
Площа — 372,8 тис. км2. 
Населення — 126,1 млн осіб (2016 р.). 
ВВП на одну особу (2014 р., за 
ПКС) — 37390 дол. (28-ме місце). 
За ІРЛП (2015 р.) — 20-те місце 
(група країн із дуже високим ін
дексом).
Державний устрій — конституцій
на монархія, унітарна держава.

Головні особливості ЕГП

Розташо- Розташована Омивається Розташова Має тери
вана в центрі Азіат- морями Ти на в помір торіальні
у Східній сько-Тихооке- хого океану, ному і суб претензії
Азії, на енського регіо- найближчі тропічному до Росії
Японсько- ну на перетині сусіди: Ро кліматич щодо Ку-
му архі- морських шля- сія, Респуб них поясах, рильських
пелазі хів між Азією, ліка Корея, в області островів

Австралією, Північна Ко мусонного і півдня
Америкою рея, Китай клімату Сахаліну

Мінеральні Рекреаційні

Низькокалорійне 
кам’яне вугілля, 
незначні запаси га
зу та нафти, сірка, 
вапняки

Історико-культурного напрямку (храми, пала
ци, замки, 15 об’єктів у переліку ЮНЕСКО). 
Екологічного напрямку (мальовничі природні 
ландшафти).
Гірськолижного напрямку (Нагано, Саппоро)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові

Численні гірські річки, 
найбільша — Сінано, 
багато озер, найбіль
ше — Товада

Переважають слабопі
дзолисті, торф’янисті, 
бурі лісові ґрунти, 
червоноземи

Ліси займають 
70 % території,
1/3 — штучне лісо
відновлення



Природні умови

Рельєф Клімат

3/4 території островів за
ймають гори; середня висо
та гірських масивів стано
вить 1600—1700 м; схили 
дуже круті.
Острови розташовані в зо
ні землетрусів, мають по
над 200 вулканів (40 — 
діючих)

Характерна нестабільна погода: 
влітку — мусони, а взимку — сні 
гопади.
Середні температури в Токіо: січ
ня ---- 1-4 °С, липня---- 1-24 °С.
Опади: 1000 мм/рік

• Населення

Демографічна ситуація Структура Розселення

• І тип відтворення; < Національна: япон . Середня густота насе
природний при ці — 99,7 %, айни, лення — 333,8 осо-
ріст ----- 2,8 %о. корейці, китайці — би/км2.

• «Старіння нації». 0,3 %. і Рівень урбанізації —
• Середня очікува • Релігійна: синтоїсти — 80 %.

на тривалість 83,9 % (національна), 12 міст-мільйонерів.
життя — 82,1 буддисти — 71,4 % Найбільші: Токіо —
року (світова), християни — 

2 %.
• Вікова: 13,1 % —

64,0 % — 22,9 %.
• Статева: 100 жі- 

нок/92 чоловіки

8.9 млн осіб, Йоко
гама — 3,7 млн осіб, 
Осака — 2,7 млн 
осіб, Нагоя — 2,3 
млн осіб, Саппоро —
1.9 млн осіб. 
Токійська агломера
ція — 15,6 млн осіб. 
Мегаполіс Токкай- 
до — 60 млн осіб

Структура зайнятості населення

Умовні позначення
Щ  промисловість
Щ  сільське

господарство
[] сфера послуг

У



Енергетика Машинобудування Металургія Хімічна
• Орієнтується і • 10 % світового • 2-ге місце • 2-ге місце

на імпортні виробництва у світі за ви у світі (після
нафту (57 %) продукції ма робництвом СІЛА) за об
та природний шинобудування . сталі. сягами ви
газ (10 %). • 1/4 продукції • Чорна і кольо робництва.

 3-тє місце експортується. рова металур • 16 нафтохі
у світі за ви • 20 % світового гія базуються мічних
робництвом виробництва переважно на комплексів.
електроенергії. електроніки імпортній си • Спеціалізу

і  ТЕС — 58 %, промислового ровині. ється на на
ГЕС — 12 %, призначення. • Упроваджу фтохімії, ви
АЕС — 28 %,  Основою галузі ються ресур робництві
інші джере є наукоємні ви созберігаючі синтетичного
ла — 2 %. робництва. технології. каучуку, хі

 Упровадження  Зосереджене 1 Зростає значен мічних воло
енергозберіга в межах Тихо ня виробництва кон, пласт
ючих техноло океанського про з переробки мас, компо
гій мислового поясу вторинної сиро зиційних ма

вини теріалів

Структура промисловості

Деревообробна* Легка* Харчова*

* Підприємства цих галузей у Японії розміщені відносно рівномірно, працюють 
як на місцевій, так і на привізній сировині, обслуговують місцевий ринок.



Сільське господарство

Характерне дрібне землекористування фермерського типу.
Земель, придатних для землеробства, небагато.
Сільське господарство країни забезпечує потреби населення в продо
вольстві на 70 %.
Провідною галуззю у структурі сільського господарства є рослинни
цтво (70 % від загальної вартості).
Японія — один із найбільших імпортерів сільськогосподарської про
дукції у світі

Тваринництво (72 %)

Значна частина кормів 
імпортується. 
Свинарство. 
Птахівництво. 
Рибальство (1-ше місце 
у світі за виловом риби). 
Вирощування молюсків

Рослинництво (28 %)

• Зернові культури: рис (головна культу
ра, 50 % посівних площ), пшениця, яч
мінь, кукурудза.

• Цукровий буряк, цукрова тростина, чай.
• Овочівництво.
• Садівництво (яблука, груші, персики, 

мандарини).
• Вирощування водоростей

Транспорт

А вт ом обільн и й З а л ізн и ч н и й • М о р с ь к и й  (9-те П о віт р я н и й
(52 % ванта (система місце у світі за (найбільший між
жів, 60 % па швидкісних тоннажем). Вико народний тран
сажирів) залізниць — ристання «деше спорт: 45 млн

Сінкансен) вих прапорів». пас. /рік — Нарі-
• 120 портів із та (Токіо))

міжнародним
статусом

• Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт Експорт

• Мінеральна та текстиль • Судна, комп’ютери.
на сировина. • Автомобілі, прилади.

• Енергоносії. • Теле-, відєо-, радіо
• Напівфабрикати. апаратура.
• Хімікати. • Годинники, фотоапа
• Промислове устаткуван рати.

ня. • Текстильні вироби.
• Продукти харчування • Інвестиції



Китай (Китайська Народна Республіка)

• Площа — 9,6 млн км2.
• Населення — 1,38 млрд осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за 

ПКС) — 12880 дол. (90-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 89-те місце 

(група країн із середнім індексом).
• Державний устрій — соціалістична 

народна республіка, унітарна дер
жава.

0. Тайвань

Головні особливості ЕГП

Розташований у по Має у своєму Рельєф Неврегульо-
мірному, субтропіч складі специфіч ускладнює вані терито
ному і тропічному ні адміністратив розвиток ріальні пи
кліматичних поясах; ні одиниці — зв’язків із тання
на сході мусонний Тайвань, Сянган західними та з Індією та
тип клімату, на за (Гонконг), Ао південними В’єтнамом
ході — різко конти
нентальний

минь (Макао) сусідами

Природні умови

Рельєф Клімат

• На сході — прибережні 
рівнини (Велика Китай
ська та ін.), невисокі гори.

• На заході — центрально
азіатські плоскогір’я та 
гори (Тянь-Шань, Кунь- 
Лунь, Тибет)

• У цілому має континентально-мусон
ний характер. 3/4 території розташо
вано у відносно сприятливих кліма
тичних умовах.

• Середня температура січня: на півно
чі ----- ЗО °С, на півдні — +18 °С;
липня: +20 і +29 °С відповідно.

• Опади: на півдні — 2000 мм/рік, на 
півночі — до 400 мм/рік

Розташований Займає 1/4 На сході оми Близь Тайванська
у Східній Азії, території вається морями кість до проблема
межує з 13
___„V------ ----

Азії Тихого океану Японії



Мінеральні Рекреаційні
1-ше місце у світі за запасами 
вольфраму, олова, сурми, цинку, 
титану, магнезиту, рідкоземель- 
них елементів.
6-те місце у світі за запасами 
золота.
Значні запаси кам’яного вугіл
ля, нафти, газу, залізних руд.

• 80 видів неметалевих корисних 
копалин

• Історико-культурного напрямку 
(Велика Китайська стіна, чис
ленні монастирі; 40 об’єктів
у переліку ЮНЕСКО) (2010 р.).

• Екологічного напрямку (різно
манітні ландшафти).

• Гірськолижно-альпіністського 
напрямку (Тибет, Гімалаї, 
Тянь-Шань та ін.)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові
• 4-те місце у світі за запа- • Є майже всі ви- 1/8 території за-

сами поверхневих вод.
• Великі річки: Янцзи, Ху- і

ди ґрунтів євра
зійського конти-

ймають ліси: 
хвойні і листяні

анхе, Амур та ін. ненту. помірного поясу,
• Багато каналів, у тому * Основні ґрунти листопадні субтро-

числі найбільший у сві- землеробних ра- пічного і дощові
ті — Великий канал. йонів — світлі тропічного поясів
Велика кількість озер, се- лучні та черво-
ред них 12 із площею по
над 1 тис. км2.

ноземи

• Значні запаси підземних 
вод

• Населення

Демограф ічна ситуація і Структура Розселення

• І тип відтворення; <- Національна; китайці • Середня густота
природний при- (ханьці) — 91,5 % ,  ти- населення —
ріст — 4,9 % о . бетці, чжуани, маньчжу- 143,5 особи/км2.

• Демографічна по- ри, уйгури — 8,5 % . • Рівень урбаніза-
літика (принцип • Релігійна: буддизм — ції — 52 % .

одна родина — 100 млн осіб, мусуль- • 99 міст-
одна дити н а, із мани — 17 млн осіб, мільйонерів. Най-
2006 р. — дві ди- протестанти —  12 млн більші: Шанхай —

тини). осіб, католики —  4 18,5 млн осіб,
• Середня очікувана млн осіб. Існують релі- Пекін —  17,4 млн

тривалість жит- гійні вчення —  дао- осіб, Сянган —

тя —  73,5 року. сизм, конфуціанство. 6,9 млн осіб,
• Міграції внутрішні »  Вікова: 17,6 %  — Тяньцзинь —

(із села до міста), 
зовнішні (до 
СІЛА, Канади)

73,6 %  —  8,9 %

• Статева: 100 жі- 
нок/106 чоловіків

5,0 млн осіб



З а л ізн и ч н и й А в т о м о б іл ь ■ В одний  (19 % Т рубопро- П о в іт р я н и й
(24 % заліз- ний  (28 % вантажопере- в ід п и й (переважно
ничних пере- вантажопе- везень, довжи- (5 % ван- зовнішні пе-
везень світу, ревезень; на внутрішніх тажопере- ревезення;
найдовша 10 % насе- шляхів везень, 3000 маршру
у світі мере- лених пунк- 110 тис. км; транспор- тів, 33 між-
жа високо- тів не ма- 116 морських тує нафту народні авіа-
швидкісних
залізниць)

ють шляхів 
сполучення)

портів) до портів) лінії)



Енергетика Машинобудування Металургія Хімічна
Орієнтується • Забезпечує потреби « Власна сиро ! , Виробництво
на вугільну країни на 75 %. винна база. мінеральних
сировину. , Найбільша концен ! , 1-ше місце добрив

.  ТЕС — 75 % трація підприємств у світі за (1-ше міс
виробництва у великих містах виплавкою це — азотні).
електроенер приморської зони. сталі. , Виробництво
гії; ГЕС — . 1-ше місце у світі . 25 % світо натурально
20 %, три за виробництвом вого вироб го та синте
АЕС, десять велосипедів, авто ництва воль тичного кау
ПЕС — 5 %. мобілів, телевізорів. фраму. чуку,

• 2-ге місце . Постійне вдоскона . 50 видів ко барвників,
у світі за ви лення технологій, льорових ліків
робництвом
електроенергії

засобів зв’язку металів екс
портується

Структура промисловості

Будівельних
матеріалів Легка Харчова

12 тис. під
приємств.

 1-ше місце 
у світі за 
виробни
цтвом це
менту

• Найвищі темпи розвитку.
• Найважливіша галузь — текстиль

на (5 % усіх промислових підпри
ємств, які виробляють 14 % то
варної продукції).

• 1-ше місце у світі за загальним 
обсягом виробництва тканин

Понад 
40 під- 
галузей.

• Понад 70 тис. 
підприємств

Сільське господарство

• За різноманітністю сільськогосподарської продукції КНР посідає 1-ше 
місце у світі.

• Площа ріллі в Китаї становить 110 млн га (7 % світової ріллі).
• На рослинництво припадає 60 % валової продукції сільського госпо

дарства

Тваринництво (40 %) Рослинництво (60 %)
. Свинарство (90 % виробництва . Зернові культури: рис (основна

м’яса, 1-ше місце у світі). продовольча культура), пшениця,
. Тяглова рогата худоба. кукурудза, просо, гаолян, ячмінь
, Птахівництво. (1-ше місце у світі).
. Вівчарство. ; .  Олійні культури: арахіс (1-ше
* Скотарство. місце).

Рибальство (3-тє місце у світі • Технічні культури: бавовник
за виловом риби). (1-ше місце), цукрова тростина,

• Штучне риборозведення (аква цукровий буряк, джут, чай.
культура). • Садівництво.

• Шовківництво а Овочівництво



• Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт Експорт

• Машини й устатку- Мінеральна та сіль-
вання (обладнання, ськогосподарська си-
верстати). ровина (вугілля, чорні

• Транспортні засоби і кольорові метали),
(автомобілі, літаки). бавовна, шовк.

• Хімічна продукція. Китай Машини й устатку-
• Продукти харчу- вання (25 % вартості).

вання. Вугілля, нафта.
• Інвестиції Чай, арахіс, м’ясо,

риба.
Тканини, текстильні
вироби.
Одяг, взуття, іграшки

• Площа — 3165,6 тис. км2.
• Населення — 1,3 млрд осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за 

ПКС) — 5855 дол. (124-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 133-тє місце 

(група країн із середнім індексом).
• Державний устрій — парламент

ська республіка, федеративна дер
жава.

Головні особливості ЕГП

Розташована Омивається вода Існує низка нероз Рельєф
в Південній ми Індійського в’язаних територі ускладнює
Азії, майже океану; поблизу альних питань із розвиток еко
симетрично південних берегів Пакистаном та Ки номічних
до Північно Індії проходять таєм, що усклад зв’язків із
го тропіка морські шляхи із нює відносини між північними

Середземного мо країнами сусідами
ря в Тихий океан



Мінеральні і Рекреаційні 1
Кам’яне вугілля, на
фта, залізні і мар
ганцеві руди, значні 
запаси руд кольоро- 
них металів, слюда, 
графіт, берилій, ко
штовне каміння

• 28 об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО
(2010 р.).

• Історико-культурного напрямку (пам’ятки різ
них епох).

• Екологічного напрямку (екзотичні природні 
ландшафти, національні парки).

• Гірськолижно-альпіністського напрямку (Гімалаї)

Природні ресурси

Водні _____1 Земельні Лісові
Річки Інд, Ганг, Брах
мапутра — багатоводні. 
Під час сухого сезону 
спостерігається дефіцит 
води у внутрішніх райо
нах країни

Ґрунти різнома
нітні. Переважа
ють алювіальні 
лучні, алювіаль
ні оглеєні, чер
воноземи

< Займають 20 % пло
щі.

. Вологі тропічні вічно
зелені ліси, мусонні 
ліси

Природні умови

Рельєф Клімат
• Гімалаї — ланцюг хребтів із 

середньою висотою 3000— 
4000 м на півночі країни.

• Індо-Гангська низовина 
(20 % площі).

• Плоскогір’я Декан

і • Територія розташована в тропічно
му і субекваторіальному поясах із 
типовим мусонним кліматом.

• Річна температура 2 5 ..+27 °С.
Опади: 2000—3000 мм/рік

• Населення

Демографічна ситуація | Структура Розселення

• II тип відтворення;  Національна (понад  Середня густота насе
природний при 150 націй): індо- лення — 397 осіб/км2.
ріст — 13,4 %о. арійці — 72 %,  Рівень урбанізації —

• Демографічна полі дравіди — 25 %, 29 %.
тика: «Нас двоє — інші — 3 %. • 37 міст-мільйонерів.
нам двох». • Релігійна: індуїс Найбільші: Мумбаї —

• Середня очікувана ти — 80,5 %, му 13,9 млн осіб, Де
тривалість жит сульмани — 13,4 %, лі — 12,0 млн осіб,
тя — 69,9 року. християни — 2,3 %, Бангалор — 5,2 млн

• Надлишок робочої сікхи, джайністи, осіб, Колкатта — 5
сили. буддисти — 2,5 %. млн осіб, Ченнаї (Ма

• Міграції: економіч  Вікова: 29,7 % — драс) — 4,6 млн осіб.
ні до СІНА, Вели 64,8 % — 5,5 %.  Столиця — Нью-Делі
кої Британії, Пів  Статева: 100 чолові- (район Делі) — 322
денно-Східної Азії ків/93 жінки тис. осіб



• Господарство

Цїанспорт

За л ізн и ч н и й А вт о м о б іл ьн и й М о р с ь к и й  (здій П о в іт р я н и й
(протяжність — (протяжність снює більшу части (обслуговує
62 тис. км, 5-те автострад — ну зовнішньоторго міжнародні та
місце у світі; понад ЗО тис. вельних перевезень внутрішні
багато заліз км; загальна країни; 90 % мор авіалінії; бага
ниць — вузько протяжність ського вантажообі то транзитних
колійні; 10,5 автогужових гу припадає на ві рейсів із Євро
тис. км елек доріг — сім головних пор пи до Півден
трифіковано) 1600 тис. км) тів, найбільший се но-Східної Азії

ред них — Мумбаї) й Австралії)



Енергетика Металургія Машинобуду
вання

Основний вид палива — ву • 60 % добутих заліз • Розвивається
гілля (7,1 % світового ви них руд експорту швидкими
добутку). ється. темпами.
Збільшується видобуток на • 5-те місце у світі за • Багатогалузе
фти (21-ше місце у світі) виплавкою сталі. ве: важке,
і кам’яного вугілля. < Найбільші центри транспортне
ТЕС — 72 % виробництва чорної металургії — (автомобілі,
електроенергії, ГЕС — Бхілаї, Бокаро, Ро- тепловози,
26 %, АЕС — 2,0 %. уркела, Дургапур, морські суд
Значна роль непромислових 
видів палива (дрова, кізяки)

Джамшедпур на, авіакос- 
мічне), точне

Структура промисловості

Легка Ювелірна Хімічна

20 % світового ви • Найбільший виробник • 12-те місце у сві
робництва бавов ювелірних виробів у світі. ті за обсягами
няних тканин. • 1-ше місце у світі за за виробництва.

.  Джутова промис гальною вагою видобутих • Мінеральні до
ловість. алмазів, за кількістю брива, синтетич

.  Значна частка кус огранених алмазів, за об ний каучук, по
тарних промислів сягом експорту алмазів лімери

Сільське господарство

• Має яскраво виражене рослинницьке спрямування (78 % вартості).
• За обсягом сільськогосподарського виробництва держава посідає 4-те 

місце у світі і є одним із найбільших виробників чаю, арахісу, цу
крової тростини, зернобобових, джуту, деяких спецій.

• 2-ге місце у світі за виробництвом рису, 3-тє — за виробництвом тю
тюну, 2-ге — за виробництвом пшениці та бавовни.

• Зростання продуктивності сільського господарства («зелена револю
ція»).

Тваринництво (22 %)
• 15 % світового поголів’я 

великої рогатої худоби 
(тяглова сила).

• Дрібна рогата худоба.
• Птахівництво.
• Свинарство.
• Морське та річкове ри

бальство

Тваринництво (22 %) Рослинництво (78 %)
• 15 % світового поголів’я 

великої рогатої худоби 
(тяглова сила).

• Дрібна рогата худоба.
• Птахівництво.
• Свинарство.
• Морське та річкове ри

бальство

• Зернові культури (рис, пшениця, просо).
• Бобові культури (квасоля, арахіс).
• Технічні культури (бавовник, джут, чай, 

цукрова тростина, тютюн, рапс, арахіс).
• Тютюнництво.

і • Прянощі (чорний перець, гвоздика, 
кардамон).

• Банани й ананаси (1-ше місце у світі)



• Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт Експорт

Машини й устатку
вання.
Літаки й автомобілі. 
Хімічні продукти. 
Продукти харчуван
ня.
Інвестиції

Індія

• Текстильні вироби.
• Кам’яне вугілля. 

Залізні руди та сталь.
• Чай, кава, джут.
• Коштовне каміння, 

ювелірні вироби. 
Прянощі, тропічні 
фрукти

Сполучені Штати Америки (СШ А)

Площа — 94,0 млн км2.
Населення — 326,8 млн осіб (2016 р.). 
ВВП на одну особу (2014 р., за 
ПКС) — 54 722 дол. (10-те місце).

• За ІРЛП (2015 р.) — 8-ме місце 
(група країн із дуже високим ін
дексом).

• Державний устрій — президент
ська республіка, федеративна дер
жава.

Територія омивається 
водами Тихого, Атлан
тичного та Північного 
Льодовитого океанів

Межує з Кана
дою та Мекси
кою

Має володіння: вільно при
єднана держава Пуерто-Ри- 
ко, острови у Вест-Індії та 
Тихому океані

Головні особливості ЕГП

48 штатів і федеральний округ 
Колумбія займають середню час
тину материка.
49- й штат Аляска розташований 
на північному заході материка.
50- й штат — Гавайські о-ви — 
у Тихому океані

Наближеність до мінерально- 
сировинних баз Канади, країн 
Латинської Америки



Мінеральні Рекреаційні
Значні поклади кам’я
ного та бурого вугіл
ля, нафти, газу, заліз
них руд, руд кольоро
вих металів, фосфори
тів, сірки, калійної та 
кам’яної солей

• Історико-культурного напрямку (пам’ятки 
культури, унікальні сучасні споруди;
21 об’єкт із переліку ЮНЕСКО).
Екологічного напрямку (національні парки). 
Пляжного напрямку (узбережжя океанів, Гаваї). 
Гірськолижного напрямку (Кордильєри, Ске
лясті гори)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові
Міссісіпі з притоками та 
багаті на гідроенергію гір
ські річки, Великі озера, 
підземні води, льодовики

Чорноземи, черво
ноземи, каштанові 
ґрунти, підзолисті, 
дерново-підзолисті

Займають 25 % те
риторії: ліси мішані 
та хвойні

Природні умови

Рельєф Клімат
Рівнини: Великі, Цен
тральні та ін.
Гори: Аппалачі (старі), 
Кордильєри, Скелясті 
(молоді; вулканізм, 
землетруси)

• Переважно помірний і субтропічний; Га
ванські острови — тропічний, штат 
Аляска — субарктичний.

< Середні температури липня: на півночі —
+16...+24 °С, на п івдні 24...+32 °С.
Опади: від 250—500 до 2000 мм/рік

• Населення

• І тип відтворен і Національна: білі — Середня густота населен
ня; природний 79,96 %, афроаме ня — 33,9 особи/км2.
приріст — 5,5 %о риканці — 12,85 %, Рівень урбанізації —
«Старіння нації*. азіати — 4,43 %, 82 %.
Середня очікува індіанці — 0,97 %, 10 міст-мільйонерів.
на тривалість гавайці — 0,18 %. Найбільші: Нью-
життя — • Релігійна: протес Йорк — 8,3 млн осіб,
78,1 року. танти — 51,3 %, Лос-Анджелес — 4,1 млн

< Додатне сальдо римо-католики — осіб, Чикаго — 2,9 млн
міграції: внутріш 23,9 %, мормони — осіб, Х’юстон — 2,1 млн
ня (між містами 1,7 %, іудеї — осіб, Філадельфія —
та штатами); зо 1,7 %. 1,6 млн осіб.
внішня (близько • Вікова: 20,1 % — Мегаполіси: Бос-Ваш,
500 тис. осіб на 66,8 % — 13,1 %. Приозерний, Каліфор
рік) і » Статева: 100 жі- 

нок/97 чоловіків
нійський, столиця — 
Вашингтон — 542 тис. 
осіб



Динаміка кількості населення

• Господарство

Структура господарства за часткою у ВНП

З а л ізн и ч н и й  (1/2 ван
тажообігу, зменшення 
протяжності заліз
ниць та їх частки 
в перевезеннях)

А вт ом обільний  (1-ше 
місце у світі за кіль
кістю автомобілів;
85 % пасажирських 
перевезень)

Т р уб о п р о від н и й  (25 % 
вантажоперевезень краї
ни; продуктопроводи 
транспортують вугілля, 
вапняк, фосфорити)

Транспорт

В н у т р іш н ій  во д н и й  
(загальна протяж
ність — 50 тис. км; 
найважливіша арте
рія — річка Міссісіпі)

М о р ськ и й  (1-ше міс
це у світі за обсягом 
перевезень, 11-те — 
за тоннажністю), ви
користання суден 
«дешевого прапора»

П о віт р ян и й  (40 % усіх 
світових перевезень 
пасажирів; найбільші 
аеропорти: О’Хара (Чи
каго), Атланта, Даллас



Енергетика Металургія Хімічна

25 % світового спо • 3-тє місце у сві • 1-ше місце у світі за
живання нафти. ті за виплавкою загальним обсягом ви

• Високорозвинена наф сталі. робництва хімічної про
топереробна промис • Основний мета дукції.
ловість. лургійний ра ! •Х’юстон — «хімічна

• 2-ге місце у світі йон — Приозер столиця» СІЛА.
(після Росії) за видо ний.  Виробництва синтетич
бутком природного • 16,4 % світового ного каучуку, хімічних
газу (2011 р.). виробництва алю волокон, пластмас, син

• 25 % світових запа- мінію. тетичних смол (базу
сів кам’яного вугіл • 18 % світового ються на нафтохімічній
ля; найголовніший 
район — Аппалач- 
ський.

виробництва міді сировині).
 Виробництво технічних 

газів (кисень, водень,
• 1-ше місце у світі 

за виробництвом 
електроенергії.

.  ТЕС — 69 %,
ГЕС — 9 %, АЕС — 
22 %, інші джере
ла — 0,2 %

азот).
 Основна частина вироб

ництв — на півдні США

Структура промисловості

Машинобудування
Деревообробна 

і целюлозно-па
перова

Легка Харчова

• Повна номенклатура ви 1-ше місце Найбільш Найбіль
робництва. у світі за лісо розвинені ший ви

• Провідна галузь (40 % заготівлею, лі текстиль робник
вартості промислової про сопилянням, на, шкіря м’ясної,
дукції). деревообробкою но-взут молочної

• Автомобільна (найбільші тєва, швей продукції,
ТНК «Дженерал моторз», на, трико кондитер
«Форд», «Крайслер»). тажна га ських ви

• Детройт — столиця авто
мобілебудування.

• Авіаракетокосмічна (най
більшого розвитку досяг
ла на тихоокеанському 
узбережжі).

• Електротехніка й електро
ніка (у великих міських 
агломераціях Півночі
і Північного Сходу).

• Загальне машинобудуван
ня (Приозер’я)

лузі робів



• Населення

| Демограф ічна ситуація Структура Розселення

• І тип відтворен ‘ Національна: англоканад і • Середня густота
ня; природний ці — 28 %, франкока- населення —
приріст — надці — 23 %, інші єв 3,6 особи/км2
2,3 %о. ропейці — 15 % (у тому (90 % уздовж зі

• Середня очікува числі українці — близь СІНА).
на тривалість ко 1 млн), індіанці — 1 Рівень урбаніза
життя — 2 %, мішаного похо ції — 77 %.
81,23 року. дження — 26 %. * 5 міст-мільйонерів:

• Додатне сальдо ' Релігійна: римо-католи- Торонто — 5,1 млн
імміграції (іммі ки — 42,6 %, протестан осіб, Монреаль —
гранти з Європи, ти — 23,3 %, інші хрис 3,6 млн осіб, Ван
Азії, Латинської тияни — 4,4 %, кувер — 2,1 млн
Америки) мусульмани — 1,9 %.

* Вікова: 15,7 % —
68,5 % — 15,9 %.

• Статева: 100 жінок/98 чо
ловіків

осіб, Калгарі —
1,0 млн осіб, Отта
ва (столиця) —
1 млн осіб

Динаміка кількості населення

Млн
осіб



• Господарство

Структура господарства за часткою у ВНП

Гірничовидо-
бувна Енергетика Металургія Машинобудування

Провідні місця * 6-те місце і » Чорна металур- • 25 % вартості
у світі за видо- у світі за обся- гія забезпечує продукції об-
бутком та екс- гом виробни- потреби націо- робної промис-
портом залізної цтва електро- нальної еконо- ловості.
руди, міді, енергії. міки. • Здебільшого за-
цинку, свинцю, * Зростання ви- • Експортне зна- довольняє по-
нікелю, моліб- добутку вугілля чення кольоро- треби внутріш-
дену, кобальту, (відкритим спо- вої металургії, нього ринку.
титану, золота, собом) і нафти. провідні місця і » Транспортне
срібла, плати-   4 т є місце за виробни- (автомобілі, лі-
ни, урану, наф- у світі за видо- цтвом кобальту, таки, теплово-
ти, газу, вугіл- бутком природ- міді, цинку, ні- зи, судна, сні-
ля, азбесту, ка- ного газу. келю. гоходи) та
лійних солей - ГЕС — 61 %, Алюмінієва сільськогоспо-
і сірки ТЕС — 22 %, 

АЕС — 17 %, 
ПЕС (незначна 
частка)

промисловість 
на дешевих 
енергоресурсах 
та імпортних

дарське; вироб
ництво устат
кування для 
лісової, пале-

бокситах. рової, гірничо-
• Виплавка рід

кісних металів
видобувної
промисловості

Структура промисловості

Хімічна Паперова Харчова

4-те місце у світі за 
виробництвом калій
них добрив. 
Виробництво вибухо
вих речовин, фарма
цевтичних препаратів, 
синтетичних і полі
мерних матеріалів, ор
ганічних хімікатів

• 1-ше місце у світі за 
виробництвом газет
ного паперу.

• 3-тє місце у світі за 
обсягом продукції.

• 4-те місце у світі за 
виробництвом паперу 
і картону

Борошномельна.
* М’ясна.
• Рибоконсервна. 

Лікеро-горілчана



Сільське господарство

Д л я  потреб гал у з і в и кори стовується  7 ,7  % п л о щ і к р а їн и .
Теоретично канадські фермери можуть «прогодувати» понад 100 млн осіб. 
Повністю забезпечує внутрішні потреби в основних видах продукції. 
Основним виробником сільськогосподарської продукції є високотовар- 
ні фермерські господарства, що характеризуються сучасним рівнем 
механізації й ефективною спеціалізацією.
Близько половини продукції сільського господарства надходить на 
світовий ринок

Тваринництво (56 %) Рослинництво (44 %)
Головна спеціалізація — молочно-м’яс Зернові культури: пшениця,
не тваринництво з високим рівнем ви ячмінь (2-ге місце у світі за
користання концентрованих кормів експортом), кукурудза.
і лучно-пасовищного кормовиробництва. Технічні культури: соєві,
Свинарство. боби, ріпак, цукровий бу
Птахівництво. ряк.
Звірівництво. Овочівництво.
Оленярство Садівництво

З а л ізн и ч н и й  (1-ше 
місце за вантажо
перевезеннями; 
пов’язує райони 
видобутку сирови
ни з районами її 
переробки)

А вт ом обільн и й  (1-ше міс
це за пасажироперевезен- 
нями; за протяжністю 
шляхів і кількістю авто
мобілів на одного жителя 
посідає одне з перших 
місць у світі)

Т р уб о п р о в ід н и й  (близь
ко ЗО % загального то
варообігу, за протяж
ністю нафтопроводів 
посідає 3-тє місце 
у світі)

Транспорт

Р іч к о в и й  (особливе 
значення має на 
відрізку «річка Св. 
Лаврентія — Вели
кі озера»)

М о р с ь к и й  (25 % 
вантажообігу кра
їни; використан
ня суден «деше
вого прапора»)

П о в іт р я н и й  (широко вико
ристовується як для внутріш
ніх, так і для зовнішніх па- 
сажироперевезень; 2-ге місце 
у світі за протяжністю авіа
ліній)

Імпорт Експорт
Готові про Автомобілі.
мислові ви 80 % продукції добувної промисловості:
роби. нафта, природний газ, кам’яне вугілля,
Автомобілі. руди чорних та кольорових металів.
Вугілля. Папір.
Цитрусові та Пшениця.
інші тропіч Технологічне обладнання.
ні плоди. Мінеральні добрива.
Інвестиції Інвестиції



Головні особливості ЕГП

Займає тери Віддалена від інших Північні та Входить до складу
торію цілого регіонів світу: на східні бере Співдружності:
материка, 3,5 тис. км від кра ги омивають формально голо
повністю роз їн Південно-Східної води Тихого вою держави
ташованого Азії, на 11—15 тис. океану, за є британська коро
в Південній км — від Америки, хідні й пів лева, фактичним
півкулі на 21 тис. км — від денні — Ін керівником —

Європи дійського прем’єр-міністр

Мінеральні Рекреаційні

Залізні руди, нікель, Екологічного напрямку (національні парки, ліси
свинець, цинк, сріб Тасманії, унікальна флора і фауна; 18 об’єктів
ло, золото, мідь, із переліку ЮНЕСКО).
боксити, кам’яне ву
гілля, уранові руди

Пляжно-курортного напрямку (східне узбережжя)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові

60 % території — 
безстічні райони; 
найбільша річ
ка — Муррей, 
значні запаси під
земних вод

Ґрунти різноманітні, але за
гальна площа родючих зе
мель незначна; придатними 
для користування є 10 % 
території; найбільш пошире
ні червоно-бурі, коричневі, 
сіро-коричневі ґрунти

Ліси займають 4 % 
території країни; 
зосереджені пере
важно на схилах 
Великого Вододіль
ного хребта



Природні умови

Рельєф Клімат
Переважно рівнинний; го
ри займають 5 % терито
рії, простягаються вздовж 
східного узбережжя (Вели
кий Вододільний хребет, 
Австралійські Альпи), на 
заході — Західне плато 
з невисокими горами

• Найпосушливіший континент світу: 
близько 40 % території — пустелі,
у яких опадів менше ніж 250 мм/рік. 

і • Середня температура: липня —
+12...-1-28 °С, січня — +20...+30 °С.

• На південному сході й південному захо
ді клімат наближений до середземно
морського

• Населення
| Демографічна

ситуація |
Структура Розселення

• І тип відтво Національна: білі (британці, ір- • Середня густота
рення; природ ландці, новозеландці, італійці, населення —
ний приріст — греки, німці, українці) — 92 %; 3,1 особи/км2.
5,4 %>. азіати (в’єтнамці, китайці) — • Рівень урбаніза

• Середня очіку 7 %, аборигени — 1 %. ції — 89 %.
вана трива ! • Релігійна: католики — 25,8 %, • 5 міст-мільйоне-
лість життя — англікани — 18,7 %, уніфіс- рів. Найбільші:
81,6 року. ти — 5,7 %, пресвітеріани — Сідней — 4,3

• Додатне саль 3 %, православні — 2,7 %, ін млн осіб, Мель
до міграції (із ші християни — 7,9 %, буддис бурн — 3,8 млн
Європи, Азії) ти — 2,1 %. осіб, Брісбен —

і . Вікова: 18,3 % — 67,7 % — 1,9 млн осіб,
14 %. Перт — 1,5 млн

! • Статева: 100 жінок/100 чоловіків осіб, Аделаїда — 
1,1 млн осіб

Структура зайнятості населення

Динаміка кількості населення



Структура господарства за часткою у ВНП

• Господарство

Гірничовидобувна Енергетика Металургія Машинобудування

# Видобуток бокси , Високий | # Чорна мета # 1-ше місце за
тів, залізної та рівень ви лургія забез вартістю про
марганцевої руд, робництва печує потреби мислової про
урану, титанових електро національної дукції.
руд, кам’яного енергії економіки. # Автомобілебу
вугілля. (10 тис. * Найстарішою дування (пере

• 33 % світового ви кВттод на галуззю ко важно японські
добутку коштовно одного жи льорової мета й американські
го каміння (чор теля). лургії є вироб корпорації),
них опалів, сапфі , ТЕС - ництво свин суднобудуван
рів, топазів), ЗО % 79 % (на цю й цинку. ня, виробни
світового виробни бурому ву ,  Алюмінієва цтво сільсько
цтва алмазів. гіллі), промисловість господарських

# 14 % світового ГЕС — (повний цикл) машин (пере
видобутку урану. 21 % (на дає 7,2 % сві важно амери

ф 10 % світового гірських тового вироб канські корпо
видобутку золота. 

щ Нафтовидобування 
забезпечує 2/3 
власних потреб

річках) ництва (5-те 
місце).

# Виплавляється 
мідь

рації), заліз
ничних вагонів 
і локомотивів

Структура промисловості

Хімічна Легка Харчова

# Провідною галуззю 
є нафтохімія. 

ф Розвинене виробництво 
сірчаної кислоти, міне
ральних добрив, супер
фосфату, отрутохіміка
тів, пластмас і синте
тичних смол (на ім
портній сировині)

Найбільш розвинена 
текстильна, пред
ставлені швейна, 
шкіряна, взуттєва

Базується на власній 
сировині, орієнтуєть
ся на експорт м’ясо
консервної та цукро
вої продукції



Сільське господарство

• Сільське господарство не лише повністю забезпечує основні потреби 
країни, а й спрямовує на зовнішній ринок близько 75 % обсягу своєї 
продукції.

• Сільськогосподарські товари забезпечують 40—50 % усіх експортних 
прибутків країни.

• Переважають великі землеволодіння

Тваринництво (71 %) Рослинництво (29 %)

ф  Провідна галузь — пасовищне 
вівчарство м’ясного напрямку 
(12 % світового поголів’я овець). 

І < Скотарство молочного напрямку.
« Птахівництво.

: . Верблюдівництво (у пустельних 
районах)

ф  Зернові культури (пшениця, 
ячмінь, овес, рис). 

ф  Технічні культури (цукрова 
тростина).

ф Садівництво (цитрусові, перси
ки, абрикоси, ананаси, манго, 
банани). 

ф  Овочівництво. 
ф  Виноградарство

Транспорт

М о р ськ и й  
(здійснюються 
всі експортно- 
імпортні 
зв’язки; вико
ристовуються 
судна інозем
них компаній)

З а л ізн и ч н и й  
(використо
вується для 
перевезень 
сировини від 
місць видо
бутку до 
морських 
портів)

А вт о м о б іл ьн и й  
(основні паса- 
жироперевезен- 
ня; за кількістю 
автомобілів на 
1 тис. жителів 
(647) посідає од
не з перших 
місць у світі)

П о в іт р я н и й  (здій
снює внутрішні па- 
сажироперевезення 
та міжнародне спо
лучення; повітряні 
послуги «Літаючий 
лікар», «Літаюча 
пошта»)

• Зовнішньоекономічні зв'язки
Імпорт Експорт

, Машини й устатку
вання.

< Ліки.
; < Хімічна продукція. 

Радіоелектроніка.
• Одяг, 
і Інвестиції

Австралія

• Кам’яне вугілля.
• Нафта, нафтопродукти.
• Пшениця, напої.

Вовна, м’ясо, м’ясні 
консерви.
Залізна руда, кольорові 
метали.

• Алмази, золото.
• Машини, хімічні про

дукти



Глобалізація та її  форми
Глобалізація — об’єктивний процес формування єдиних принципів сві

тового устрою. Термін «глобалізація» (походить від англ, g lo b a l — світо 
мий, загальний) був уведений у науковий обіг у 60-х рр. XX ст. теорети
ками «Римського клубу» — Е. Ласло, Д. Медоузом, М. Месаровичем та ін. 
Сутність глобалізації полягає в поглибленні та ускладненні взаємозв’язків 
та взаємозалежностей як між регіонами та державами, так і між підприєм
ствами й навіть людьми.

Форми глобалізації

Економічна Політична Культурна

« Найвища стадія 
інтернаціоналіза
ції господарсько
го життя.

* Перетворення гос
подарств країн на 
ланцюги єдиного 
світового госпо
дарства; головною 
рушійною силою 
розвитку є ТНК

Тісна взаємодія дер
жав та міжнародних 
організацій під час 
пошуку розв’язань 
гострих П О Л І Т И Ч Н И Х  
проблем. Перехід до 
конструктивних та 
ненасильницьких 
форм міждержавної 
взаємодії

Розвиток нової глобальної 
системи ціннісних орієн
тацій. Формування єдино
го світового наукового та 
освітнього простору. По
ширення впливу засобів 
масової інформації (Інтер- 
нету, телебачення, видав
ничої діяльності, кінови
робництва тощо) на сус
пільне життя

Наслідки глобалізації

Позитивні Негативні

• Економія на • Нерівномірний розподіл переваг: основну час
масштабах вироб тину переваг отримують багаті країни або ін
ництва. дивіди, що породжує загрозу конфліктів на

• Поглиблення між регіональному, національному й інтернаціо
народного поділу нальному рівнях.
праці. • У галузевому розрізі — ряд галузей програють

• Ефективніший від глобалізаційних процесів, втрачаючи свої
розподіл світових конкурентні переваги через зростання відкри
засобів виробни тості ринків. Унаслідок цього відбуваються хво
цтва. робливі трансформації в традиційній господар

• Мобілізація більш ській структурі, що потребують великих
значних фінансо соціальних витрат.
вих ресурсів. ' * Потенційна регіональна і глобальна нестабіль

• Підвищення про ність через взаємозалежність національних еко
дуктивності праці номік на світовому рівні, поширення економіч
в результаті раціо них криз.
налізації і поши
рення передової
технології.



З а к ін ч е н н я  т а б л и ц і

Позитивні Негативні

• Розширення жит • Деіндустріалізація економіки — глобальна від
тєвих перспектив критість асоціюється зі зниженням зайнятості
населення. в обробних галузях, збільшенням питомої ваги

• Кінцевим резуль зайнятості у сфері послуг.
татом має стати • Переведення виробничих потужностей у краї
загальне підви ни з низькою оплатою праці.
щення добробуту • Збільшення розриву в рівнях оплати праці
у світі кваліфікованих і менш кваліфікованих праців

ників, зростання безробіття серед останніх.
• У соціальній сфері: поширення злочинності, 

наркоманії, небезпечних захворювань, втрата 
національно-культурної автентичності країн.

• В екологічній сфері: збільшення небезпеки 
техногенних катастроф світового масштабу, по
гіршення екологічної ситуації на планеті

Глобальні проблеми людства

Глобальними проблемами називають такі, що, по-перше, стосуються 
всього людства, усіх країн, народів і соціальних верств; по-друге, призво
дять до значних економічних і соціальних втрат, а в разі їх загострення 
можуть загрожувати існуванню людської цивілізації; по-третє, для їхньо
го розв’язання потребують співпраці в загальнопланетарному масштабі, 
спільних дій урядів та народів.

Глобалістика — галузь економічної науки, що вивчає ключові плане
тарні проблеми сучасності та майбутнього людської цивілізації.

• Глобальні проблеми людства

Проблеми Причини виникнення 
та особливості Можливі шляхи подолання

1. Політичні

1. Глобальна Гонка озброєнь і нарощу Широкомасштабне розгортан
безпека вання арсеналів зброї масо

вого знищення (20—80-ті 
рр. XX ст.). Велика кіль
кість регіональних військо
во-політичних конфліктів 
на національній або релі
гійній основі (держави ко
лишньої Югославії, Грузія, 
Вірменія, Азербайджан, 
Південь Росії, Афганістан, 
Таджикистан, Ізраїль та ін.)

ня антивоєнного руху. Пере
говори щодо скорочення та 
ліквідації найбільш небезпеч
ної зброї. Миротворчі місії 
ООН, НАТО та інших міжна
родних організацій



П р о д о вж ен н я  т а б л и ц і

Проблеми Причини виникнення 
та особливості

Можливі шляхи подолання

2. Міжна
родний те
роризм

Посилення протистояння 
між християнським та му
сульманським світом. Поси
лення впливу ісламського 
фундаменталізму в деяких 
країнах. Захоплення заруч
ників, терористичні акти 
в літаках, поїздах, інших 
місцях масового скупчення 
людей (11 вересня 2001 р. 
у США та ін.)

Створення складних техніч
них систем, комп’ютерних 
мереж для виявлення зброї, 
вибухівки. Формування між
народної поліцейської служби 
«Інтерпол»

II Демограф ічн і

1. Високі 
темпи при
росту насе
лення в кра
їнах, що роз
виваються

До 2025 р. населення цих 
країн зросте на 3 млрд 
осіб, що становитиме 95 % 
приросту населення світу. 
Збільшення кількості безро
бітних, неписьменних

Установлення допустимої 
межі кількості населення 
Землі. Застосування заходів, 
спрямованих на зменшення 
показників народжуваності, 
підвищення якості життя на
селення (освіта, здоров’я)

2. Зниження 
кількості 
населення 
в економіч
но розвине
них районах 
світу

Кількість населення еконо
мічно розвинених регіонів 
світу знизилася з 33,1 % 
у середині XX ст. до 
24,1 % наприкінці XX ст.; 
за прогнозами ООН, цей 
спад триватиме й далі

Державна демографічна полі
тика, спрямована на стиму
лювання народжуваності

III. Ек о л о г іч н і

1. Нераціо
нальне при
родокористу
вання

Збіднення природних ресур
сів. Знищення багатьох ви
дів тварин. Заміна природ
ної рослинності на культур
ну. Загострення проблеми 
мінеральних, енергетичних, 
земельних ресурсів

Перехід до матеріало- і енер
гозберігаючих технологій, 
замкнених циклів викорис
тання ресурсів. Розробка 
регіональних схем раціо
нального природокористуван
ня залежно від особливостей 
території. Розосередження 
екологічно шкідливих ви
робництв

2. Забруд
нення навко
лишнього се
редовища

Забруднення всіх оболонок 
Землі. Виникнення «парни
кового ефекту», «кислотних 
дощів». Загроза глобальної 
екологічної катастрофи

Розширення природно-запо
відних територій. Екологічна 
освіта та виховання населення



З а к ін ч е н н я  т а б л и ц і

Проблеми Причини виникнення 
та особливості Можливі шляхи подолання

і IV. Економічні

1. Сировин
на та енерге
тична

Через експлуатацію родо
вищ із більш складними 
умовами видобутку дорож
чають сировина та енергія 
і, як наслідок, уся продук
ція господарства

Використання альтернативних 
джерел енергії (Сонця, вітру, 
океану). Перехід до матеріало- 
й енергозберігаючих техноло
гій, комплексного використан
ня сировини, створення мало- 
і безвідходного виробництва

2. Продо
вольча

Згідно з даними ФАО, сьо
годні на планеті голодують 
понад 500 млн осіб, а ще 
1 млрд осіб постійно недо
їдають

Підвищення продуктивності 
сільського господарства. Контр
оль за темпами приросту насе
лення. Освоєння біологічних ре
сурсів Світового океану. Упрова
дження економічних реформ 
у країнах, що розвиваються

V. Соціальні

1. Погіршен
ня стану 
здоров’я

Виникнення нових хвороб, 
що є наслідком погіршення 
екологічної ситуації (СНІД, 
«пташиний» грип та ін.). 
Поширення інфекційних 
хвороб у країнах, що розви
ваються. Поширення в про
мислово розвинених краї
нах серцево-судинних і ра
кових захворювань

Пропаганда й перехід до здо
рового способу життя. Забез
печення повноцінного харчу
вання. Поліпшення екологіч
них умов. Повернення до за
собів народної медицини

2. Низький 
рівень освіти 
та комп’ю
терної гра
мотності

Велика кількість неписьмен
ного населення в слабороз- 
винених країнах. Відсут
ність власної системи профе
сійної і вищої освіти в краї
нах, що розвиваються

Розв’язання економічних про
блем у країнах, що розвива
ються

3. Кризові 
явища 
в галузі 
культури

Вульгаризація масової куль
тури та відрив від націо
нальних традицій. Амери
канізація культури

Збереження унікальних здо
бутків національних культур. 
Національне та релігійне ви
ховання

4. Поширен
ня злочин
ності та нар
команії

Інтернаціоналізація злочин
ності в багатьох випадках 
випереджає темпи світової 
інтеграції в економічній, со
ціальній і культурній сфе
рах. Набуття злочинністю 
організованих форм. Форму
вання мафіозних кланів, 
ринків збуту наркотиків

Об’єднання зусиль правоохо
ронних організацій різних 
країн світу в боротьбі зі зло
чинністю. Знищення планта
цій наркосировини. Правове 
виховання молоді. 
Розв’язання економічних 
проблем


