у світі економічно найвпливовішими?


Геополітична структура світу. Ðîçâèòîê Óêðàїíñüêîї äåðæàâè òà її ìіñöå ó
ñâіòі, ÿê і áóäü-ÿêîї іíøîї äåðæàâè, çàâæäè âèçíà÷àëèñÿ ãåîïîëіòè÷íîþ
ñòðóêòóðîþ ñâіòó. Ïîíÿòòÿ ãåîïîëіòè÷íîї ñòðóêòóðè є ïîõіäíèì âіä ãåîïîëіòèêè. Ïіä ãåîïîëіòèêîþ çàçâè÷àé ðîçóìіþòü íàóêó ïðî çâ’ÿçîê і âçàєìîäіþ
ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó і ïîëіòèêè. Öÿ âçàєìîäіÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî, ç
îäíîãî áîêó, îñîáëèâîñòі öüîãî ïðîñòîðó (ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ, ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ, øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ, ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ, ðîçìіùåííÿ
åêîíîìі÷íèõ öåíòðіâ òîùî) ïîçíà÷àþòüñÿ íà äіÿëüíîñòі îðãàíіâ äåðæàâíîї
âëàäè і äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ, íà çîâíіøíіé і âíóòðіøíіé ïîëіòèöі äåðæàâè. Ç іíøîãî, ïîëіòèêà âïëèâàє íà ñàì ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð, іíêîëè çìіíþþ÷è éîãî â ïîëіòè÷íîìó âіäíîøåííі çàäëÿ іíòåðåñіâ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîї,
åêîíîìі÷íîї òà åêîëîãі÷íîї áåçïåêè äåðæàâè.
Îñíîâíèìè ñóá’єêòàìè ãåîïîëіòèêè, ÿêі âèçíà÷àþòü ãåîïîëіòè÷íó
ñòðóêòóðó (îñíîâíèìè äіéîâèìè îñîáàìè), є ïåðåäóñіì äåðæàâè. Óïðîäîâæ
óñієї іñòîðії ëþäñòâà â áîðîòüáі çà ðåñóðñè äåðæàâè ïðàãíóëè çìіíèòè ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð íà ñâîþ êîðèñòü, âèêîðèñòîâóþ÷è çàçâè÷àé ñèëîâі ìåòîäè, çîêðåìà âіéíó. Ïðîòå ñüîãîäíі îñíîâíèìè çàñîáàìè ïîøèðåííÿ çîíè
âïëèâó ñó÷àñíèõ äåðæàâ є çäåáіëüøîãî åêîíîìі÷íі é іíôîðìàöіéíі ñïîñîáè
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âïëèâó. І çàñòîñîâóþòüñÿ âîíè òåïåð çàäëÿ íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ, îñíîâó
ÿêèõ ñòàíîâëÿòü çáåðåæåííÿ äåðæàâíîї òåðèòîðії, ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі êðàїíè, ñàìîáóòíîñòі êóëüòóðè, ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè.
Ìîæëèâіñòü ìàêñèìàëüíî ðåàëіçóâàòè ãåîïîëіòè÷íі іíòåðåñè çàëåæèòü
âіä áàãàòüîõ ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ – ðіâíÿ âïëèâó ñóñіäíіõ äåðæàâ, ðіâíÿ
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, êóëüòóðíèõ òðàäèöіé, çäàòíîñòі ðåàãóâàòè íà çàãðîçè íàöіîíàëüíèì іíòåðåñàì, ñïîñîáó æèòòÿ òîùî. ßêùî äåðæàâà є ïàñèâíîþ, íåçäàòíîþ ðåàëіçóâàòè ñâіé ãåîïîëіòè÷íèé іíòåðåñ, âîíà
ïåðåòâîðþєòüñÿ íà îá’єêò ãåîïîëіòè÷íèõ іíòåðåñіâ іíøèõ ñóá’єêòіâ, òîáòî
âòðà÷àє ñàìîñòіéíå çíà÷åííÿ.
Íàïðèêіíöі ÕÕ – íà ïî÷. ÕÕІ ñò. ãåîïîëіòè÷íà ñòðóêòóðà ñâіòó óñêëàäíèëàñÿ, àäæå ïîðÿä ç îêðåìèìè êðàїíàìè ç’ÿâèëèñÿ ìіæäåðæàâíі ãëîáàëüíі òà ðåãіîíàëüíі óãðóïîâàííÿ, òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії òîùî
(ìàë. 97). Êîæíèé іç òàêèõ ñóá’єêòіâ ìàє ñâîþ çîíó âïëèâó – âіä ãåîïðîñòîðó â ìåæàõ íàöіîíàëüíèõ êîðäîíіâ äî ãëîáàëüíîãî ãåîïðîñòîðó, äå é
çàáåçïå÷óþòüñÿ íàöіîíàëüíі іíòåðåñè.
Çàëåæíî âіä öüîãî ôîðìóþòüñÿ îñíîâíі ãåîïîëіòè÷íі öåíòðè ñèëè – öå
äåðæàâè, ùî ñïðîìîæíі çàñòîñóâàòè ñèëó ÷è âïëèâ ïîçà ñâîїìè êîðäîíàìè,
ùîá çìіíèòè ãåîïðîñòіð ó âëàñíèõ іíòåðåñàõ. Êðіì òàêèõ, є é іíøі, ìåíø
ïîòóæíі, öåíòðè ñèëè. Äî òîãî æ óíàñëіäîê їõíüîї âçàєìîäії ôîðìóþòüñÿ
ðіçíі ïåðåõіäíі, òàê çâàíі áóôåðíі, çîíè, ñìóãè ðіçíîãî õàðàêòåðó êîíòàêòіâ – êîíôëіêòíèõ, іíòåãðàöіéíèõ, ïîòåíöіéíî çàãðîçëèâèõ òà іí. Ðàçîì
âîíè é óòâîðþþòü ãåîïîëіòè÷íó ñòðóêòóðó ñó÷àñíîãî ñâіòó – ñïіââіäíîøåííÿ ãåîïîëіòè÷íèõ öåíòðіâ ñèëè òà çîí їõíüîãî âïëèâó. Ïðîñòîðîâå âіäîáðàæåííÿ öієї ãåîïîëіòè÷íîї ñòðóêòóðè є ãåîïîëіòè÷íîþ êàðòîþ ñâіòó.
Ñïèñîê ãåîïîëіòè÷íèõ öåíòðіâ ñèëè íå є ïîñòіéíèì. Íèíі íà ãåîïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó îñíîâíèìè ââàæàþòüñÿ Єâðîïåéñüêèé Ñîþç, ÑØÀ, Êèòàé, Ðîñіÿ, ßïîíіÿ, Іíäіÿ. Çà îöіíêàìè, íà íèõ ïðèïàäàє 75 % ñâіòîâîãî
âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó і 80 % ñâіòîâèõ âèòðàò íà îáîðîíó.
Âçàєìèíè îñíîâíèõ ãåîïîëіòè÷íèõ öåíòðіâ ñèëè є íåïðîñòèìè. Ó ïëàíåòàðíîìó ìàñøòàáі íàçðіâàє ÷èìàëî êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіé. Òàê, íàïðèêëàä, íèíі ïîñèëþþòüñÿ ïðîòèðі÷÷ÿ ìіæ Ðîñієþ òà ÑØÀ, à òàêîæ ìіæ
ÊÍÐ і ÑØÀ. Àêòèâíî ïðîòèäіþòü îäíå îäíîìó ЄÑ і Ðîñіÿ â êîíòåêñòі
Економічне співтовариство країн Західної
Африки (ЕКОВАС)
Спільний ринок країн
Карибського басейну
(КАРИКОМ)
Союз арабського
Магриба
Центрально- американський парламент

група

Форум т
океансь
острові

Європейська
асоціація вільної
торгівлі
Економічне співтовариство країн Центральної
Африки (ЕКОЦАС)

Рада із співробітництва
арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)

Південно-Азійська
асоціація регіонального
співробітництва (СААРК)

Мал. 97. Міждержавні глобальні та регіональні угруповання на карті світу

184

Історія географії

У різні історичні епохи територію України перетинали міжнародні євразійські
осі. Найголовніші серед таких – меридіональна (Північно-Південна) та широтна (Західно-Східна). Меридіональна вісь була сформована у Київській державі ще у ІХ ст. і проходила вздовж водних артерій, з’єднавши Балтійський регіон
із Чорноморським басейном і Візантією. Широтна вісь існувала в різні історичні епохи. Приміром, литовсько-українська ХІV ст., польсько-українська ХVІ–
ХVІІІ ст. Широтна та меридіональні осі досить часто перетиналися.

Çà óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ íà ãåîïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó, Óêðàїíà çàçíàє ïîòóæíîãî âïëèâó òàêèõ öåíòðіâ ñèëè, ÿê Єâðîïåéñüêèé Ñîþç і ÑØÀ – ç
îäíîãî áîêó, і Ðîñіÿ – ç іíøîãî. Ïðè öüîìó îäíèì іç çàâäàíü ðîñіéñüêîї
çîâíіøíüîї ãåîïîëіòèêè є ïåðåòâîðåííÿ Óêðàїíè íà àâòîíîìíó ñêëàäîâó
ðîñіéñüêîї іìïåðії. Òîìó ó âçàєìèíàõ ç Óêðàїíîþ Ðîñіÿ ïðàãíå óñіëÿêî
îáìåæèòè ïîëіòè÷íå é åêîíîìі÷íå ïðîñóâàííÿ íàøîї äåðæàâè íà Çàõіä.
Íàòîìіñòü îäíèì іç íàéãîëîâíіøèõ âåêòîðіâ ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї ãåîïîëіòèêè є іíòåãðàöіÿ Óêðàїíè â єâðîïåéñüêó ñïіëüíîòó. Àäæå äëÿ
Óêðàїíè öå øëÿõ çìіöíåííÿ її íåçàëåæíîñòі. Íà øëÿõó єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії Óêðàїíà äîñÿãëà ÷èìàëèõ óñïіõіâ, íàéãîëîâíіøèì ç ÿêèõ є Óãîäà
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êîíôëіêòіâ â Óêðàїíі òà Ñèðії, ùî ñïðè÷èíèëî ïî÷àòîê åêîíîìі÷íîї âіéíè
òà ïîëіòè÷íèõ ñàíêöіé. Òðèâàëèé êèòàéñüêî-ÿïîíñüêèé êîíôëіêò ùîäî
îñòðîâіâ ó Ñõіäíîêèòàéñüêîìó ìîðі òàêîæ çóìîâëþє âèñîêèé ñòóïіíü íåñòàáіëüíîñòі é ãåîïîëіòè÷íèõ ðèçèêіâ ó ðåãіîíі.
Îêðіì îñíîâíèõ ñâіòîâèõ öåíòðіâ ñèëè, іñíóє ÷èìàëî é ðåãіîíàëüíèõ: ó
Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі – öå Áðàçèëіÿ (à òàêîæ Àðãåíòèíà, Âåíåñóåëà, Ìåêñèêà òà ×èëі), â Àôðèöі – Íіãåðіÿ і ÏÀÐ, íà Áëèçüêîìó Ñõîäі – Єãèïåò,
Іçðàїëü, Іðàí і Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, ó Ïіâäåííіé Àçії – Ïàêèñòàí, ó Ñõіäíіé
Àçії і Îêåàíії – Àâñòðàëіÿ, Іíäîíåçіÿ і Ïіâäåííà Êîðåÿ.
Çà ïðîãíîçàìè ìіæíàðîäíèõ åêñïåðòіâ, ó ñó÷àñíîìó ñâіòі ïîñòóïîâî
çðîñòàє ðîëü íåäåðæàâíèõ ñóá’єêòіâ, ùî âèñòóïàþòü ãåîïîëіòè÷íèìè öåíòðàìè ñèëè. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè âñåñâіòíі é ðåãіîíàëüíі îðãàíіçàöії.
Ñåðåä òàêèõ, íàïðèêëàä, Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä, Îðãàíіçàöіÿ
Îá’єäíàíèõ Íàöіé, Ñâіòîâèé áàíê, íà ðåãіîíàëüíîìó ðіâíі – Àôðèêàíñüêèé
ñîþç, Ëіãà àðàáñüêèõ äåðæàâ, Àñîöіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії,
Îðãàíіçàöіÿ àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ òà іí. Êðіì òîãî, ãåîïîëіòè÷íèìè öåíòðàìè ñèëè є ìіæíàðîäíі ìåðåæі ÇÌІ («Àëü-Äæàçіðà», ÂÂÑ, CNN òà іí.),
âîєíіçîâàíі ôîðìóâàííÿ («ÕÀÌÀÑ», «Õåçáîëëà», «Òàëіáàí» òà іí).
Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Òåðåíè Óêðàїíè çàâæäè ïåðåáóâàëè â öåíòðі ãåîïîëіòè÷íèõ ïîäіé. Àäæå òóò ïåðåòèíàëèñÿ é
ïåðåòèíàþòüñÿ îñíîâíі ãåîïîëіòè÷íі îñі. Òàê íàçèâàþòü äåðæàâè, ÿêі ÷åðåç
ñâîє âðàçëèâå ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ îïèíèëèñÿ âñåðåäèíі àêòèâíèõ âïëèâіâ
ðіçíèõ ãåîïîëіòè÷íèõ öåíòðіâ. Äî òàêèõ äåðæàâ íàëåæèòü і Óêðàїíà, ÿêà
íà ïî÷. ÕÕІ ñò. ïåðåáóâàє íà øèðîòíіé ãåîïîëіòè÷íіé îñі, ïîëþñàìè ÿêîї є
Çàõіäíà Єâðîïà (Єâðîïåéñüêèé Ñîþç) і Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ. Ïðè öüîìó íà
çàõîäі òåðèòîðіÿ Óêðàїíè áåçïîñåðåäíüî ïðèëÿãàє äî єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ,
ÿêі ïіñëÿ ðîçøèðåííÿ ЄÑ âõîäÿòü ó íàéïîòóæíіøå іíòåãðàöіéíå óãðóïîâàííÿ ñâіòó. Êðіì òîãî, ïîñòóïîâî âіäáóâàєòüñÿ âіäðîäæåííÿ òðàäèöіéíîї ìåðèäіîíàëüíîї îñі – Áàëòіéñüêî-×îðíîìîðñüêîї. Îòæå, Óêðàїíà ëåæèòü íà
ïåðåòèíі òðàíñïîðòíèõ àðòåðіé, ùî ç’єäíóþòü Çàõіä і Ñõіä, Ïіâíі÷ і Ïіâäåíü Єâðàçіéñüêîãî ìàòåðèêà. À ÷îðíîìîðñüêі ïîðòè ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ áåçïîñåðåäíіõ çâ’ÿçêіâ іç êðàїíàìè іíøèõ êîíòèíåíòіâ.
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ïðî çîíó âіëüíîї òîðãіâëі Óêðàїíè ç ЄÑ, ùî íàáóëà ÷èííîñòі ç 1 ñі÷íÿ
2016 ð., òà Óãîäà ïðî àñîöіàöіþ ìіæ Єâðîñîþçîì òà Óêðàїíîþ.

Національне надбання

1 вересня 2017 р. в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між
Євросоюзом та Україною. Ця Угода є принципово новим договором, оскільки
дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації
та економічної інтеграції. У перспективі ця угода має підвищити обсяг експорту товарів, що виробляються в Україні, на світових ринках. Водночас українські споживачі матимуть доступ до якісніших і дешевших товарів і послуг.

Âàæëèâèì íàïðÿìîì ãåîïîëіòèêè Óêðàїíè є єâðîàòëàíòè÷íà
ð
іíòåãðàöіÿ. Її íåîáõіäíіñòü îáóìîâëåíà ïðàãíåííÿì çàáåçïå÷èòè íàäіéíèé çàõèñò òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі òà ñóâåðåíіòåòó, íåäîòîðêàííіñòü
êîðäîíіâ. Íàéïîòóæíіøèì âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèì ñîþçîì ó ñâіòі òà
Єâðîïі є ÍÀÒÎ. Íà ñüîãîäíі Óêðàїíà є єäèíîþ êðàїíîþ-ïàðòíåðîì ÍÀÒÎ, ùî áåðå ó÷àñòü ó âñіõ
îñíîâíèõ ïîòî÷íèõ ìèðîòâîð÷èõ
ìіñіÿõ ïіä її ïðîâîäîì (ìàë. 98).
ÍÀÒÎ
äîïîìàãàє ðåôîðìóâàòè àðМал. 98. Візит в Україну Генерального
ìіþ Óêðàїíè.
секретаря НАТО Єнса Столтенберга
Ñåðåä íàãàëüíèõ íàïðÿìіâ ãåîïîëіòèêè Óêðàїíè є òàêîæ äâîñòîðîííі é áàãàòîñòîðîííі âçàєìèíè çі
ñòðàòåãі÷íèìè ïàðòíåðàìè. Ñòðàòåãі÷íå ïàðòíåðñòâî є âèùîþ ñõîäèíêîþ ñïіâðîáіòíèöòâà ïîðіâíÿíî çі çâè÷àéíèìè âіäíîñèíàìè. Äëÿ ñòðàòåãі÷íîãî ïàðòíåðñòâà õàðàêòåðíі âèñîêèé ñòóïіíü ñïіâðîáіòíèöòâà é äîâіðè,
à òàêîæ ïðîçîðіñòü âіäíîñèí, ùî îçíà÷àє øèðîêó âçàєìîäіþ ó ìіæíàðîäíèõ ñïðàâàõ і íåñïðÿìîâàíіñòü ïðîòè òðåòіõ êðàїí. Ïðèêëàäàìè êðàїí ïîçà
ìåæàìè ЄÑ, ÿêі âèçíàþòüñÿ ñòðàòåãі÷íèìè ïàðòíåðàìè Óêðàїíè, є, çîêðåìà, ÑØÀ, Êèòàé, ßïîíіÿ, Ïіâäåííà Êîðåÿ, Òóðå÷÷èíà, Ãðóçіÿ òà іí.
ГОЛОВНЕ
Î Геополітична структура сучасного світу – це співвідношення геополітичних центрів
сили та зон їхнього впливу.
Î Геополітичні центри сили – це держави та недержавні суб’єкти, що спроможні змінити географічний простір у власних інтересах.
Î Геополітична карта світу – це просторове відображення його геополітичної структури.
Î Основні вектори сучасної української геополітики – європейська та євроатлантична
інтеграція, а також двосторонні й багасторонні взаємини зі стратегічними партнерами.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
Що таке геополітика і які є основні суб’єкти геополітики?
Розкрийте особливості геополітичної структури сучасного світу.
Поясніть місце України на сучасній геополітичній карті світу.
Обґрунтуйте доцільність основних векторів зовнішньої політики України.
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 знати
и основні регіони й країни – торговельних партнерів України; країни-інвестори та великі ТНК в Україні, райони транскордонного співробітництва, приклади
міжнародних науково-технічних проектів за участю України; напрямки товарного
експорту з України, міжнародні транспортні коридори на території України, основУкраїни;
ї
ніі туристичніі потоки до У
 уміти характеризувати місце України на світових ринках товарів та послуг,
капіталу;
 оцінювати зміни міжнародної спеціалізації України у зв’язку з інтеграцією в Європейський економічний простір;
 пропонувати способи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності України в
контексті сталого розвитку.

§ 47.

ÌІÑÖÅ ÓÊÐÀЇÍÈ Â ÑÈÑÒÅÌІ
ÃËÎÁÀËÜÍÈÕ ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÕ ÂІÄÍÎÑÈÍ

Î Яка роль ЄС в Європейському регіоні?
Î Який вплив на економіку здійснюють ТНК?


Місце України у світовій економіці. Åêîíîìіêà Óêðàїíè ïîñіëà 2016 ð.
50-òå ìіñöå ñåðåä іíøèõ êðàїí ñâіòó ç ÂÂÏ îáñÿãîì 353 ìëðä äîë. ÑØÀ.
Ðàçîì іç òèì çà ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ íàøà êðàїíà îïèíèëàñÿ ëèøå íà
147-ìó ìіñöі. Îñòàííіìè ðîêàìè åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі áóëà âêðàé
âàæêîþ. Çà ïîêàçíèêîì åêîíîìі÷íîї êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі Óêðàїíà
2016–2017 ðð. âòðàòèëà 6 ïîçèöіé і ïîñіëà 85-òå ìіñöå ñåðåä 138 êðàїí
ñâіòó. Åêñïîðò òîâàðіâ і ïîñëóã ó êðàїíі çàãàëîì ñêîðîòèâñÿ 2016 ð. íà 4 %
ïîðіâíÿíî ç ïîïåðåäíіì ðîêîì.
Îäíієþ ç âàãîìèõ ïðè÷èí òàêîãî ïîãіðøåííÿ є ãåîïîëіòè÷íèé êîíôëіêò
íà òåðåíàõ Óêðàїíè, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ 2014 ð., – àíåêñіÿ Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, âîєííі äії òà çðóéíîâàíà іíôðàñòðóêòóðà íà Ñõîäі Óêðàїíè,
çóïèíêà ïåâíîãî êîëà åêñïîðòîîðієíòîâàíèõ ïіäïðèєìñòâ, çàãàëüíå ïîñèëåííÿ íàïðóãè â çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèõ âіäíîñèíàõ ç äîíåäàâíà îñíîâíèì
ïàðòíåðîì – Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ òà ïðèçóïèíåííÿ íåþ äії Äîãîâîðó
ïðî çîíó âіëüíîї òîðãіâëі ç Óêðàїíîþ ç 1 ñі÷íÿ 2016 ðîêó. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà íàäñêëàäíі óìîâè, ó ÿêèõ îïèíèëàñÿ Óêðàїíà âïðîäîâæ îñòàííіõ
ðîêіâ, êðàїíà ïîñòóïîâî âèéøëà ç êðèçè, і 2016 ðіê ñòàâ ðîêîì âіäíîñíîї
ñòàáіëіçàöії òà âіäíîâëåííÿ çðîñòàííÿ åêîíîìіêè.
Зовнішня торгівля. Ç ìåòîþ ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі â Óêðàїíі áóâ

ðîçðîáëåíèé âàæëèâèé äîêóìåíò – «Åêñïîðòíà ñòðàòåãіÿ Óêðàїíè: Äîðîæíÿ êàðòà ñòðàòåãі÷íîãî ðîçâèòêó òîðãіâëі íà ïåðіîä 2017–2021 ðð.». Ó öіé
ñòðàòåãії, çîêðåìà, âіäîáðàæåíî ãåîãðàôі÷íó ïåðåîðієíòàöіþ â ìіæíàðîäíіé
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òîðãіâëі. ßêùî 2015 ð. ãîëîâíèì ðèíêîì äëÿ óêðàїíñüêîї ïðîäóêöії áóëà
Ðîñіÿ, òî íèíі ãîëîâíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè íàçâàíî êðàїíè
ЄÑ, åêñïîðò äî ÿêèõ çðîñòàє. Êðіì òîãî, áóëè âèçíà÷åíі êðàїíè, ùî є ïîòåíöіéíî ïðèâàáëèâі äëÿ áіëüøîñòі ñåêòîðіâ åêîíîìіêè Óêðàїíè. Çàãàëîì
òàêèõ êðàїí äâàäöÿòü – öå Òóðå÷÷èíà, Êèòàé, Іíäіÿ, Єãèïåò, Ñàóäіâñüêà
Àðàâіÿ, Êàíàäà, ÎÀÅ, ÑØÀ, Іçðàїëü, Áіëîðóñü, Ãðóçіÿ, Ìîëäîâà, ßïîíіÿ,
Іíäîíåçіÿ, Òàїëàíä, Áàíãëàäåø, Ëіâàí, Ôіëіïïіíè, Íіãåðіÿ òà Øâåéöàðіÿ.
Ó 2016 ð. åêñïîðò òîâàðіâ і ïîñëóã ïåðåâèùèâ 49 % âіä ÂÂÏ, àáî 46 ìëðä
äîëàðіâ ÑØÀ, ç íèõ ìàéæå 73 % ïðèïàäàє íà åêñïîðò òîâàðіâ, ðåøòà –
åêñïîðò ïîñëóã (27 %). Íàéáіëüøèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè
ñüîãîäíі є ЄÑ. ×àñòêà êðàїí ЄÑ â îáñÿçі óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó òîâàðіâ
çðîñëà ç ìàéæå 26 % ó 2008 ð. äî ïîíàä 37 % ó 2016 ð., çîêðåìà, âíàñëіäîê îòðèìàíèõ Óêðàїíîþ òîðãîâåëüíèõ ïіëüã і ïî÷àòêó äії Óãîäè ïðî ïîãëèáëåíó òà âñåîõîïíó çîíó âіëüíîї òîðãіâëі ìіæ ЄÑ òà Óêðàїíîþ (òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1. Îñíîâíі êðàїíè-ïàðòíåðè Óêðàїíè
â åêñïîðòі òîâàðіâ, 2016 ð.
Åêñïîðò

Іìïîðò

ìëí äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

ìëí äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

Ðîñіÿ

3592,9

9,9

5149,3

13,1

Єãèïåò

2266,5

6,2

48,7

0,1

Ïîëüùà

2200,0

6,1

2693,3

6,8

Òóðå÷÷èíà

2049,1

5,6

1098,6

2,8

Іòàëіÿ

1929,6

5,3

1358,2

3,3

Іíäіÿ

1903,1

5,2

486,1

1,2

Êèòàé

1832,5

5,0

4687,7

11,9

Íіìå÷÷èíà

1432,7

3,9

4318,4

11,0

Óãîðùèíà

1053,1

2,9

802,0

2,0

Іñïàíіÿ

1004,5

2,8

500,9

1,3

Íіäåðëàíäè

995,3

2,7

546,8

1,4

Ôðàíöіÿ

453,7

1,1

1530,5

3,9

Іíøі êðàїíè

15648,7

43,3

16029,3

41,2

Óñüîãî

36361,7

100

39249,8

100

Êðàїíà

×àñòêà êðàїí ЄÑ ó çàãàëüíîìó îáñÿçі åêñïîðòó òîâàðіâ Óêðàїíè â 2016 ð.
ïåðåâèùèëà 35 %. Íàéáіëüøі åêñïîðòíі ïîñòàâêè çäіéñíþâàëèñÿ äî Ïîëüùі, Іòàëії, Íіìå÷÷èíè, Óãîðùèíè, Іñïàíії òà Íіäåðëàíäіâ. Ùîäî âëàñíå
ïðîäóêöії, òî çàãàëîì âîíà ìàє çäåáіëüøîãî ñèðîâèííèé õàðàêòåð. Ìàéæå
70 % åêñïîðòó òîâàðіâ ñòàíîâëÿòü ïåðåâàæíî ñèðîâèííà ïðîäóêöіÿ – çåðíîâі êóëüòóðè, æèðè é îëії, ðóäè, øëàê, çîëà, ìіíåðàëüíі ïðîäóêòè, äåðåâèíà, ñèðîâèíà äëÿ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі òîùî.
Ùå áіëüøà ÷àñòêà êðàїí ЄÑ ó çàãàëüíîìó îáñÿçі іìïîðòó òîâàðіâ – ìàéæå 44 %. Íàéáіëüøі іìïîðòíі ïîñòàâêè ñåðåä êðàїí ЄÑ çäіéñíþâàëèñü іç
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Òàáëèöÿ 2. Ìіæíàðîäíі òðàíñïîðòíі êîðèäîðè
íà òåðèòîðії Óêðàїíè
№
êîðèäîðà

Ìàðøðóò

3

Áðþññåëü – Ààõåí – Êåëüí – Äðåçäåí – Âðîöëàâ – Êàòîâіöå – Êðàêіâ – Ëüâіâ – Êèїâ

5

Âåíåöіÿ – Òðієñò/Êîïåð – Ëþáëÿíà – Ìàðèáîð – Áóäàïåøò – Óæãîðîä – Ëüâіâ – Êèїâ

7

Äóíàéñüêèé (âîäíèé) (Àâñòðіÿ, Óãîðùèíà, Þãîñëàâіÿ, Áîëãàðіÿ, Ðóìóíіÿ, Ìîëäîâà, Óêðàїíà)

9

Ãåëüñіíêі – Âèáîðã – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ïñêîâ – Ìîñêâà – Êàëіíіíãðàä – Êèїâ – Ëþáàøіâêà/Ðîçäіëüíà – Êèøèíіâ – Áóõàðåñò – Äèìèòðîâãðàä – Àëåêñàíäðóïîëіñ

×àñòêà êðàїí ЄÑ â åêñïîðòі ñòàíîâèòü 30,5 %. Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Óêðàїíè â åêñïîðòі ñåðåä êðàїí ЄÑ є Íіìå÷÷èíà, Âåëèêà
Áðèòàíіÿ, Êіïð і Ïîëüùà. Ñåðåä іíøèõ êðàїí çíà÷íà ÷àñòêà óêðàїíñüêîãî
åêñïîðòó ïîñëóã ïðèïàäàє íà Ðîñіþ, ÑØÀ, Øâåéöàðіþ і Òóðêìåíіñòàí.
Ó ñòðóêòóðі іìïîðòó ïîñëóã ïåðåâàæàþòü äåðæàâíі é óðÿäîâі ïîñëóãè,
òðàíñïîðòíі, äіëîâі, òóðèñòè÷íі, ôіíàíñîâі ïîñëóãè, à òàêîæ ïîñëóãè ó
ñôåðі òåëåêîìóíіêàöії, êîìï’þòåðíі é іíôîðìàöіéíі ïîñëóãè. Ó 2016 ð.
íàéâàãîìіøі îáñÿãè ïîñëóã ñåðåä êðàїí ЄÑ îäåðæóâàëèñÿ âіä Âåëèêîї Áðèòàíії, Íіìå÷÷èíè, Êіïðó, Ïîëüùі é Àâñòðії. Ñåðåä іíøèõ êðàїí âèðіçíÿþòüñÿ ÑØÀ, Ðîñіÿ, Òóðå÷÷èíà і Øâåéöàðіÿ.
Òàáëèöÿ 3. Îñíîâíі êðàїíè-ïàðòíåðè Óêðàїíè
â åêñïîðòі ïîñëóã, 2016 ð.
Åêñïîðò

Іìïîðò

òèñ. äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

òèñ. äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

Ðîñіÿ

3077441,8

31,2

499904,0

9,4

ÑØÀ

717286,7

7,3

693629,3

13,0

Øâåéöàðіÿ

676668,1

6,9

191238,3

3,6

Íіìå÷÷èíà

488444,8

4,9

364093,4

6,8

Âåëèêà Áðèòàíіÿ

462868,1

4,7

563136,6

10,6

Êðàїíà
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Íіìå÷÷èíè, Ïîëüùі, Ôðàíöії, Іòàëії, Óãîðùèíè. Ïðè öüîìó Óêðàїíà êóïóâàëà çäåáіëüøîãî ìåõàíі÷íі òà åëåêòðè÷íі ìàøèíè, ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї
ïðîìèñëîâîñòі, ïðèðîäíèé ãàç, òîâàðè ÀÏÊ і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.
Åêñïîðò ïîñëóã â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíèé, ãîëîâíèì ÷èíîì, òðàíñïîðòíèìè ïîñëóãàìè (áëèçüêî 54 % åêñïîðòó ïîñëóã), ç ÿêèõ ëåäü íå ïîëîâèíà
ïðèïàäàє íà òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà íàôòè. Âàæëèâіñòü åêñïîðòó òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã âèçíà÷àєòüñÿ, çîêðåìà, ïðîõîäæåííÿì ÷åðåç
òåðèòîðіþ Óêðàїíè ÷îòèðüîõ ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ (òàáë. 2).
Êðіì òîãî, íàøà êðàїíà åêñïîðòóє ïîñëóãè ó ñôåðі òåëåêîìóíіêàöії,
êîìï’þòåðíі é іíôîðìàöіéíі, à òàêîæ äіëîâі ïîñëóãè òîùî.

РОЗДІЛ 6

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 3
Åêñïîðò

Іìïîðò

òèñ. äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

òèñ. äîë.
ÑØÀ

×àñòêà
âіä çàãàëüíîãî
åêñïîðòó, %

Òóðêìåíіñòàí

348344,3

3,5

40457,3

0,8

Êіïð

239038,5

2,4

250001,1

4,7

Ïîëüùà

220571,0

2,2

138649,8

2,6

Àâñòðіÿ

138259,5

1,4

111387,9

2,1

Іíøі êðàїíè

3499076,9

35,5

2474015,0

46,4

Óñüîãî

9867999,7

100

5326512,7

100

Êðàїíà

Прямі іноземні інвестиції. Îáñÿã ïðÿìèõ іíâåñòèöіé â åêîíîìіêó Óêðàїíè

ñòàíîì íà 2016 ð. ñòàíîâèâ 37,7 ìëðä äîë. ÑØÀ. Öå ìåíøå ðіâíÿ ïîïåðåäíіõ 5-òè ðîêіâ, îñêіëüêè ÷åðåç óæå çàçíà÷åíі ãåîïîëіòè÷íі âèêëèêè іíâåñòèöіéíà ïðèâàáëèâіñòü Óêðàїíè çíèçèëàñÿ.
Îáñÿã ïðÿìèõ іíâåñòèöіé â åêîíîìіêó Óêðàїíè ñòàíîì íà 2016 ð. ñòàíîâèâ 37,7 ìëðä äîë. ÑØÀ, çîêðåìà ç êðàїí ЄÑ – 26,1 ìëðä äîë. ÑØÀ (69 %
çàãàëüíîãî îáñÿãó іíâåñòèöіé â Óêðàїíó).
Ïðÿìі іíîçåìíі іíâåñòèöії íàäõîäèëè ç 93 êðàїí ñâіòó, ñåðåä ÿêèõ íàéãîëîâíіøі іíâåñòîðè: Êіïð – 9,7 ìëðä äîë. ÑØÀ, Íіäåðëàíäè – 5,7 ìëðä
äîë. ÑØÀ, Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ – 4,3 ìëðä äîë. ÑØÀ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ –
2,1 ìëðä äîë. ÑØÀ òà Íіìå÷÷èíà – 1,6 ìëðä äîë. ÑØÀ (ìàë. 99).
Транснаціональні корпорації в Україні. Ðîçâèòîê Óêðàїíè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãëîáàëіçàöії íåìîæëèâèé áåç âçàєìîäії ç òðàíñíàöіîíàëüíèìè êîðïîðàöіÿìè (ÒÍÊ). Ïðÿìі іíîçåìíі іíâåñòèöії ç áîêó ÒÍÊ є ïðàêòè÷íî
äîöіëüíіøèìè äëÿ åêîíîìіêè êðàїíè, íіæ äåðæàâíі êðåäèòè òà ïîçèêè.
Â Óêðàїíі äіþòü ïîíàä 30 ñâіòîâèõ òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé. Íà
îñíîâíó óâàãó çàñëóãîâóþòü ÒÍÊ, ÿêі çàéìàþòüñÿ âèðîáíèöòâîì ïðîäóêöії íà òåðèòîðії Óêðàїíè і, ÿê íàñëіäîê, ðîçâèâàþòü ïðîìèñëîâèé ïîòåíöіàë êðàїíè òà ñòâîðþþòü íîâі ðîáî÷і ìіñöÿ.
Ñåðåä òèõ, ùî âêëàäàëè íàéáіëüøі іíâåñòèöії â äî÷іðíі êîìïàíії і ñïіëüíі
ïіäïðèєìñòâà â Óêðàїíі, – McDonald’s Corporations (ÑØÀ, õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü) ç îáñÿãîì іíâåñòèöіé ó 7,4 ìëí äîë. ÑØÀ, Nestle S.A. (Øâåéöàðіÿ,
õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü) – 6,7 ìëí äîë. ÑØÀ òà British American Tobacco (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, òþòþíîâà ïðîìèñëîâіñòü) – 6,2 ìëí äîë. ÑØÀ. Öі
Російська Федерація 11%
ìіæíàðîäíі êîìïàíії ïîçèòèâíî
Велика Британія 6%
âïëèíóëè, çîêðåìà, íà ðèíîê òîâàðіâ
Нідерланди 15%
õàð÷óâàííÿ, îñêіëüêè çíà÷íî ðîçøèКіпр 26%
ðèëè òîâàðíèé àñîðòèìåíò.
Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ â óêðàїíНімеччина 4%
ñüêіé
åêîíîìіöі íàáóëè òàêîæ
Інші країни 38%
Alcatel, British Petroleum, CocaCola,
Danone, HewlettPackard, Huawei,
Metro Cash&Carry, Nestlå, Nokia,
PepsiÑo, Procter&Gamble, Samsung,
Мал. 99. Прямі іноземні інвестиції в Україну
за країнами у 2016 р., %
Shell, Siemens, Toyota òà іí.
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Користуючись Інтернетом, з’ясуйте спеціалізацію вищезазначених ТНК та
основну їхню продукцію.

Міжнародні науково-технічні проекти за участю України. Óïðîäîâæ 2016 ð.
â Óêðàїíі áóëî çàðåєñòðîâàíî 192 íîâі ïðîåêòè ìіæíàðîäíîї òåõíі÷íîї äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 0,5 ìëðä єâðî. Áіëüøіñòü ç íèõ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç íàöіîíàëüíі òà ðåãіîíàëüíі ïðîãðàìè äîïîìîãè ЄÑ.
Ïðèêëàäîì ó÷àñòі Óêðàїíè â ïðîöåñàõ єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії є, çîêðåìà, ïðîãðàìè ïðèêîðäîííîãî ñïіâðîáіòíèöòâà íà 2014–2020 ðð.: «Óêðàїíà – Ðóìóíіÿ», «Óêðàїíà – Óãîðùèíà – Ñëîâà÷÷èíà – Ðóìóíіÿ»,
«Óêðàїíà – Ïîëüùà – Áіëîðóñü», «Áàñåéí ×îðíîãî ìîðÿ». Âèêîíàííÿ öèõ
ïðîãðàì ïåðåäáà÷àє îáìіí äîñâіäîì і íàéëіïøèìè ïðàêòèêàìè ç êðàїíàìèïàðòíåðàìè, çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ðåñóðñіâ äëÿ ïіäâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі ïðèêîðäîííèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè òîùî. Ðîçâèòêó єâðîïåéñüêîї
іíòåãðàöії ñïðèÿє òàê çâàíà ïðîãðàìà Twinning, ñïðÿìîâàíà íà ïîëіïøåííÿ ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіâ âëàäè êðàїí â óìîâàõ ñòàíäàðòіâ ЄÑ.
Äîñèòü âіäîìîþ â Óêðàїíі є é îñâіòíÿ ïðîãðàìà ЄÑ Tempus, ÿêà ñïðèÿє
âñòàíîâëåííþ і çìіöíåííþ ñïіâïðàöі ó ñôåðі âèùîї îñâіòè ìіæ êðàїíàìè÷ëåíàìè ЄÑ і êðàїíàìè-ïàðòíåðàìè ÷åðåç óíіâåðñèòåòñüêі ïðîåêòè.
Íà ñüîãîäíі ïðîäîâæóєòüñÿ ðåàëіçàöіÿ é іíøèõ ìіæíàðîäíèõ ïðîãðàì/
ïðîåêòіâ. Ñåðåä íèõ – ïðîåêò «Ïіäòðèìêà ЄÑ Óêðàїíè ó âіäíîâëåííі її
åêîíîìіêè (EU SURE). Ïðîåêò òåõíі÷íîї äîïîìîãè EU SURE» (äîíîð – ЄÑ)
ïðîåêò «Ïðîãðàìà ïіäòðèìêè “çåëåíîї” ìîäåðíіçàöії óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè» (äîíîð – Óðÿä Íіìå÷÷èíè); ïðîåêò «Ïðîãðàìà ëіäåðñòâà, ñïðèÿííÿ
åêñïîðòó, çàëó÷åííÿ іíâåñòèöіé і ðîçâèòêó» (äîíîð – Óðÿä ÑØÀ); ïðîåêò
«Åêñïåðòíà ïіäòðèìêà âðÿäóâàííÿ é åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó» (äîíîð –
Óðÿä Êàíàäè) òà іí.
ГОЛОВНЕ
Î Економіка України, порівняно з провідними країнами світу, нині вирізняється слабкою конкурентоспроможністю.
Î Попри негативні наслідки геополітичного конфлікту, Україна поступово завойовує
нові позиції на світових товарних ринках.
Î Головним торговельним партнером України є країни ЄС, звідки надходить і більшість прямих іноземних інвестицій.
Î В Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій, які помітно впливають на економіку країни.
Î Україна є активним учасником міжнародних науково-технічних проектів/програм,
більшість з яких реалізуються за сприяння ЄС.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

Охарактеризуйте сучасне місце України у світовій економіці.
Що і чому змінилося в міжнародній торгівлі України впродовж останніх років?
Назвіть країни, з якими Україна здійснює найбільші експортні й імпортні операції.
Продукція яких ТНК в Україні вам відома? Чи можна її, на вашу думку, замінити вітчизняною продукцією?
5. Визначте, чим відрізняється експортна й імпортна продукція України.
6. За додатковими джерелами інформації визначте, у торгівлі товарами чи послугами
експорт більший за імпорт.
7. Що, на вашу думку, слід зробити, щоб інвестиційна привабливість України зросла?
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