
Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків до 2020 р.

Кількість

Кпаїн і  ! т у р и с т и ч н и х

Частка
1 н а  світовом у  
| туристичном у

1 у  2 0 0 0 - 2 0 2 0  рр., %

1 Китай 137,1 8,6 8,0
2 СІНА 102,4 6,4 3,5
3 Франція 93,3 5,8 1,8
4 Іспанія 71,0 4,4 2,4
5 Гонконг 59,3 3,7 7,3
6 Італія 52,9 3,3 2,2
7 Велика Британія 52,8 3,3 3,0
8 Мексика 48,9 3,1 3,6
9 Росія 47,1 2,9 6,7
10 Чехія 44,0 2,7 4,0

Рейтинг найбільш популярних міст серед туристів (2015 р.)

Кількість туристів, м лн ос іб

1 Лондон 18,0
2 Бангкок 17,0
3 Париж 16,0
4 Дубай 14,0
5 Стамбул 12,3
6 Нью-Йорк 11,5
7 Сингапур 10,5



•  Площа — 357,0 тис. км2. 
Населення — 79,7 млн осіб (2016 р.). 
ВВП на одну особу (2014 р., за 
ПКС) — 45888 дол. (18-те місце). 
За ІРЛП (2015 р.) — 6-те місце 
(група країн із дуже високим ін
дексом).
Державний устрій — парламентська 
республіка, федеративна держава.

Головні особливості ЕГП

Розта
шована 
в центрі 
Європи

Межує з де
в’ятьма висо
ко- і середньо- 
розвиненими 
країнами

Сусіди
є партнерами 
по НАТО або 
нейтральни
ми держава
ми (Швейца
рія, Австрія)

На півночі 
має вихід 
до Північ
ного і Бал
тійського 
морів

Розташована 
на перехресті 
транзитних 
залізничних, 
авто-, авіа-, 
трубопровід
них шляхів

Мінеральні Рекреаційні
Поклади кам’яного і бурого вугіл
ля, залізної руди, урану, магнію, 
нафти, природного газу, міді, ка
лійної та кам’яної солей — обмеже
ні й виснажені

Історико-культурного напрям
ку (Берлін, Дрезден, Мюнхен 
та ін.).
Гірськолижного напрямку 
(Альпи)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові
Річки: Рейн, Дунай, 
Ельба, Середньонімець- 
кий і Нільський канали. 
Дефіцит питної води

Підзолисті, бурі лі
сові ґрунти; у перед
гір’ях — чорноземо- 
подібні лісові ґрунти

Займають 29 % 
площі, широколис
тяні та хвойні



Природні умови

Рельєф Клімат
Підвищується з півночі на пів
день: Північнонімецька низо
вина, Середньонімецькі гори, 
Баварське плоскогір’я, Східні 
Альпи

• Помірний, перехідний від морсько
го до помірно континентального.

• Середні температури в Берліні: січ
ня -----1 °С, липня---- 1-18 °С.

• Опади: 600—900 мм/рік

• Населення
:: Демограф ічна ситуація | Структура 1 Розселення

І тип відтворення; ■ •  Національна: німці — • Середня густота насе
природний при 91,5 %, інші — 8,5 % лення — 223,4 осо-
ріст -----2,1 %о. (турки, серби, італійці, би/км2.

• «Старіння нації». греки, євреї). •  Рівень урбанізації —
і Середня очікувана • Релігійна: протестан 87 %.

тривалість жит ти — 34 %, католи •  Найбільші міста:
тя — 79,41 року. ки — 54 %, мусуль Франкфурт-на-Май-

•  Додатне сальдо мани — 3,7 %. ні — 3,6 млн осіб,
міграції (робоча •  Вікова: 13,3 % — Берлін — 3,5 млн
сила зі Східної 66,1 % — 20,6 %. осіб, Дюссельдорф —
Європи, Азії) •  Статева: 100 жі- 

нок/97 чоловіків
3 млн осіб.

• Мегаполіс: Прирейн- 
ський



• Господарство

Енергетика Металургія Хімічна Машинобудування
Головне зна
чення мають 
імпортні на
фта та при
родний газ, 
частка вугіл
ля складає 
1/3.
ТЕС — 64 % 
виробництва 
електроенер
гії, АЕС —
32 % (плану
ється поступо
ве закриття), 
ГЕС — 4 %

• Чорна мета
лургія посі
дає 7-ме міс
це у світі за 
обсягом ви
робництва

• Головні ра
йони — Рур, 
Нижній 
Рейн.

• Кольорова 
металургія 
базується на 
імпортній 
сировині та 
металобрухті

• Посідає 1-ше 
місце у світі 
за експортом 
продукції.

•  Провідну 
роль відігра
ють виробни
цтва кислот
і мінераль
них солей, 
синтетичного 
азоту, лаків, 
фарб.

• Головний ра
йон — Пів
нічний Рейн- 
Вестфалія

• Посідає 5-те міс
це у світі за ви
робництвом авто
мобілів (7,6 % 
світового вироб
ництва).

• Провідними галу
зями є аерокос
мічна, суднобуду
вання, електро
технічна, оптико- 
механічна та ін.

Структура промисловості

Будівельних матеріалів Деревообробна Легка Харчова

Сільське господарство

Основою сільськогосподарського виробництва є сільська сімейна ферма. 
Характеризується високою продуктивністю праці: один сільськогоспо
дарський працівник забезпечує продуктами харчування понад 85 осіб

Тваринництво (70 %) Рослинництво (ЗО %)
Провідна галузь, 70 %  •  Зернові культури (пшениця, ячмінь).
загальної вартості сіль •  Технічні культури (цукровий буряк,
ськогосподарської про хміль).
дукції. •  Кормові культури.
Молочне скотарство. • Виноградарство, садівництво.
Свинарство (4-те місце  Овочівництво.
у світі за поголів’ям) •  Картопля (3-тє місце у світі)



Транспорт

Автомо Заліз Річковий (важливе Морський Повітря
більний ничний значення у внутріш (обслуговує ний (за
(1-ше міс (переве ніх перевезеннях; го зовнішньо безпечує
це за па- зення си ловна артерія — торговельні зовнішні
сажиро- ровини, Рейн; усі великі річки перевезення; пасажи-
і ванта великих є судноплавними; сис торговель ропере-
жопереве ванта тема каналів об’єднує ний флот — везення)
зеннями) жів) всі річкові басейни) 1146 суден)

• Зовнішньоекономічні зв’язки
Імпорт Експорт

Сировина.
Машини й обладнання. 
Хімічна продукція. 
Продукти харчування. 
Деревина.
Робоча сила

   Німеччина 

 Продукція машинобу
дування.
Продукти хімічного 
виробництва.
Продукти харчування.
Капітал, послуги, 
зброя

Велика Британія (Сполучене Королівство  
Великої Британії та П івнічно ї Ірландії)

• Площа — 244,1 тис. км2. 
Населення — 65,07 млн осіб (2016 р.).

•  ВВП на одну особу (2014 р., за 
ПКС) — 39 511 дол. (27-ме місце).

•  За ІРЛП (2015 р.) — 14-те місце 
(група країн із дуже високим ін
дексом).

•  Державний устрій — конституцій
на монархія, унітарна держава з 
наданням прав адміністративної та 
політичної автономії Шотландії, 
Уельсу, Північній Ірландії.

Головні особливості ЕГП

Розташована 
на Британ
ських островах 
у Північно-За
хідній Європі

На суходолі ме
жує з Ірланді
єю, через прото
ку Ла-Манш — 
із Францією

Розташо
вана на 
перехресті 
морських 
шляхів

Має у своєму складі 
володіння: 11 терито
рій в Атлантичному 
й Індійському океанах, 
Вест-Індії



Мінеральні Рекреаційні
Кам’яне вугілля, нафта та 
природний газ (на шельфі 
Північного моря), залізна 
руда, каолін, калійна сіль

• Історико-культурного напрямку (Лон
дон, Віндзор, Стретфорд-он-Ейвон). 
Екологічного напрямку (численні на
ціональні парки)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові
Річки повноводні, най
більші — Темза, Трент, 
Северн, Мерсей — з ’єд
нані каналами

Підзолисті, бурі лісові 
й алювіально-лучні 
ґрунти окультурені 
й дають високі врожаї

Займають 10 % те
риторії; мають пере
важно рекреаційне 
значення

Природні умови

Рельєф Клімат
. На північному заході дав

ні гори (Пеннінські, Кемб
рійські), на півночі — 
Шотландське нагір’я 

. На південному сході рівни
ни (Мідленд, Лондонська)

„ Помірний морський із м’якою вологою 
зимою та прохолодним вологим літом.

• Середні температури в Лондоні: січ
ня ----1-3 °С, липня — +18 °С.

• Опади: 600 мм/рік; на заході — до 
3000 мм/рік

• Населення
Демограф ічна ситуацій і Структура населення Розселення

• І тип відтворення; • Національна: анг , Середня густота населен
природний при лійці — 81,5 %, ня — 243,6 особи/км2.
ріст — 0,56 %о. шотландці — 1 • Рівень урбанізації —

■ «Старіння нації». 12,4 %, уельсці 89 %.
• Середня очікувана (валійці) — 1,9 %, •  Найбільші міста: Вели

тривалість жит ірландці — 2,4 %. кий Лондон — 13,9
тя — 79,01 року. • Релігійна: протес млн осіб, Великий

• Додатне сальдо танти — 50 %, ка Манчестер — 2,7 млн
міграції (робоча толики — 10 %. осіб, Бірмінгем —
сила з Індії, Аф с Вікова; 17,3 % — 2,6 млн осіб, Глазго —
рики, Азії) 66,2 % — 16,5 %. 

.  Статева; 100 жі- 
нок/98 чоловіків

2 млн осіб.
•  Мегаполіс: Англійський 

(понад 50 % населення)



ч

Динаміка кількості населення

• Господарство
Енергетика Металургія Хімічна Машинобуду

вання
< Найбільші . Підприємства Орієнтується на • Провідна га

запаси енер чорної металур власну (вуглехі лузь еконо
гетичного ву гії змістилися мія) та імпортну міки.
гілля зосе до морського сировину. « Основними
реджені узбережжя, орі- • За виробництвом галузями
в Йоркшир єнтуючись на синтетичного кау є загальне,
ському ба імпортну руду. чуку посідає 7-ме електротех
сейні (60 %). • Найбільший місце у світі. нічне та

• За рівнем ви металургійний • Головний ра транспортне
добутку при район — Пів йон — Південний машинобу
родного газу денний Уельс. Схід. дування.
належить до • 90 % сталі Найбільша ком • Авіаракето-
найбільших і 75 % прокату панія — «Імперія космічна
виробників виробляється Кемікл Інда- промисло
світу. компанією стріз», яка виро вість посі

. ТЕС -  76 % «Бритіш стіл». бляє 22 % синте дає 4-те міс
виробництва | • Кольорова ме тичних волокон це серед
електроенер талургія орієн серед розвинених розвинених
гії, АЕС — тується на пе країн світу та країн світу.
23 %, реробку привіз 25 % вибухових < Відбувається
ГЕС — 1 % них неочище- речовин промис спад у суд

них металів лового значення нобудуванні
і металобрухту

Структура промисловості

Харчова Легка
• 12,5 % обсягу промисло

вої продукції.
• Працює як на власній, так 

і на імпортній сировині

• Провідна галузь — текстильна (виробни
цтво вовняних, бавовняних, синтетичних 
і лляних тканин, трикотажу).

•  Розвинені швейна та взуттєва промисловість



Г

Сільське господарство

Характерна наявність великих землевласників, які здають землю 
в оренду фермерам.
Типова ферма — високомеханізоване товарне господарство, яке ши
роко використовує найману площу, досягнення сучасної агротехніки 
та ветеринарії.
Країна наполовину забезпечує себе власними продуктами харчування

Тваринництво Рослинництво
< 2/3 сільськогосподарської 

продукції (у вартісному 
вимірі).

а  Молочне скотарство, 
а  Птахівництво, 
а  Свинарство, 
а  Вівчарство, 
а  Рибальство

Зернові культури (пшениця, ячмінь). 
 Зернові культури (ячмінь, овес, пше

ниця).
Технічні культури (цукровий буряк). 
Кормові культури.
Садівництво.
Овочівництво.
Квітникарство

Транспорт

Морський 
(18-те місце 
у світі, 2-ге 
в Європі,
90 % за ва
гою та 2/3 
за вартістю 
вантажообігу 
країни)

Автомо
більний 
(4/5 вну
трішнього 
вантажо- 
та паса- 
жирообігу)

Залізничний 
(1/10 внутріш
нього ванта- 
жо- та паса- 
жирообігу; 
протяжність 
залізниць ско
рочується)

Річковий 
(1,7 % за
гального 
вантажо
обігу)

Трубопровід
ний (23 % 
вантажів — 
постачання 
нафти та 
природного 
газу з шель
фу Північно
го моря)

•  Зовнішньоекономічні зв’язки
Імпорт Експорт

• Легкові автомобілі. а Автомобілі.
• Сировина та напівфа І < Літаки, авіаракетне обладнання.

брикати. Велика і а Автопокришки.
• Продукти харчування. Британія і а Синтетичні та вовняні тканини.
. Синтетичні смоли, Нафта, нафтопродукти.

пластмаси. \ а Одяг, взуття.
. Лісоматеріали, целюлоза | а Капітал, послуги, зброя



' Франція (Французька Республіка)

Площа — 551,6 тис. км2. 
Населення — 67,1 млн осіб (2016 р.). 
ВВП на одну особу (2014 р., за 
ПКС) — 40375 дол. (24-те місце). 
За ІРЛП (2015 р.) — 22-ге місце 
(група країн із дуже високим ін
дексом).
Державний устрій — президент
сько-парламентська республіка, уні
тарна держава.

Го л о в н і  особливості ЕГП

Розта
шована 
на край
ньому 
заході 
Європи

Межує 
тільки 
з роз
винени
ми кра
їнами

Має широ
кий вихід до 
Атлантично
го океану та 
Середземного 
моря

Територією прохо
дять важливі 
транзитні автомо
більні, залізничні, 
річкові шляхи 
сполучення

Має володіння 
в Південній 
Америці, Вест- 
Індії, Індій
ському та Ти
хому океанах

Мінеральні Рекреаційні

Кам’яне вугілля (Лотарин
гія), уранові руди (Цен
тральний масив), нафта, 
природний газ, залізні руди, 
боксити, калійна та кам’яна 
солі, будівельна сировина

Пляжного напрямку (морські узбе
режжя).
Історико-культурного напрямку 
(22 об’єкти в переліку ЮНЕСКО). 
Гірськолижного напрямку (Альпи)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові

Річки — Сена, Рона, 
Гаронна — з ’єднані 
системою судноплавних 
каналів; енергія при
пливів; гідроресурси

Переважають бурі лі
сові та підзолисті 
ґрунти, що потребу
ють меліорації

Займають 27 % те
риторії, переважно 
вторинні



Природні умови

Рельєф Клімат
Низовини (Північнофран- 
цузька, Аквітанська —
50 % площі).
Гори (Вогези, Центральний 
масив, Арденни — давні; 
Альпи і Піренеї — молоді)

На півночі — морський, помірний; 
на півдні — середземноморський 
субтропічний.
Середні температури в Парижі: січ
ня — +3 °С, липня----1-19 °С.
Опади: 600—700 мм/рік

» Населення
Демограф ічна ситуація         Структура населення                              Розселення

І тип відтворення; Національна: французи — Середня густота
природний при 85 %, корсиканці, ельзас населення — 122,0
ріст — 0,5 %о. ці, бретонці — 11,6 %. особи/км2.
Середня очікувана Релігійна: католики — Рівень урбаніза
тривалість жит 51 %, агностики — 10 %, ції — 78 %.
тя — 81,09 року. протестанти — 3 %, му Найбільші міста:
♦  Старіння нації». сульмани — 4 %. Великий Париж —
Додатне сальдо • Вікова: 18,5 % — 11,3 млн осіб, Лі
міграції (робоча 64,7 % — 16,8 %. он — 1,8 млн осіб,
сила з Африки, Статева: 100 жінок/97 Марсель — 1,6
Азії, Східної Єв чоловіків млн осіб, Лілль —
ропи) 1,2 млн осіб



• Господарство

Енергетика Металургія Машинобудування

Спирається на вико < За виробництвом чор * Є головною галуз
ристання як власної, них металів посідає зю промисловості
так і імпортної (по 5-те місце в Європі (6500 підприємств
над 50 %) сировини. (після Росії, Німеч ■ < За вартістю про
Вугільна промисло чини, Італії та Украї дукції машинобуд
вість перебуває ни). вання посідає 7-мі
в кризовому стані. Для виробництва чор місце у світі.
За рівнем розвитку них металів викорис ; ° Провідною галуззі
атомної енергетики товується переважно є транспортне ма
поступається лише місцева сировина. шинобудування
СІНА. і < За видобутком бокси (понад 3 млн авто

« АЕС — 3/4 вироб тів входить до двад мобілів).
ництва електроенер цятки світових ви 1 За виробництвом
гії, ГЕС — 17 %, робників. літаків і швидкіс
ТЕС — 5 % і 1 За виплавкою алюмі

нію посідає 3-тє місце 
в Європі, свинцю — 
7-ме місце у світі, 
цинку — 9-те

них потягів ПОСІДІ 

1-ше місце у  світі

Структура промисловості

Хімічна Харчова Легка

Виробництво мінеральних 
добрив, гуми, пластмас, 
синтетичного каучуку та 
волокон, миючих засобів, 
медикаментів, парфумерії. 
Галузі базуються переваж
но на місцевій сировині

| * Текстильна — на 
півночі.

і 1 Трикотажна (Па
риж, Труа, Рубе). 
Швейна (Париж)

1 М’ясна.
| • Молочна.

Борошномельна.
■ Консервна. 

Хлібобулочна.
; • Виробництво вин 

і коньяків.
• Сироробна.
• Кондитерська



Сільське господарство

Франція є одним із провідних виробників сільськогосподарської про
дукції у світі.
Посідає 1-ше місце в ЄС за виробництвом зерна, молока, цукрового 
буряку; 2-ге — за виробництвом м’яса та картоплі (після Німеччини), 
винограду та виноробної продукції (після Італії).
Основними виробниками товарної продукції є фермери, які працюють 
на невеликих ділянках площею 20—25 га.
Структура сільського господарства характеризується розмаїттям галу
зей і приблизно однаковою часткою рослинництва і тваринництва 
у вартості виробленої продукції

Тваринництво 
(53 % вартості продукції)

Рослинництво 
(47 % вартості продукції)

Молочно-м’ясне скотарство, орі * Зернові культури (пшениця,
єнтоване на власну кормову ба кукурудза, ячмінь, овес, жито,
зу. рис).
Свинарство (7-ме місце у світі за • Виноградарство (на півдні).
поголів’ям). < Овочівництво.
Вівчарство. • Технічні культури (цукровий
Птахівництво буряк).

І • Олійні культури (соняшник,
маслини).

< Садівництво

Транспорт

Автомобільний Залізничний Трубопро Мор Повітряний
(понад 50 % (8,2 % вну відний ський (забезпечує
внутрішніх трішніх ван (транспор (90 % зовнішні паса-
пасажиропере- тажопереве тування зовніш жиропереве-
везень і 40 % зень, майже нафти ніх ван зення; головна
вантажопере 50 % пасажи- й природ тажопе компанія —
везень) роперевезень) ного газу) ревезень) ♦ Ер-Франс»)

• Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт Експорт

Хімічні вироби. * Автомобілі, літаки.
* Споживчі товари. Ф р а нц ія  і

• Хімічні вироби.
Автомобілі та транспортні • Одяг, парфуми.
засоби. і • Вино, виноград, зерно
Мінеральна та сільськогос-
подарська сировина



Італія (Республіка Італія)

•  Площа — 301,0 тис. км2.
•  Населення — 60,6 млн осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за 

ПКС) — 35486 дол. (29-те місце).
•  За ІРЛП (2015 р.) — 27-ме місце 

(група країн із дуже високим ін
дексом).

• Державний устрій — парламент
ська республіка, унітарна держава.

Головні особливості ЕГП

Розта Територія 80 % дер Розташо На суходо На терито
шова складається жавного вана на лі межує рії розта
на на з трьох час кордону перехрес з Франці шовані два
півдні тин: матери омиваєть ті тран єю, Швей анклави:
Євро кової, Апен- ся Серед зитних царією, республіка
пи нінського земним шляхів Австрією Сан-Марино

півострова, морем між Євро та Слове і держава-
островів Си- пою, Азі нією місто Вати
цилія, Сар єю, Аф кан
динія та ін. рикою

Мінеральні Рекреаційні
Кам’яне вугілля (низька якість), 
природний газ (незначні родови
ща); поліметалеві, ртутні та 
марганцеві руди; будівельні ма
теріали (мармур, граніт, туфи)

• Пляжно-курортного напрямку 
(узбережжя).

• Історико-культурного напрямку 
(23 об’єкти в переліку ЮНЕСКО).

• Гірськолижного напрямку (Альпи)

Природні ресурси

Водні Земельні Лісові

• Значні гідроресур Бурі лісові, ко Займають 20 % території, пе
си річок Альп. ричневі, черво реважно малопродуктивні

• Дефіцит питної ноземи, алюві низькорослі дерева та чагарни
води альні ґрунти ки; в Альпах — хвойні ліси



Рельєф Клімат
>. Гори — 80 % терито

рії: Альпи, Апенніни 
(сейсмічність, вулка
нізм, гейзери, карст).

, Рівнини — 20 % тери
торії: Падуанська рів
нина

• На півночі — перехідний від субтропіч
ного до помірного, на півдні та в цен
трі — субтропічний середземномор
ський; у горах — висотна поясність.

.  Середні температури в Римі: січня — 
+7 °С, липня----1-26 °С.

, Опади: 508 мм/рік

• Населення
Демограф ічна ситуація Структура населення | Розселення

.  І тип відтворення; природ
ний приріст — 0,42 %о.

• «Старіння нації».
• Середня очікувана трива

лість життя — 80,2 року.
„ Додатне сальдо міграції 

(робоча сила з Централь
ної та Східної Європи, 
Африки, Азії).

» Внутрішня міграція.
•  Частка зайнятого населен

ня — 36 % (найнижча
в Європі)

. Національна: іта
лійці — 94 %, сар
динці — 2,5 %, 
фріули — 1,4 %.

• Релігійна: католи
ки — 90 %.

. Вікова: 13,8 % — 
65,9 % — 20,3 %.

. Статева: 100 жі- 
нок/96 чоловіків

• Середня густота 
населення — 
200,9 особи/км2.

.  Рівень урбаніза
ції — 68 %.

• Найбільші міста: 
Рим — 2,9 млн 
осіб, Мілан —
1,4 млн осіб, Не
аполь — 1,2 млн 
осіб, Турин —
1,1 млн осіб

Динаміка кількості населення

Природні умови



Господарство

Енергетика Металургія Машинобудування

•  Працює переважно • Чорна металургія •  33 % вартості всієї
на імпортній сиро використовує ім промислової продук
вині. портну сировину. ції.

• За виробництвом • За виплавкою сталі : • Провідною галуззю
електроенергії посі посідає 10-те місце є транспортне маши
дає 12-те місце у світі, чавуну — нобудування.
у світі. 12-те місце. < Лідер у виробництві

• ТЕС — 75 % вироб •  У кольоровій мета автомобілів — кон
ництва електроенер лургії значна частка церн «ФІАТ».
гії, ГЕС — 22 %, місцевої сировини. • Виробництво побуто
інші — 3 %. • Виробляються маг вої техніки (холо

■ • Атомна енергетика ній, цинк, алюмі дильників, пральних
згорнута.

< Найпотужніша в ЄС
ній, сурма машин)

нафтопереробна про
мисловість

Структура промисловості

Хімічна Легка Харчова

• Виробляє хімічні во
локна, барвники, за
соби захисту рослин, 
мінеральні добрива.

• Більшість підпри
ємств тяжіє до мор
ських портів, де роз
ташовані нафтопере
робні підприємства

Розвинені швейна (2-ге 
місце у світі), взуттє
ва (2-ге місце у світі), 
текстильна, трикотаж
на, ювелірна галузі

: • Посідає 3-тє місце 
серед галузей оброб
ної промисловості.

* Провідні галузі: ма
каронна, цукрова, 
виноробна, олійна, 
консервна



Сільське господарство

Забезпечує населення продовольством на 75—80 %.
Головною галуззю є рослинництво (60 %).
Під впливом інтеграції частка рослинницької продукції постійно 
збільшується

Тваринництво (ЗО %) Рослинництво (70 %)

Молочне (Північ) і м’ясне 
(Центр) скотарство. 
Свинарство.
Вівчарство.
Розведення кіз, віслюків, 
мулів

і < Цитрусові, фрукти.
І > Виноградарство (1-ше місце у світі 

за збором).
; < Зернові культури (пшениця, кукуру

дза, рис).
< Цукровий буряк.

Волокнисті культури (бавовник, льон). 
1 Тютюнництво (1-ше місце в Європі)

Транспорт

Автомобільний 
(75 % вну
трішніх ванта
жоперевезень 
і більша част
ка пасажиро- 
перевезень)

Залізнич
ний (10 % 
загальних 
вантажопе
ревезень)

Морський 
(90 % зов
нішньоеко
номічних 
переве
зень)

Повітряний 
(набуває де
далі більшо
го значення 
в зовнішніх 
пасажиропе- 
ревезеннях)

Трубопровід
ний (забезпе
чує зв’язок 
промислових 
центрів із 
портами; 
є транзитні 
трубопроводи)

• Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт Експорт

• Машини й обладнання.
• Хімічні вироби.
• Мінеральна сировина.
• Енергоносії.
• Бавовна, вовна.
•  Продукти харчування

Італія і

Автомобілі, верстати, 
електротехніка. 
Швейні вироби. 
Текстиль, взуття. 
Хімічні вироби. 
Продукти харчування, 
вина.
Меблі

Італія посідає 2-ге місце (після Німеччини) у загальному обсязі това
рообігу з Україною (у 2006 р. — 2,78 млрд дол.) серед країн Західної 
Європи.



Росія (Російська Федерація)

Цифрами на карті позначені
1 Норвегія 2 Естонія 3 Латвія 4 Білорусь 5 Грузія 6 Азербайджан 7 Північна Корея

•  Площа — 17075 тис. км2.
• Населення — 142,4 млн осіб (2016 р.).
•  ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 24805 дол. (49-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 50-те місце (група країн із високим індексом).
•  Державний устрій — президентська республіка, федеративна держава.

Природні умовищшшшшшшвяяяшшшшшшшшшшшяшшвшяшшшшшшяяшяшвшвшяшшвщшвшшвшвввяшщяшшвш

Рельєф Клімат
• Рівнини (3/4 території): Схід

ноєвропейська, Західносибір
ська та ін.

• Гори: Кавказ, Алтай, Саяни, 
численні нагір’я.

• На Камчатці і Курилах є ба
гато вулканів

Територію Росії перетинають чотири 
кліматичні пояси: арктичний, субарк
тичний, помірний і субтропічний,
1/2 площі вкрита снігом понад шість 
місяців на рік

Го л о в н і  особливості ЕГП

Найбільша за пло
щею країна у світі, 
що займає східну 
частину Європи та 
північну частину 
Азії

На суходолі межує 
з 14 країнами; мор
ські кордони з Японі
єю та СІЛА. Най
більш протяжними 
є кордони з постсоціа- 
лістичними країнами

Росію омивають 13 морів, 
що належать до басейнів 
трьох океанів; 2/3 її кордо
нів — морські. Після роз
паду СРСР Росія втратила 
важливі порти на Чорному 
та Балтійському морях



Мінеральні Рекреаційні ______ __
Кам’яне вугілля (Кузнецький, Пе
чорський, Іркутський, Південно- 
якутський басейни).
Нафта й газ (Волго-Уральська, За
хідносибірська, Північнокавказька, 
Тимано-Печорська провінції).
Буре вугілля, торф, горючі слан
ці, уран.
Залізні руди (Урал, Сибір, центр 
європейської частини, Кольський 
півострів).
Руди кольорових металів.
Калійна і кам’яна солі, фосфори
ти, апатити, сірка, азбест, алма
зи, будівельна сировина

і Пляжно-курортного напрямку 
(узбережжя Чорного, Азов
ського, Каспійського морів).

•  Гірськолижного напрямку 
(Кавказ, Алтай та ін.). 
Екологічного напрямку (числен
ні національні парки, тайга).

• Історико-культурного напрям
ку (11 об’єктів у переліку 
ЮНЕСКО — Москва, Санкт- 
Петербург, «Золоте кільце» 
та ін.).
Екстремального напрямку 
(Арктика, річки Сибіру)

Водні Земельні Лісові
120000 річок завдовжки 
понад 10 км, найбільші —  
Єнісей, Лена, Ангара, 
Амур, Об, Волга.
2000 озер, серед них най
глибше у світі озеро Байкал

Різноманітні ро
дючі ґрунти за
ймають відносно 
невеликі площі 
в європейській 
частині

« Займають 2/3 те
риторії.

« На Росію припадає 
1/4 світових запа
сів деревини (1-ше 
місце у світі)

Населення
.емографічна ситуація \ Структура населення і Розселення

І  тип відтво
рення; природ
ний приріст — 
0,07 % 0 . 
«Старіння нації». 
Середня очіку
вана тривалість 
життя —
67.3 року. 
Додатне сальдо 
міграції (із ко
лишніх респуб
лік СРСР —
93.4 % )

• Національна (по
над 100 націй та 
народностей): росі
яни — 79,8 % ,  та
тари —  4 % ,  укра
їнці — 2 % ,  
башкири — 1,2 %, 
чуваші — 1,1 %. 
Релігійна: право
славні — 89 % ,  
мусульмани —
10 % .
Вікова: 25 % —  
56 %  —  19 % .  
Статева: 100 жі- 
нок/94 чоловіки

• Середня густота населен
ня —  8,3 особи/км2.
Рівень урбанізації —  74,2 % .  
11 міст-мільйонерів. Най
більші: Москва —  12,1 млн 
осіб, Санкт-Петербург —■
5,1 млн осіб, Новоси
бірськ —  1,5 млн осіб, Ниж
ній Новгород —  1,3 млн 
осіб, Єкатеринбург — 1,4 
млн осіб, Самара —  1,2 млн 
осіб, Омськ —  1,16 млн 
осіб, Казань —  1,09 млн 
осіб, Уфа —  1,08 млн осіб, 
Челябінськ —  1,08 млн осіб, 
Перм 1,02 млн осіб

*  Росія — найбільш забезпечена природними ресурсами країна у світі. Її природ
но-ресурсний потенціал у розрахунку на одну особу у 2—2,5 разу перевищує по
тенціал США.



Структура зайнятості населення

Умовні позначення

24 % \ 3 промисловість 
сільське

V 66% господарство
І | сфера послуг

Динаміка кількості населення

Структура господарства за часткою у ВНП

7 %

Умовні позначення
З промисловість

Я  сільське 
господарство

І | сфера послуг

Сільське господарство

10 % усієї ріллі світу.
4-те місце за виробництвом пшениці у світі (2010 р.).
Від 2006 р. розпочато впровадження національного проекту «Розви
ток АПК», спрямованого на пріоритетний розвиток тваринництва.

Тваринництво (44,04 %) 
Скотарство
(40 млн голів, 6-те місце у світі). 
Свинарство
(23 млн голів, 6-те місце у світі). 
Вівчарство
(26 млн голів, 4-те місце у світі). 
Оленярство.
Птахівництво (7-ме місце у світі 
за обсягами виробництва). 
Звірівництво

Рослинництво (55,96 %)
Зернові культури (пшениця, жи
то, ячмінь, овес, кукурудза, рис). 
Цукровий буряк.
Олійні культури (соняшник, соя). 
Волокнисті культури (льон). 
Картоплярство (2-ге місце у світі). 
Садівництво і виноградарство



Енергетика Металургія Машинобудування

Орієнтується на ви і 4 Чорна металургія • Провідна галузь про
користання влас розвивається на мисловості.
них запасів нафти, власній сировині, * Важке машинобудуван
газу, вугілля. найбільші мета ня тяжіє до металургій
Загальний видобу лургійні бази — них баз.
ток вугілля — Уральська, Цен « Виробництво локомоти
270 млн т; наф тральна, Сибір вів, вагонів — Цен
ти — 310— ська, Північна. тральна Росія, Урал,
320 млн т. * За рівнем техно Північний Кавказ.
Працюють 28 наф логічного розвит * Суднобудування —
топереробних заво ку чорної мета Санкт-Петербург,
дів. лургії Росія по Астрахань, Мурманськ,
9/10 видобутку ступається розви Владивосток, Нижній
природного газу неним країнам. Новгород, Волгоград.
дають родовища ♦ Основні райони • Автомобілебудування —
Західного Сибіру. кольорової мета Поволжя.
ТЕС — 61 % ви лургії: Урал, Пів- І • Наукоємні галузі
робництва електро ніч, європейська базуються в районах
енергії, ГЕС — Росія, Сибір. із розвиненим науко
19 %, АЕС — « Росія щорічно ви вим потенціалом —
15 %, інші — 5 % добуває 130 т зо

лота (5-те місце 
у світі)

Центральна Росія, 
Урал, південь 
Західного Сибіру

Структура промисловості

Хімічна Добувна Лісова Легка

Спеціалізується 23 % за • Представлена Провідною галуззю
на виробництві йнятого всіма стадіями є текстильна, яка
продукції основ населення переробки дере майже цілком орієн
ної хімії та по вини. тується на привізну
лімерних мате
ріалів.
Підприємства 
тяжіють до ме
талургійних баз

• 1-ше місце 
у світі за вироб
ництвом пило
матеріалів. 
Основні райони 
лісозаготівлі — 
північ європей
ської частини, 
Урал, Сибір, 
Далекий Схід

сировину



Транспорт

Автомобіль Залізничний Трубопро Водний Повітряний
ний (7-ме (1-ше місце за відний (2-ге (15 % пере (один з осно
місце у світі обсягом ванта- місце за об везень ван вних у переве
за загаль жо- та пасажи- сягом ван тажів, із зенні пасажи
ною про роперевезень, тажопереве них 4,7 % рів на значні
тяжністю це основний зень; забез річковим відстані; на
автошляхів, вид магістраль печує тран транспор московські
низька ного транспор спортуван том аеропорти Ви
якість по ту, який забез ня нафти [ і  11,3 % — ково, Внуково,
криття); печує міжра та природ морським). Домодедово,
найбільша йонні перевезен ного газу). У країні Шереметьево-1
концентра ня масових ви За протяж є 11 вели та Шереметье
ція автомо дів вантажів). ністю тру ких портів во-2 припадає
більних Загальна про бопроводів ЗО % усіх па
шляхів тяжність заліз Росія по сажирських
у Європей ниць становить ступається відправлень
ській Росії) 149 тис. км лише СІЛА країни)

Держави — сусіди України

• Польща

Загальні відомості, ЕГП

• Площа — 312,7 тис. км2.
• Населення — 38,46 млн осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 25105 дол. (46-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 36-те місце (група країн із дуже високим індексом).
• Державний устрій — президентсько-парламентська республіка, унітар

на держава.
• Країна Центральної Європи на перетині транспортних шляхів.
• Має вихід до Балтійського моря.
• Сусіди — високорозвинені та постсоціалістичні країни

•  Зовнішньоекономічні зв’язки

Імпорт і __ Експорт
• Машини та обладнання.
• Продукти харчування.
• Текстильні та хімічні вироби.
• Глинозем

к
Росія

• Нафта, природний газ.
• Мінеральна сировина.

! • Лісоматеріали.
• Машини, обладнання.
• Хімічна продукція.
• Риба, зерно.
• Зброя, військова техніка



Природні умови та ресурси

Польська низовина (80 %), гори — Судети, Карпати (20 %). 
Клімат перехідний від морського до помірно континентального. 
Мінеральні: серед країн ЄС: за запасами бурого вугілля 6-те місце, 
кам’яного вугілля та срібла — 7-ме, міді — 8-ме, свинцю та цин
ку — 10-те місце; мармури, пісковики, бурштин, калійні солі. 
Водні: Вісла, Одер.
Лісові: 20 % площі.
Земельні: підзолисті, дерново-підзолисті, сірі лісові ґрунти. 
Рекреаційні: Краків, Сопот, Вроцлав, Поозер’я

Населення

І тип відтворення, природний приріст-----0,6 %о, «старіння нації».
Середня очікувана тривалість життя — 76 років.

• Трудові міграції до західноєвропейських країн.
Структура: національна: поляки (98 %); релігійна: католики (98 %); 
вікова: 15 % — 71,6 % — 13,4 %; статева: 100 жінок/94 чоловіки. 
Середня густота населення: 123 особи/км2, рівень урбанізації — 65 %.

• Найбільші міста: Варшава (столиця) — 2,2 млн осіб, Лодзь — 1 млн 
осіб, Краків — 745 тис. осіб

Провідні галузі господарства

Індустріально-аграрна країна, середній рівень економічного розвитку; 
за часткою у ВНП: промисловість — 35 %, сфера послуг — 45 %, сіль
ське господарство — 6 %.

Промисловість. ПЕК, ТЕС — 97 %, ГЕС — 3 %, чорна та кольорова 
металургія, машинобудування (важке: локомотиви, вагони, морські суд
на, автомобілі, верстати; точне), виробництво мінеральних добрив (азот, 
фосфор, калій), пластмас, ліків; легка (бавовняна, швейна).

Сільське господарство. Рослинництво (59 %): зернові, картопля, цу
кровий буряк, овочі, фрукти. Тваринництво (41 %): скотарство, свинар
ство, птахівництво, вівчарство (у Карпатах).

Транспорт. Розвинені всі види транспорту, переважають напрями тран
спортних магістралей Захід—Схід

Зовнішньоекономічні зв'язки

Імпорт: нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів і сталь, заліз
няк, металообробні верстати, пшениця, бавовна.

Експорт: паливо, сировина і напівфабрикати, верстати і машини, про
мислове і транспортне обладнання, одяг і господарські товари



• Білорусь

Загальні відомості, ЕГП

• Площа — 207,6 тис. км2.
• Населення — 9,3 млн осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 18161 дол. (64-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 50-те місце (група країн із високим індексом).
• Державний устрій — президентська республіка, унітарна держава.
• Країна в центрі Європи на перетині транзитних шляхів із Росії до 

Європи.
• Не має виходу до моря.
• Сусіди — члени ЄЄ, постсоціалістичні країни

Природні умови та ресурси

•  Поліська низовина, Білоруське пасмо.
• Помірно континентальний клімат.
• Мінеральні (бідні): калійні солі, торф.
•  Водні: Дніпро, Західна Двіна, Німан.
•  Лісові: 35 % площі.
•  Земельні: дерново-підзолисті, болотні ґрунти

Населення

•  І тип відтворення, природний приріст-----3,6 %о, «старіння нації».
• Середня очікувана тривалість життя — 70,5 року.
• Від’ємне сальдо міграції.
• Структура: національна: білоруси — 81,2 %, росіяни — 11,4 %, поля

ки — 3,9 %, українці — 2,4 %; релігійна: православні — 80 %; віко
ва: 15,9 % — 61,6 % — 22,5 %; статева: 100 жінок/93 чоловіки.

•  Середня густота населення: 45 осіб/км2, рівень урбанізації — 70 %.
• Найбільші міста: Мінськ (столиця) — 3,2 млн осіб, Гомель —

506 тис. осіб, Могильов — 363 тис. осіб, Вітебськ — 356 тис. осіб

Провідні галузі господарства

Індустріально-аграрна, постсоціалістична країна, середній рівень еко
номічного розвитку; за часткою у ВНП: промисловість — 40 %, сфера по
слуг — 40 %, сільське господарство — 20 %.

Промисловість. Нафтопереробка, електроенергетика (ТЕС — 100 %), 
машинобудування (трактори, автобуси, комбайни, вантажні автомобілі, 
верстати, електроніка), хімічна (добрива, пластмаси, синтетичні волокна), 
лісова (лісоматеріали, папір, меблі), текстильна (лляна, вовняна, шовко
ва, бавовняна).

Сільське господарство. Рослинництво (25 %): картопля, льон-довгунець, 
горох, жито, овочі. Тваринництво (75 %): молочно-м’ясне скотарство, 
свинарство, птахівництво.

Транспорт. Автомобільний, залізничний, трубопровідний, авіаційний, 
річковий, переважає широтний напрям перевезення вантажів



Зовнішньоекономічні зв’язки
Імпорт: енергоносії, прокат чорних та кольорових металів, продукти 

харчування.
Експорт: машини й обладнання, мінеральні добрива, лісоматеріали, 

картопля, одяг

• Словаччина

Загальні відомості, ЕГП

•  Площа — 49,0 тис. км2.
• Населення — 5,3 млн осіб (2016 р.).
• ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 28175 дол. (40-ве місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 35-те місце (група країн із дуже високим ін

дексом).
•  Державний устрій — парламентська республіка, унітарна держава.
• Країна на сході Центральної Європи, межує з країнами ЄС та 

Україною.
• Не має виходу до моря.
• Розташована на перетині важливих транспортних шляхів

Природні умови та ресурси

• Переважно гірська країна: Західні Карпати, Словацькі Рудні гори.
• Клімат помірно континентальний.
• Мінеральні: залізні, мідні, марганцеві руди, нафта, природний газ, 

пірит, лігніт, магнезит, сурма, мінеральні джерела.
• Водні: Дунай, Морава.
•  Лісові: 38 % площі.
• Земельні: підзолисті, сірі лісові, буроземні.
• Рекреаційні: Братислава, гірськолижні курорти, льодові та карстові

Населення

• І тип відтворення, природний приріст — 1,2 %о, «старіння нації».
• Середня очікувана тривалість життя — 77,3 року.
• Структура: національна: словаки — 85,8 %, угорці — 9,7 %, роман

ці — 1,7 %; релігійна: католики — 68,9 %, протестанти — 10,8 %, 
греко-католики — 4,1 %; вікова: 18,8 % — 69,6 % — 11,6 %; ста
тева: 100 жінок/95 чоловіків.

•  Середня густота населення: 111 осіб/км2, рівень урбанізації — 56 %.
• Найбільші міста: Братислава (столиця) — 428,8 тис. осіб, Кошице — 

235 тис. осіб, Прешов — 90,8 тис. осіб

печери



Провідні галузі господарства

Індустріально-аграрна країна, середній рівень економічного розвитку; 
за часткою у ВНП: промисловість — 33,4 %, сфера послуг — 64 %, сіль
ське господарство — 2,6 %.

Промисловість. ПЕК — на імпортних ресурсах, ТЕС — 13 %, ГЕС — 
ЗО %, АЕС — 54 %, альтернативні джерела — 3 %, добувна, чорна та 
кольорова металургія, машинобудування (автомобілебудування), нафтопе
реробна, нафтохімічна, хімічна, фармацевтична, лісова, деревообробна, 
текстильна, харчова.

Сільське господарство. Рослинництво (61 %): зернові, фрукти, цукро
вий буряк, садівництво, виноградарство, овочівництво. Тваринництво 
(39 %): скотарство м’ясо-мол очного напрямку, свинарство, птахівництво, 
вівчарство.

Транспорт. Автомобільний, залізничний, водний (річковий), трубопро
відний, авіаційний

Імпорт: енергоносії (нафта й газ), боксити.
Експорт: машини та устаткування, продукція нафтопереробної, харчо

вої, хімічної та деревообробної галузей промисловості, сільськогосподар
ська продукція

• Угорщина

Загальні відомості, ЕГП

Площа — 93,0 тис. км2.
Населення — 9,85 млн осіб (2016 р.).
ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 24942 дол. (48-ме місце).
За ІРЛП (2015 р.) — 44-те місце (група країн із дуже високим ін
дексом).
Державний устрій — парламентська республіка, унітарна держава. 
Країна Центральної Європи на перетині транспортних шляхів.
Не має виходу до моря.
Сусіди — постсоціалістичні країни, члени ЄС

Природні умови та ресурси

Центрально-Дунайська низовина, Альпи, Карпати.
Клімат помірно континентальний.
Мінеральні: боксити, будівельна сировина, вугілля, природний газ, 
марганцеві руди.
Водні: Дунай, Тиса, озеро Балатон.
Земельні: чорноземи, каштанові, підзолисті.
Лісові: 18 % площі.
Рекреаційні: Будапешт, гірськолижні курорти, озеро Балатон



Населення
• І тип відтворення, природний приріст-----1,7 %о, «старіння нації».

Середня очікувана тривалість життя — 72 роки.
Структура: національна: угорці — 92,3 %, романці — 2 %, німці —
1.2 %, євреї — 1 %, румуни — 0,8 %; релігійна: римо-католики —
51,9 %, кальвіністи — 15,9 %, лютерани — 3 %, греко-католики —
2,6 %; вікова: 16,3 % — 63,1 % — 20,6 %; статева: 100 жінок/92 чо
ловіки.
Середня густота населення: 107 осіб/км2, рівень урбанізації — 68 %.
Найбільші міста: Будапешт (столиця) — 1,7 млн осіб, Дебрецен —
206.2 тис. осіб, Мішкольц — 179 тис. осіб, Сегед — 162,9 тис. осіб

Провідні галузі господарства
Індустріально-аграрна країна, середній рівень економічного розвитку; 

за часткою у ВНП: промисловість — 32,1 %, сфера послуг — 64,8 %, 
сільське господарство — 3,1 %.

Промисловість. Машинобудування (автомобілі (завод «Ікарус» — най
більший у Європі виробник автобусів), локомотиви, судна, крани, електро
технічна та радіоелектронна промисловість, обчислювальна техніка, медич
не обладнання, виробництво сільськогосподарських машин, обладнання для 
легкої та харчової промисловості); чорна та кольорова металургія; хімічна 
(мінеральні добрива, отрутохімікати, полімери), фармацевтична; харчова 
(консервна), легка (швейна, шкіряно-взуттєва, трикотажна).

Сільське господарство. Рослинництво (51 %): зернові (пшениця, куку
рудза), цукровий буряк, соняшник, картоплярство, плодівництво, вино
градарство, овочівництво. Тваринництво (49 %): свинарство, птахівни
цтво, скотарство.

Транспорт: залізничний, автомобільний, водний (по р. Дунай), авіацій
ний, трубопровідний

Зовнішньоекономічні звязки
Імпорт: залізо, сталь, нафта, нафтопродукти, природний газ, текстиль, 

автомобілі.
Експорт: транспортні машини, електроніка, текстильні вироби, взуття, 

хімічні продукти, ліки, продукти харчування

• Румунія
Загальні відомості, ЕГП
Площа — 237,5 тис. км2.
Населення — 19,9 млн осіб (2016 р.).
ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 19 712 дол. (60-те місце).
За ІРЛП (2015 р.) — 52-ге місце (група країн із високим індексом). 
Державний устрій — парламентська республіка, унітарна держава. 
Країна на півдні Європи, у басейні нижнього Дунаю.
На сході має вихід до Чорного моря.

• Сусіди — постсоціалістичні країни



Природні умови та ресурси

•  Нижньодунайська рівнина, плато Добруджа, Східні Карпати.
•  Клімат помірно континентальний.
•  Мінеральні: нафта, природний газ, залізні та марганцеві руди, мідь, 

боксити, золото, срібло, свинець, цинк, уран, ртуть, калійна сіль, 
гіпс, вапняки.

•  Водні: Дунай, Серет, Прут.
•  Земельні: чорноземи, капітанові, сірі та бурі лісові.
•  Лісові: 28,1 % площі.
•  Рекреаційні: Бухарест, Трансильванія, Карпати

Населення

•  І тип відтворення, природний приріст-----2,5 %0 , «старіння нації».
•  Середня очікувана тривалість життя — 71 рік.
•  Структура: національна: румуни — 89,5 %, угорці — 6,6 %, роми — 

2,5 %, українці — 0,3 %, німці — 0,3 %; релігійна: православні — 
86,8 %, протестанти — 7,5 %, римо-католики — 4,7 %; статева:
100 жінок/95 чоловіків.

•  Середня густота населення: 93 особи/км2, рівень урбанізації — 54 %.
•  Найбільші міста: Бухарест — 1,93 млн осіб, Ясси — 320,9 тис. осіб, 

Констанца — 310,7 тис. осіб

Провідні галузі господарства

Індустріально-аграрна країна, середній рівень економічного розвитку; 
за часткою у ВНП: промисловість — 37 %, сфера послуг — 45 %, сіль
ське господарство — 18 %.

Промисловість. Гірничодобувна, чорна й кольорова металургія, нафтови- Г 
добувна, нафтопереробна, машинобудування (транспортне, сільськогосподар
ське, електротехнічне, виробництво промислового устаткування, електронне), 
хімічна (виробництво кислот, лугів, мінеральних добрив), деревообробна, це
люлозно-паперова, меблева, текстильна, легка та харчова промисловість.

Сільське господарство. Рослинництво (71 %): зернові (кукурудза, пше
ниця, жито), цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, тютюн, цико
рій, рицина, мак, гірчиця, картопля; овочівництво, виноградарство, пло
дівництво (яблуні, сливи). Тваринництво (29 %): скотарство, свинарство, 
вівчарство, бджільництво, рибальство.

Транспорт. Розвинені всі види транспорту, головну роль у вантажо- та 
насажироперевезеннях відіграє залізничний, велике значення має трубо
провідний (довжина — понад 6000 км)

Зовнішньоекономічні зв'язки

Імпорт: машини й обладнання, мінеральна сировина, швейні вироби, 
хімічна продукція.

Експорт: транспортні засоби, хімічні продукти, нафтопродукти, лісома
теріали, текстиль, цемент, віконне скло, продукція металургійної промис
ловості



• Молдова
Загальні відомості, ЕГП
Площа — 33,7 тис. км2.

« Населення — 3,5 млн осіб (2016 р.).
« ВВП на одну особу (2014 р., за ПКС) — 4979 дол. (129-те місце).
• За ІРЛП (2015 р.) — 107-ме місце (група країн із середнім індексом). 
« Державний устрій — президентська республіка, унітарна держава.
« Країна на південному заході Східної Європи.
• Межує з Румунією та Україною.
• Не має виходу до моря

Природні умови та ресурси
• Горбисті рівнини, розітнуті річковими долинами та балками.
• Клімат помірно континентальний.
• Мінеральні: лігніти, фосфорити, гіпс, вапняк, мінеральні води.
• Водні: Дністер, Прут.
• Земельні: чорноземи.
•  Лісові — 9 % площі.
• Рекреаційні: Кишинів, долина Дністра

Населення
• І тип відтворення, природний приріст — 0,7 %о, «старіння нації».
• Середня очікувана тривалість життя — 64,5 року.
• Структура: національна: молдавани — 75,8 %, українці — 8,4 %, росія

ни — 5,9 %, гагаузи — 4,4 %, румуни — 2,2 %, болгари — 1,9 %; релі
гійна: православні — 98 %, іудеї — 1,5 %; статева: 100 жінок/91 чоловік.

• Середня густота населення: 127,5 осіб/км2, рівень урбанізації — 42 %.
• Найбільші міста: Кишинів — 717,0 тис. осіб, Тирасполь —

156,7 тис. осіб, Бєльці — 127,6 тис. осіб

Провідні галузі господарства
Індустріально-аграрна країна, середній рівень економічного розвитку; 

за часткою у ВНП: промисловість — 30,8 %, сфера послуг — 60,2 %, 
сільське господарство — 9 %.

Промисловість. Харчова (виноробна, хлібопекарська, борошномельно-кру
п’яна, тютюнова, парфумерно-косметична), машинобудування (сільськогоспо
дарські машини, обладнання для харчової промисловості), хімічна (фарби, ла
ки, пластмаси), текстильна, деревообробна, легка (текстильна), будівельна.

Сільське господарство. Рослинництво: виноградарство, зернові (пшениця, 
кукурудза), цукровий буряк, картопля, соняшник, ягідництво, овочівництво, 
садівництво. Тваринництво: скотарство, вівчарство, розведення кіз.

Транспорт. Автомобільний, залізничний, річковий, повітряний

Зовнішньоекономічні зв'язки
Імпорт: нафта, природний газ, вугілля, машини й обладнання, продук

ти харчування.
Експорт: вина, тютюн, тканини, сільськогосподарські машини, хіміч

на продукція
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