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До читача 
 

Цей довідник вміщує актуальну статистичну інформацію, економіко- та 

соціально-географічні дані про 198 незалежних держав світу, з яких: 

 193 держави-члени ООН; 

 1 держава визнана ООН, але не входить до її складу – Ватикан; 

 1 держава визнана ООН, але окупована Марокко – Західна Сахара; 

 1 частково визнана держава – Палестина (станом на серпень 2018 р. 

визнали 137 країн-членів ООН); 

 2 держави – не входять до ООН, але офіційно визнані багатьма державами 

– Косово (визнали 114 країн-членів ООН), Тайвань (17). 

Відомості про суверенні держави у довіднику впорядковані у вигляді 

типових таблиць у розрізі п'яти ключових макрорегіонів (Європа, Азія, Америка, 

Африка, Австралія з Океанією) та 18-ти субрегіонів відповідно до історико-

географічної типологізації країн світу (Безуглий В., Козинець С., 2007).  

При підготовці видання використано статистичні матеріали інтернет-

ресурсів всесвітньо відомих урядових та міжнародних організацій, зокрема, 

Світового банку, Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного 

фонду, Міжнародної організації праці, Центрального розвідувального 

управління США тощо.  

Довідник буде корисний для широкого кола читачів, може 

використовуватися викладачами та студентами закладів вищої освіти при 

вивченні дисциплін суспільно-географічного та країнознавчого спрямування. 
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ЄВРОПА 
 

І. Західна Європа 

Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, 

Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, 

Німеччина, Франція, Швейцарія 
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АВСТРІЯ 
Площа, тис. км2  83,871 (113-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; знаходиться на перехресті важливих 

транзитних шляхів у центрі Європи 

Стратегічні природні ресурси нафта, чорне та буре вугілля, лісові, залізна руда, мідь, цинк, 

сурма, магнезит, вольфрам, графіт, сіль, гідроенергія 

Людність, осіб 8 754 413 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % австрійці – 91,1; хорвати, словенці, серби та боснійці – 4,0; турки 

– 1,6; німці – 0,9; інші – 2,4 (2017) 

Релігійний склад населення, % католики – 73,8; протестанти – 4,9; мусульмани – 4,2; 

православні – 2,2 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,5 / 9,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Відень – 1,753 млн осіб (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 66,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 федеральних земель 

Глава держави Президент Олександр Ван Дер Беллен (з 26 січня 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Федеральні Збори, які складаються з 

Бундесрату і Національрату 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 409,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,2; промисловість – 28,2;  

сфера послуг – 70,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
11,2 / 5,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,893 (24-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості1 виробництво будматеріалів, машинобудування, транспортне 

машинобудування, харчова, металургійна, хімічна, 

деревообробна, паперова, виробництво засобів зв'язку 

Провідні галузі сільського 

господарства1 

зернова, овочівництво (картоплярство), виноробство, 

садівництво; тваринництво (м'ясне та молочне скотарство, 

свинарство, птахівництво) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
157,5 / 157,6 (2017) 

Основні статті експорту2 машини та обладнання, автотранспорт та автозапчастини, папір 

та картон, металеві вироби, продукція хімічної промисловості, 

залізо і сталь, текстиль, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 29,9; США – 6,3; Італія – 6,2; Швейцарія – 5,7; 

Словаччина – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту2 машини та обладнання, автомобілі, продукція хімічної 

промисловості, металеві вироби, нафта та нафтопродукти, 

природний газ, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 42,5; Італія – 6,0; Швейцарія – 5,6; Чехія – 4,4; 

Нідерланди – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 22,2; ГЕС – 33,2; АДЕ3 – 24,3 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

3,67 км3/рік (житлово-комунальне – 35,0%; промислове – 64,0%; 

сільськогосподарське – 1,0%); на одного мешканця – 448,0 м3/рік 

(1999) 

Екологічні проблеми зсуви, лавини, землетруси 
 

 

 

1 галузі розміщені у спадному порядку за річним обсягом виробництва 
2 позиції розміщені у спадному порядку за вартістю 
3 альтернативні джерела енергії 
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БЕЛЬГІЯ 
Площа, тис. км2 30,528 (138-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на перетині транзитних шляхів Західної Європи; 

більшість західноєвропейських столиць знаходяться в межах 

1000 кілометрів від Брюсселя; тут знаходиться столиця 

Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО  

Стратегічні природні ресурси будівельні матеріали, кремнезем, карбонати, земельні  

Людність, осіб 11 491 346 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бельгійці – 75,0; італійці – 4,1; марокканці – 3,7; французи – 2,4; 

турки – 2,0; голландці – 2,0; інші – 12,81 (2011) 

Домінуюча релігія католики – 50,0; протестанти – 2,5; мусульмани – 5,0; іудаїсти – 

0,4; буддисти – 0,3; атеїсти – 9,2; інші – 32,6 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 11,3 / 9,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Брюссель (столиця) – 2,045 млн осіб; Антверпен – 0,994 (2015) 

Рівень урбанізації, % 70,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
3 регіони 

Глава держави Король Філіп (з 21 липня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Палата представників 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 526,4 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,7; промисловість – 21,8;  

сфера послуг – 77,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,6 (2014) / 6,4 (2011) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,896 (22-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, хімічна, харчова, текстильна, металургійна  

Провідні галузі сільського 

господарства 

цукрове буряківництво, вирощування фруктів, зернова, 

овочівництво, тютюнова; м'ясне та молочне скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
309,1 / 306,1 (2017) 

Основні статті експорту продукція хімічної промисловості, машини та транспортне 

обладнання, діаманти, метали і металеві вироби, продукти 

харчування 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 16,7; Франція – 15,4; Нідерланди – 11,2; Велика 

Британія – 8,9; США – 5,8; Італія – 5,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

алмази, фармацевтичні препарати, продукти харчування, 

транспортне обладнання, нафтопродукти  

Основні партнери з, імпорту % Нідерланди – 16,1; Німеччина – 13,6; Франція – 9,5; Велика 

Британія – 4,8; Ірландія – 4,5; Китай – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 34,8; АЕС – 28,0; ГЕС – 0,5; АДЕ – 32,1 

Водоспоживання та його 

структура 

6,22 км3/рік (житлово-комунальне – 12,0%; промислове – 88,0%; 

сільськогосподарське – 1,0%); на одного мешканця – 589,8 м3/рік 

(2007) 

Екологічні проблеми інтенсивне навантаження на довкілля внаслідок урбанізації, 

забруднення повітря викидами транспорту, забруднення водних 

ресурсів 
 

1 тут і надалі у деяких країнах сума перевищує 100%, оскільки частина респондентів вказали більше ніж одне 

етнічне походження 
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 
Площа, тис. км2 243,610 (79-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

 знаходиться біля північно-західного узбережжя континентальної 

Європи, розташована на численних островах 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, кам'яне вугілля, каолін, флюорит, олов'яні 

руди, кам'яна і калійна солі, вогнетривкі глини, горючі сланці, 

залізні руди, мідь, свинець, цинк, барит 

Людність, осіб 65 648 100 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % англійці – 81,2; шотландці – 8,1; валлійці – 4,8; ірландці – 2,9;  

інші – 3,0 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни – 50,7; атеїсти – 41,5; мусульмани – 2,5; індуїсти – 0,7; 

буддисти – 0,6; іудаїсти – 0,6; сикхи – 0,3; невизначені – 1,6 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,1 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Лондон (столиця) – 10,313 млн; Манчестер – 2,664; Бірмінгем – 

2,515; Глазго – 1,223; Саутгемптон – 882 тис.; Ліверпуль – 870 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 83,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-територіальний 

поділ 

4 адміністративно-політичні частини: Англія (39 графств, 6 

метрополітенських графств та Великий Лондон, адмін. центр – 

Лондон), Уельс (22 унітарних утворення: 9 графств, 3 міста, 10 міст-

графств, адмін. центр – Кардіфф), Шотландія (12 областей: 9 

округів, 3 загальні території, адмін. центр – Единбург), Північна 

Ірландія (26 округів, адмін. центр – Белфаст)  

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Палата лордів і Палата громад 

Грошова одиниця  фунт стерлінгів, GBP (0,71 GBP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 2,565 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,6; промисловість – 19,0; сфера послуг – 

80,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,1 / 5,8 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,909 (16-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металургія, хімічна промисловість, машинобудування, 

електротехнічна, суднобудування та авіабудування, електронна, 

вугільна і нафтова промисловість, харчова, текстильна, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, ефіроолійна, картоплярство, овочівництво; скотарство, 

вівчарство, птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
436,5 / 407,3 (2017) 

Основні статті експорту промислові товари, пальне, продукція хімічної промисловості, 

продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % США – 14,8; Німеччина – 10,7; Франція – 6,4; Нідерланди – 6,2; 

Ірландія – 5,6; Швейцарія – 4,6; Китай – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту промислові товари, машини, пальне, продукти харчування 

Основні партнери з , імпорту % Німеччина – 13,6; США – 9,3; Китай – 9,2; Нідерланди – 7,4; 

Франція – 5,2; Бельгія – 4,9; Швейцарія – 4,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 55,5; АЕС – 9,4; ГЕС – 1,9; АДЕ – 33,4 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

13,03 км3/рік (житлово-комунальне – 58,0%; промислове – 33,0%; 

сільськогосподарське – 9,0%; на одного мешканця – 213,2 м3/рік 

(2008) 

Екологічні проблеми  викиди парникових газів, особливо в районі Лондона; забруднення 

ґрунтів пестицидами та важкими металами; деградація морських і 

прибережних екосистем 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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ІРЛАНДІЯ 
Площа, тис. км2 70,3 (119-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування у межах повітряних і морських шляхів 

Північної Америки та Північної Європи 

Стратегічні природні ресурси природний газ, торф, мідь, свинець, цинк, срібло, барит, гіпс, 

вапняк, доломіт 

Людність, осіб 5 011 102 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічний склад 

населення, % 

ірландці – 82,7; інші білі – 9,5; азіати – 2,1; темношкірі – 1,4; 

інші – 1,5; невизначені – 2,6 (2016) 

Домінуюча релігія католики – 78,3; інші християни – 1,6; православні – 1,3; 

мусульмани – 1,3; інші – 12,2 (2016 р.). 

Народжуваність / смертність, ‰ 14,1 / 6,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Дублін (столиця) – 1,169 млн осіб (столиця) (2017) 

Рівень урбанізації, % 63,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
28 округів, 3 міста 

Глава держави Президент Майкл Гіґґінс (з 11 листопада 2011 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Дойл Ерен і Сенат Ерен 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 344,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,0; промисловість – 38,2;  

сфера послуг – 60,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,8 / 5,3 (2014/13) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,923 (8-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості фармацевтична, хімічна, виробництво комп'ютерного 

обладнання та програмного забезпечення, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (ячмінь, пшениця), картоплярство; молочне та м'ясне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
225,1 / 96,03 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, комп'ютери, продукція хімічної 

промисловості, медичні прилади, лікарські препарати, продукти 

харчування, продукти тваринного походження 

Основні партнери з експорту, % США – 26,0; Велика Британія – 12,7; Бельгія – 12,6; Німеччина – 

6,7; Швейцарія – 5,4; Нідерланди – 5,1; Франція – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту обладнання для обробки даних, машини та обладнання, 

продукція хімічної промисловості, нафта та нафтопродукти, 

текстиль, одяг 

Основні партнери з імпорту, % Велика Британія – 28,8; США – 15,9; Франція – 12,6; Німеччина 

– 10,1; Нідерланди – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 68,1; ГЕС – 2,5; АДЕ – 29,7 (2015); 

Водоспоживання та його 

структура 

0,79 км3/рік (житлово – комунальне – 94,0%; промислове – 

6,0%); на одного мешканця – 226,9 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення поверхневих вод, особливо озер, скидами 

сільськогосподарських підприємств  
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ЛІХТЕНШТЕЙН 
Площа, км2  160,0 (193-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Австрією та Швейцарією 

Стратегічні природні ресурси водні, земельні 

Людність, осіб 38 244 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % ліхтенштейнці – 66,0; інші – 34,0 (2013) 

Релігійний склад населення, % католики – 75,9; протестанти – 6,5; мусульмани – 5,4; лютерани 

– 1,3; інші – 2,9; атеїсти – 5,4; невизначені – 2,6 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,4 / 74 (2017) 

Найбільші за людністю міста Вадуц (столиця) – 5,2 тис. осіб, Шан – 5,8; Бальцерс – 4,5 (2017) 

Рівень урбанізації, % 14,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія  

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 комун (гемейди) 

Глава держави Князь Ханс-Адам II (з 13 листопада 1989 р.); спадкоємець Князь 

Алоіс, син монарха; 15 серпня 2004 р. Ханс-Адам II передавав 

офіційні обов'язки правлячого князя Алоісу, але Ханс-Адам II 

зберігає статус глави держави  

Законодавчий орган однопалатний парламент – Ландтаг 

Грошова одиниця швейцарський франк, CHF (0,987 CHF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 6,672 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,0; промисловість – 41,0;  

сфера послуг – 52,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,1 / 2,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,912 (15-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металообробна, фармацевтична, харчова, оптична 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (пшениця, ячмінь, кукурудза), картоплярство; м’ясне та 

молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,217 / - (2015) 

Основні статті експорту машини, запчастини для автомобілів, стоматологічне 

обладнання, електронне обладнання, оптичні вироби, харчові 

продукти 

Основні партнери з експорту Швейцарія, країни ЄС 

Основні статті імпорту сільськогосподарська продукція, сировина, машини, енергетична 

продукція, металеві вироби, текстиль, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту,% Швейцарія, країни ЄС 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
імпорт 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря 
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ЛЮКСЕМБУРГ  
Площа, тис. км2 2,586 (171-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
межує з Бельгією, Францією, Німеччиною 

Стратегічні природні ресурси залізна руда, земельні 

Людність, осіб 594 130 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % люксембуржці – 53,3; португальці – 16,2; французи – 7,2, 

 італійці – 3,5; бельгійці – 3,4; німці – 2,2; інші – 14,2 (2016) 

Релігійний склад населення, % католики – 70,4; мусульмани – 2,3; інші – 0,5; атеїсти – 26,8 

(2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,3 / 14,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Люксембург (столиця) – 104,3 тис. осіб, Еш-сюр-Альзет – 28,5; 

Дифферданж – 17,4; Дюделанж – 15,4; Санем – 12,4 (2015) 

Рівень урбанізації, % 85,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія  

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 кантонів 

Глава держави Великий князь Хенрі (з 7 жовтня 2000 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Палата Депутатів  

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 63,52 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,2; промисловість – 11,9; сфера послуг 

– 87,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,6 / 4,1 (2014 / 2012) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,898 (20-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металургійна, хімічна, машинобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

виноградарство, зернова (пшениця, ячмінь, овес), картоплярство, 

вирощування фруктів; м’ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
18,4 / 22,4 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, вироби зі сталі, продукція хімічної 

промисловості, гумові вироби, скло 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 23,1; Бельгія – 16,6; Франція – 15,4;  

Нідерланди – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту  літаки, корисні копалини, продукція хімічної промисловості, 

метали, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Бельгія – 29,4; Німеччина – 24,3; Франція – 10,3; США – 7,0; 

Китай – 5,8; Нідерланди – 4,3; Мексика – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 23,7; ГЕС – 1,7; АДЕ – 12,7 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура, % 

0,06 км3/рік (житлово-комунальне – 65,0%; промислове – 33,0%; 

сільськогосподарське – 1,0%); на одного мешканця – 135,9 м3/рік 

(2010) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та води в містах, забруднення ґрунтів  
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МОНАКО 
Площа, км2 2,02 (197-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

одна із найменших за площею країн світу (менший лише 

Ватикан); найменша країна світу із доступом до світового 

океану; практично повністю урбанізована 

Стратегічні природні ресурси - 

Людність, осіб 30 727 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % монегаски – 32,1; французи – 19,9; італійці – 15,3, британці – 5,0; 

бельгійці – 2,3; швейцарці – 2,0; німці – 1,9; росіяни – 1,8; 

американці – 1,1; данці – 1,1; марокканці – 1,0; інші – 16,6 (2016) 

Релігійний склад населення, % католики – 90,0; інші – 10,0 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 6,5 / 10,1 (2018) 

Найбільші за людністю міста Монако (столиця) – 39,0 тис. осіб (2018) 

Рівень урбанізації, % 100,0 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія  

Адміністративно-

територіальний поділ 
- 

Глава держави Принц Альберт II (з 6 квітня 2005 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Рада  

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 7,672 (2015) 

Структура ВВП,  промисловість – 14,0; сфера послуг – 86,0 (2013) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,3 / 1,4 (2014 / 2016) 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості машинобудування, легка  

Провідні галузі сільського 

господарства 
- 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,695 / 1,371 (2017) 

Основні статті експорту - 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту  - 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
- 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми - 
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НІДЕРЛАНДИ 
Площа, тис. км2 41,543 (132-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Північним морем; знаходиться між Бельгією і 

Німеччиною 

Стратегічні природні ресурси природний газ, нафта, торф, вапняк, сіль, пісок, гравій, земельні 

Людність, осіб 17 151 228 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення, % нідерландці – 76,9; інші європейці – 6,4; турки – 2,4; марокканці 

– 2,3; індонезійці – 2,1; німці – 2,1; суринамці – 2,0; поляки – 1,0; 

інші – 4,8 (2018) 

Релігійний склад населення, % католики – 23,6; протестанти – 14,9; мусульмани – 5,1; інші – 

5,6; атеїсти – 50,7 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,9 / 9,0 (2018) 

Найбільші за людністю міста Амстердам (столиця) – 1,132 млн осіб, Роттердам – 1,008 (2015) 

Рівень урбанізації, % 91,5 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія  

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 провінцій 

Глава держави Король Віллем-Олександр (з 30 квітня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Генеральні Штати, який складається з 

Сенату і Палати представників 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 924,4 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,6; промисловість – 17,9; сфера послуг 

– 70,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,9 / 5,5 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,931 (10-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування та металообробка, електротехнічна, хімічна, 

добувна, будівельна, мікроелектронна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування овочів; молочно-м'ясне тваринництво, 

птахівництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,840 / 10,0 (2017) 

Основні статті експорту машини та транспортне обладнання, продукція хімічної 

промисловості, пальне, промислові товари, продукти 

харчування, свійська худоба 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 24,2; Бельгія – 10,7; Великобританія – 8,8;  

Франція – 8,8; Італія – 4,2 (2017) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, продукція хімічної 

промисловості, пальне, продукти харчування, одяг 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 16,4; Німеччина – 15,3; Бельгія – 8,5; США – 6,9; 

Великобританія – 5,1; Росія – 4,3 (2017) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,4; АЕС – 1,4; ГЕС – 0,1; АДЕ – 22,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

8,86 км3/рік (житлово-комунальне – 6,0%; промислове – 60,0%; 

сільськогосподарське – 34,0%; на одного мешканця – 

554,0 м3/рік (2001) 

Екологічні проблеми забруднення води та повітря; забруднення річок промисловими 

та сільськогосподарськими хімікатами, важкими металами, 

органічними сполуками, нітратами та фосфатами 
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НІМЕЧЧИНА 
Площа, тис. км2 357,022 (62-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне положення на Північноєвропейській рівнині і вздовж 

узбережжя Балтійського моря 

Стратегічні природні ресурси кам’яне вугілля, буре вугілля, природний газ, залізна руда, мідь, 

нікель, уран, калій, сіль, будівельні матеріали, лісові, орні землі 

Людність, осіб 80 594 017 (липень 2017) 

Етнічна структура населення, % німці – 91,5; турки – 2,4; інші – 6,1  

Релігійний склад населення, % католики – 29; протестанти – 27; мусульмани – 4,4; православні – 

1,9; інші – 1,7; атеїсти – 36 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,6 / 11,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Берлін (столиця) – 3,563 млн осіб; Гамбург – 1,831; Мюнхен – 1,438; 

Кельн – 1,037 (2015) 

Рівень урбанізації, % 75,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
16 федеральних земель 

Глава держави Президент Френк-Вальтер Стейнмеєр (з 22 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Федеральна Рада (Бундесрат) і 

Федеральна Хартія (Бундестаг) 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 3,652 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,6; промисловість – 30,1;  

сфера послуг – 69,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,3 (2014) / 4,9 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,926 (4-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості чорна і кольорова металургія, вугледобувна, цементна, хімічна, 

транспортне машинобудування, верстатобудування, електронна, 

автомобілебудування, харчова, суднобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 
 зернова, цукрове буряківництво, вирощування фруктів та овочів; 

м’ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1 401 / 1 104 (2017) 

Основні статті експорту автомобілі, машини, продукція хімічної промисловості, комп'ютери 

та електронні вироби, електротехнічне обладнання, ліки, метали, 

транспортне обладнання, продукти харчування, текстиль, гума та 

пластмаси 

Основні партнери з експорту, % США – 8,9; Франція – 8,4; Великобританія – 7,1; Нідерланди – 6,5; 

Китай – 6,4; Італія – 5,1; Австрія – 5,0; Польща – 4,5; Швейцарія – 

4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини, обладнання для обробки даних, автомобілі, продукція 

хімічної промисловості, нафта і газ, метали, електрообладнання, 

фармацевтичні препарати, продукти харчування, 

сільськогосподарські продукти 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 13,3; Китай – 7,3; Франція – 7,3; Бельгія – 6,1; Італія – 

5,5; Польща – 5,2; Чехія – 4,7; США – 4,6; Швейцарія – 4,4; Австрія 

– 4,4; Великобританія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 42,6; АЕС – 5,3; ГЕС – 2,2; АДЕ – 49,9 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

 32,3 км3/рік (житлово-комунальне – 16,0%; промислове – 84,0%); 

на одного мешканця – 391,4 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми викиди комунальних та промислових підприємств; кислотні дощі; 

забруднення Балтійського моря промисловими стоками з річок у 

східній Німеччині 
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ФРАНЦІЯ 
Площа, тис. км2 551,500 (48-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

“центральна країна Західної Європи”; одна із найбільших за 

площею країн Європи 

Стратегічні природні ресурси вугілля, залізна руда, боксити, цинк, уран, миш'як, сода, 

польовий шпат, гіпс, лісові, земельні 

Людність, осіб 67 106 161 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % французи – 92,0; араби – 4,0; німці – 2,0; бретонці – 1,0; 

каталонці – 1,0 (2015) 

Релігійний склад населення, % католики – 63,0-66,0; мусульмани – 7,0-9,0; буддисти – 0,5-0,75; 

євреї – 0,5-0,75; інші – 0,5-1,0; дані відсутні – 23,0-28,0 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,2 / 9,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Париж (столиця) – 10,843 млн осіб; Ліон – 1,609;  

Марсель – 1,605; Лілль – 1,027; Тулуза – 0,938 (2015) 

Рівень урбанізації, % 80,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентсько-парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 регіонів 

Глава держави Президент Еммануель Макрон (з 14 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Асамблея та Сенат 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2 826 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,6; промисловість – 19,4;  

сфера послуг – 78,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,5 / 5,5 (2013) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,897 (21-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, автомобілебудування, хімічна, 

електротехнічна, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, картоплярство, виноградарство; 

м'ясне та молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
541,3 / 576,3 (2017) 

Основні статті експорту машини та транспортне обладнання, літаки, пластмаси, 

продукція хімічної промисловості, фармацевтичні вироби,  

чавун і сталь, напої 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 16,0; Іспанія – 7,6; США – 7,3; Італія – 7,2; 

Великобританія – 7,0; Бельгія – 6,8 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, автомобілі, сира нафта, літаки, 

пластмаси, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 19,3; Бельгія – 10,6; Нідерланди – 7,9; Італія – 7,8; 

Іспанія – 7,0; США – 5,8; Китай – 5,1; Велика Британія – 4,2 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 16,1; АЕС – 48,8; ГЕС – 14; АДЕ – 16,9 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

31,62 км3/рік (житлово-комунальне – 19,0%; промислове – 

71,0%; сільськогосподарське – 10,0%); на одного мешканця – 

512,1 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та води, забруднення океанічних вод 

внаслідок аварій на суднах, опустелювання 
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ШВЕЙЦАРІЯ 
Площа, тис. км2 41,277 (133-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; знаходиться на перехресті шляхів між 

північною та південною частинами Європи; разом з південно-

східною Францією, північною Італією та південно-західною 

Австрією займає територію найбільших висот в Альпах 

Стратегічні природні ресурси гідроенергія, лісові, сіль 

Людність, осіб 8 236 303 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % німці – 65,0; французи – 18,0; італійці – 10,0; інші – 7,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % католики – 37,3; протестанти – 24,9; інші християни – 5,8; 

мусульмани – 5,1; інші – 1,4; іудаїсти – 0,2; невизначені – 25,2 

(2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,5 / 8,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Берн (столиця) – 131,554 тис. осіб; Цюріх – 402,762;  

Женева – 198,899 (2015) 

Рівень урбанізації, % 74,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
26 кантонів 

Глава держави  Президент Ален Берест (з 1 січня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Федеральна Рада, який складається з 

Ради кантонів і Національної ради 

Грошова одиниця швейцарський франк, СHF (1,1 CHF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 516,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,7; промисловість – 25,6; сфера послуг 

– 73,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,7 / 5,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,939 (2-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, хімічна, годинникарство, текстильна, 

фармацевтика 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (зернова, овочівництво, вирощування фруктів); 

тваринництво (молочно-м’ясне) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
336,8 / 286,7 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

метали, годинники, сільськогосподарські продукти 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 14,4; США – 12,1; Великобританія – 10,7; Китай – 

9,0; Гонконг – 6,1; Франція – 5,8; Італія – 4,9; Індія – 4,8 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

транспортні засоби, метали; сільськогосподарські продукти, 

текстиль 

Основні партнери з, імпорту % Німеччина – 19,4; США – 9,0; Італія – 7,4; Великобританія – 7,1; 

ОАЕ – 6,2; Франція – 6,1; Китай – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 2,9; АЕС – 17,0; ГЕС – 61,0; АДЕ – 11,1 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,61 км3/рік (житлово-комунальне – 39,0%; промислове – 58,0%; 

сільськогосподарське – 3,0%); 

на одного мешканця – 360,3 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення повітря викидами транспортних засобів; кислотні 

дощі; забруднення вод сільськогосподарськими хімікатами; 

втрата біорізноманіття 
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ІІ. Північна Європа 

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція 
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ДАНІЯ 
Площа, тис. км2 43,094 (131-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Балтійського і Північного морів 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, рибні, земельні, сіль, вапняк, крейда, 

будівельний камінь, гравій та пісок  

Людність, осіб 5 605 948 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % данці (включаючи ґренландців) і фарерці – 86,7; турки – 1,1; інші 

– 12,2 (найбільші групи – поляки, сирійці, німці, іракці та 

румуни) (2017 р.) 

Релігійний склад населення, % лютерани – 76,0; мусульмани – 4,0 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,5 / 10,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Копенгаген (столиця) – 1,268 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 88 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
 унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
5 регіонів, 98 муніципалітетів, 13 повітів 

Глава держави Королева Маргрете II (з 14 січня 1972 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народне Зібрання (Фолькенінг) 

Грошова одиниця датська крона, DKK (6,6 DKK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 285,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,1; промисловість – 23,7; сфера послуг 

– 75,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,8 / 8,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,936 (5-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості фармацевтична, медичне приладобудування, суднобудування та 

реконструкція, вітрові турбіни, металообробна, чорна та 

кольорова металургія, хімічна, харчова, машинобудування, 

текстильна, електротехнічна, будівництво, меблева та 

деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, картоплярство, цукрове буряківництво; свинарство, 

молочне тваринництво; рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
113,2 / 94,61 (2017) 

Основні статті експорту вітрові турбіни, лікарські засоби, машини та інструменти, 

м'ясопродукти, молочні продукти, риба, меблі 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 16,3; Швеція – 11,9; США – 8,2; Великобританія – 

6,5; Норвегія – 6,1; Нідерланди – 5,1; Китай – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, сировина та напівфабрикати для 

промисловості, продукція хімічної промисловості, зерно та 

продукти харчування, товари широкого вжитку 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 21,4; Швеція – 12,2; Нідерланди – 8,0; Китай – 7,3; 

Норвегія – 5,5; Великобританія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 48,1; АДЕ – 53,6 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,67 км3/рік (житлово-комунальне – 32,0%; промислове – 26,0%; 

сільськогосподарське – 42,0%); 

на одного мешканця – 123 м3/рік (2002) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, головним чином викидами транспортних 

засобів та електростанцій; забруднення Північного моря; 

забруднення поверхневих вод скидами сільського господарства 
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ІСЛАНДІЯ 
Площа, тис. км2 103,000 (107-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування між Гренландією та Європою; 

найбільша північна європейська країна; Рейк'явік – найчистіша 

національна столиця світу; льодовики займають найбільший 

відсоток території держави, порівняно з іншими країнами 

континентальної Європи 

Стратегічні природні ресурси рибні, гідроенергія, геотермальна енергія, діатоміт 

Людність, осіб 339 747 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % однорідна суміш нащадків норвежців та кельтів – 94,0; 

населення іноземного походження – 6,0 (2017) 

Релігійний склад населення, % послідовники євангельсько-лютеранської церква Ісландії 

(офіційна) – 69,9; католики – 3,8; інші протестанти – 7,0; інші 

релігії – 4,0; атеїсти – 6,1; невизначені – 9,2 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,7 / 6,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Рейк’явік (столиця) – 184 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 94,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 регіонів 

Глава держави Президент Гудні Торлаціус Йоганнесон (з 1 серпня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Альтинг 

Грошова одиниця ісландська крона, ISK (111,7 ISK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 24,85 (2016) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,8; промисловість – 19,8; сфера послуг 

– 74,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
8,9 / 7,8 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,921 (9-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  металургійна (виплавка алюмінію); енергетика (на базі 

геотермальної енергії, гідроенергії); медично-інструментальна та 

хіміко-фармацевтична  

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво (картопля, морква, зелені овочі, помідори, огірки); 

м’ясо-молочне тваринництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,6 / 5,674 (2017) 

Основні статті експорту алюміній, сільськогосподарська продукція, лікарські та медичні 

вироби, феросиліцій, риба та рибні продукти 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 25,4; Великобританія – 11,3; Іспанія 10,5; США – 

7,8; Німеччина – 7; Франція – 6,7; Норвегія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, нафтопродукти, продукти харчування, 

текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 10,1; США – 10; Норвегія – 9,1; Нідерланди –  

7,5; Китай – 7,4; Данія – 6,1; Великобританія – 5,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 4,2; ГЕС – 71,7; АДЕ – 24,1 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення поверхневих вод стічними водами 

агропромислових підприємств; недостатнє очищення стічних 

вод 
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НОРВЕГІЯ 
Площа, тис. км2 323,802 (67-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташована на захід від Швеції; має вихід до Атлантичного та 

Північно-Льодовитого океанів 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізна руда, мідь, свинець, цинк, титан, 

пірит, нікель, рибні, лісові, гідроенергія 

Людність, осіб 5 320 045 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % норвежці – 83,2 (включаючи близько 60 000 саамів), інші 

європейці – 16,8 (2017) 

Релігійний склад населення, % християни (Церква Норвегії – 71,5; католики – 2,8; інші 

християни – 3,9), мусульмани – 2,8; інші – 2,0; невизначені – 7,5 

(2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,2 / 8,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Осло (столиця) – 673,46 тис. осіб, Берген – 278,12;  

Трондхейм – 190,46; Ставангер – 130,75 (2017) 

Рівень урбанізації, % 81,0 (2017)  

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 округів 

Глава держави король Гаральд V ( з 17 січня 1991 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Сторинг 

Грошова одиниця норвезька крона, NOK (7,5 NOK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 375,9 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,4; промисловість – 31,1; сфера послуг 

– 66,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,7 / 7,4 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,949 (1-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтогазова, гірничодобувна, суднобудування, хімічна, лісова і 

целюлозно-паперова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, картоплярство; м’ясо-молочне тваринництво; 

рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
102,8 / 79,9 (2017) 

Основні статті експорту нафта і нафтопродукти, машини і обладнання, метали, продукція 

хімічної промисловості, кораблі, риба 

Основні партнери з експорту, % Великобританія – 21,0; Німеччина – 14,4; Нідерланди – 10,7; 

Франція – 6,9; Швеція – 6,5; Бельгія – 4,4; США – 4,3; Данія – 4,0 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

метали, харчові продукти 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 12,2; Швеція – 12,2; Китай – 11,2; США – 6,6; Данія 

– 5,7; Великобританія – 5,2; Нідерланди – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 4,1; ГЕС – 88,4; АДЕ – 3,3 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,94 км3/рік (житлово-комунальне – 28,0%; промислове – 43,0%; 

сільськогосподарське – 29,0%); 

на одного мешканця – 622,4 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми забруднення вод, кислотні дощі, забруднення повітря викидами 

транспорту 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


24 ЄВРОПА 
 

ФІНЛЯНДІЯ 
Площа, тис. км2 338,145 (64-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

Гельсінкі є найпівнічнішою національною столицею на 

європейському континенті; населення зосереджено на невеликій 

південно-західній прибережній рівнині 

Стратегічні природні ресурси лісові, залізна руда, мідь, свинець, цинк, хром, нікель, золото, 

срібло, вапняк 

Людність, осіб 5 518 371 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % фіни ‒ 93,4; шведи ‒ 5,6; росіяни ‒ 0,5; естонці ‒ 0,3; романці ‒ 

0,1; інші ‒ 0,1 (2006 р.) 

Релігійний склад населення, % лютерани ‒ 70,9; греко-католики – 1,1; невизначені – 28 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,7 / 10,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Гельсінкі (столиця) ‒ 1,18 млн осіб; Еспо – 277,0 тис.;  

Тампере – 230,0; Вантаа – 221,0; Оулу – 201,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 84,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
19 регіонів 

Глава держави Президент Саулі Нійністе (з 1 березня 2012 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент ‒ Едускунта 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 242,4 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 2,6; промисловість – 27,2; сфера послуг 

– 70,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,7 (2014) / 7,2 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,895 (23-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металообробка, електронна, машинобудування, суднобудування, 

целюлозно-паперова, харчова, хімічна, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування ячменю і пшениці, цукрове буряківництво, 

картоплярство; молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
65,5 / 62,82 (2017) 

Основні статті експорту електричне та оптичне обладнання, машини, транспортне 

обладнання, папір та целюлоза, продукція хімічної 

промисловості, метали, деревина 

Основні партнери з експорту, % Німеччина ‒ 13,1; Швеція ‒ 10,6; США ‒ 7,6; Нідерланди ‒ 6,7; 

Росія ‒ 5,7; Китай ‒ 5,2; Великобританія ‒ 4,8 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, нафта та нафтопродукти, продукція хімічної 

промисловості, транспортне обладнання, чорні і кольорові 

метали, машини, комп'ютери, електроніка, пряжа та тканини, 

зерно 

Основні партнери з імпорту, % Росія ‒ 13,1; Китай ‒ 12,0; Німеччина ‒ 11,0; Білорусь ‒ 7,1; 

Польща ‒ 6,9; США ‒ 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 44,5; АЕС – 17,3; ГЕС – 20,5; АДЕ – 23,5 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,63 км3/рік (житлово-комунальне – 25,0%; промислове – 72,0%; 

сільськогосподарське – 3,0%); на одного мешканця – 308,9 м3/рік 

(2011) 

Екологічні проблеми забруднення повітря підприємствами та електростанціями, що 

призводить до кислотних дощів; забруднення води 

промисловими скидами та сільськогосподарськими хімікатами; 

втрата біорізноманіття 
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ШВЕЦІЯ 
Площа, тис. км2 450,295 (55-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

на сході омивається Балтійським морем і водами Ботнічної 

затоки, на півдні та південному заході – водами Данських проток 

Стратегічні природні ресурси залізна руда, мідь, свинець, цинк, золото 

Людність, осіб 9 960 487 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення корінне населення – шведи з фінською та саамською 

меншинами; країни походження іммігрантів: Фінляндія, Сирія, 

Ірак, Польща, Іран 

Релігійний склад населення, % лютерани – 63,0; інші (включаючи католиків, православних, 

баптистів, мусульман, іудаїстів, буддистів) – 17,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,1 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Стокгольм – 1,48 млн (столиця), Гьотерборг – 572,7 тис., 

Уппсала – 149,2 (2015)  

Рівень урбанізації, % 86,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
21 графство 

Глава держави Король Карл XVI Густав (з 19 вересня 1973 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Риксдаг 

Грошова одиниця шведська крона, SEK (8,44 SEK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 521,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,6; промисловість – 33,0; сфера послуг 

– 65,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,9 / 7,7 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,913 (14-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металообробка, точне приладобудування, целюлозно-паперова, 

автомобілебудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 
зернова, буряківництво; м'ясо-молочне скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
169,7 / 154,8 (2017) 

Основні статті експорту автомобілі, паперові вироби, целюлоза та дерево, вироби із заліза 

та сталі, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 10,6; Норвегія – 10,4; США – 7,3; Данія – 7,0; 

Фінляндія – 6,8; Великобританія – 6,0; Нідерланди – 5,4; Бельгія 

– 4,7; Франція – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту нафта і нафтопродукти, продукція хімічної промисловості, 

автомобілі, залізо і сталь, продукти харчування, одяг 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 18,8; Нідерланди – 8,2; Норвегія – 7,8; Данія – 7,6; 

Китай – 5,6; Великобританія – 5,2; Бельгія – 4,6; Фінляндія – 4,5; 

Франція – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 6,3; АЕС – 24,3; ГЕС – 40,9; АДЕ – 30,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,62 км3/рік (житлово-комунальне – 37,0%; промислове – 59,0%; 

сільськогосподарське – 4,0%); 

на одного мешканця – 285,6 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтів та поверхневих вод кислотними дощами, 

забруднення Північного та Балтійського морів 

 
 



26 ЄВРОПА 
 

ІІІ. Південна Європа 

Андорра, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, 

Португалія, Сан-Марино 
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АНДОРРА 
Площа, км2 468,0 (182-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться в південно-західній частині Європи, на межі 

Франції та Іспанії 

Стратегічні природні ресурси гідроенергія, мінеральні води, лісові, залізна руда, свинець 

Людність, осіб 76 965 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % андоррці – 46,2; іспанці – 26,4; португальці – 12,8; французи – 

5,0; інші – 9,6 (2016) 

Релігійний склад населення християни (католики) 

Народжуваність / смертність, ‰ 7,5 / 7,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Андорра-ла-Велья (столиця) – 23,0 тис. (2014) 

Рівень урбанізації, % 84,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 паррокій 

Глава держави Співкнязь Еммануель Макрон (з 14 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Генеральна Рада  

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,3 (2015) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,9; промисловість – 33,6; сфера послуг 

– 54,5 (2015) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,1 / 3,1 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,858 (32-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості лісова, меблева 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво, тютюнова; вівчарство, розведення 

великої рогатої худоби 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,08 / 1,2 (2015) 

Основні статті експорту тютюнові вироби, меблі 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, продукти харчування, пальне, 

електроенергія 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 61,3; ГЕС – 23,3; АДЕ – 15,4 (2010) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми вирубування лісів, ерозія ґрунтів, забруднення повітря, 

забруднення довкілля стічними водами та твердими побутовими 

відходами 
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ВАТИКАН 
Площа, км2 0,44 (198-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
анклав Риму (Італія) 

Стратегічні природні ресурси - 

Людність, осіб 1 000 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення італійці, швейцарці, аргентинці та інші (2017) 

Релігійний склад населення  католики (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ - 

Найбільші за людністю міста  - 

Рівень урбанізації, % 100,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
абсолютна теократична монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
- 

Глава держави Папа Франциск (2013) 

Законодавчий орган Папська комісія у справах держави-міста Ватикан 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 55,95 (2017) 

Структура ВВП, %  - 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості виготовлення сувенірної продукції 

Провідні галузі сільського 

господарства 
- 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
- 

Основні статті експорту - 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту - 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
- 

Водоспоживання та його 

структура,% 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря 
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ГРЕЦІЯ 
Площа, тис. км2 131,957 (96-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

півострівна країна, що володіє архіпелагом з близько 2000 

островів 

Стратегічні природні ресурси лігніт, нафта, залізна руда, боксити, свинець, цинк, нікель, 

магнезит, мармур, сіль, гідроенергія 

Людність, осіб 10 768 477 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % греки – 93,0; інші – 7,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % православні – 98; мусульмани – 1,3; інші – 0,7 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,4 / 11,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Афіни (столиця) – 3,052 млн осіб; Салоніки – 1,306 (2015) 

Рівень урбанізації, % 78,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 регіонів, 1 Автономна Чернеча Держава Святої Гори Афон 

Глава держави Президент Прокопій Павлополус (з 13 березня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Грецький парламент 

 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 299,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,0; промисловість – 16,0; сфера послуг 

– 80,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,1 / 4,1 (2014 / 2005) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,866 (29-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, обробна, текстиль, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (пшениця, кукурудза, ячмінь, цукровий буряк, 

оливки, помідори, вино, тютюн, картопля); м'ясне і молочне 

тваринництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
29,23 / 50,23 (2017) 

Основні статті експорту продукти харчування та напої, промислові товари, 

нафтопродукти, продукція хімічної промисловості, текстиль 

Основні партнери з експорту, % Італія – 11,2; Німеччина – 7,7; Кіпр – 6,4; Туреччина – 5,3; 

Болгарія – 5,2; США – 4,3; Великобританія – 4,2; Ліван – 4,1 

(2016) 

Основні статті імпорту машини, транспортне обладнання, пальне, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 11,1; Італія – 8,8; Китай – 6,6; Росія – 6,4; 

Нідерланди – 5,5; Ірак – 5,4; Франція – 4,4, 

Південна Корея – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 56,8; ГЕС – 14,2; АДЕ – 26,8 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

9,47 км3/рік (житлово-комунальне – 9,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 89,0%); 

на одного мешканця – 841,4 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря; забруднення води 
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ІСПАНІЯ 
Площа, тис. км2 505,370 (51-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Середземним морем; четверта за величиною країна в 

Європі 

Стратегічні природні ресурси вугілля, лігніт, залізна руда, мідь, свинець, цинк, уран, вольфрам, 

ртуть, пірит, магнезит, гіпс, каолін, земельні (рілля) 

Людність, осіб 48 958 159 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % іспанці – 89,9; марокканці – 5,3; румуни – 1,7; еквадорці – 0,7; 

британці – 0,7; колумбійці – 0,5; болівійці – 0,4; італійці – 0,4; 

китайці – 0,4 (2015) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 67,3), інші – 2,2; атеїсти – 26,5; 

невизначені – 2,5% (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,2 / 9,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мадрид (столиця) – 6,99 млн осіб; Барселона – 5,258;  

Валенсія – 0,810 (2015) 

Рівень урбанізації, % 80,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
17 автономних співтовариств, 2 автономних міста 

Глава держави Король Філіп VI (з 19 червня 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Генеральні кортеси, які складаються з 

Сенату і Конгресу депутатів 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1 769 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,6; промисловість – 23,2; сфера послуг 

– 74,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,0 / 4,3 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,884 (27-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, харчова, хімічна, машинобудування, 

автомобілебудування, суднобудування, фармацевтика 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво, виноградарство, цукрове буряківництво, 

вирощування цитрусових; м'ясне та молочне тваринництво, 

рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
301,5 / 333,4 (2017) 

Основні статті експорту машини, автомобілі, продукти харчування, фармацевтичні 

продукти, інші товари широкого вжитку 

Основні партнери з експорту, % Франція – 15,2; ФРН – 11,4; Італія – 7,8; Велика Британія – 7,6; 

Португалія – 7,0; США – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, паливо, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування, товари широкого вжитку, 

медичні інструменти 

Основні партнери з імпорту, % ФРН – 14,7; Франція – 12,0; Китай – 7,1; Італія – 6,7; Нідерланди 

– 5,2; Велика Британія – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 4,3; АЕС – 7,7; ГЕС – 19,6; АДЕ – 30,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

32,46 км3/рік (житлово-комунальне – 18,0%; промислове – 

22,0%; сільськогосподарське – 61,0%); 

на одного мешканця – 698,7 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми забруднення морських вод нафтопродуктами та скидами стічних 

вод, забруднення повітря, вирубування лісів, опустелювання, 

вимирання рідкісної фауни, руйнування прибережних екосистем 
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ІТАЛІЯ 
Площа, тис. км2 301,340 (71-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
стратегічне розташування у центральному Середземномор’ї 

Стратегічні природні ресурси вугілля, ртуть, цинк, сода, мармур, барит, азбест, пемза, 

флюорит, польовий шпат, пірит, запаси природного газу та 

нафти, рибні, земельні (рілля) 

Людність, осіб 62 137 802 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % італійці – 91,4; сардинці – 2,7; ретороманці – 1,3; інші – 4,6  

Релігійний склад населення, % християни (католики) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,6 / 10,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Рим (столиця) – 3,718 млн осіб; Мілан – 3,099; Неаполь – 2,022; 

Турин – 1,765; Палермо – 853,0 тис.; Бергамо – 0,840 (2015) 

Рівень урбанізації, % 69,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 регіонів і 5 автономних областей 

Глава держави Президент Серджо Матарелла (з 3 лютого 2015 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Палата депутатів 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2018) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 2,307 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,1; промисловість – 24,0; сфера послуг 

– 73,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,2 (2014) / 4,2 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,887 (26-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, хімічна, харчова, текстильна, металургійна, 

автомобільна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів та овочів, цукрове буряківництво, зернова, 

маслинна; м'ясне та молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
499,1 / 426,7 (2017) 

Основні статті експорту  виробничі машини, автомобілі та транспортне обладнання, 

продукція хімічної промисловості, корисні копалини, кольорові 

метали, текстиль та одяг, продукти харчування, напої, тютюн 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 12,6; Франція – 10,5; США – 8,9; Велика Британія – 

5,4; Іспанія – 5,0; Швейцарія – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту транспортне обладнання, продукція хімічної промисловості, 

корисні копалини та кольорові метали, технічні та енергетичні 

продукти, текстиль та одяг, продукти харчування, напої, тютюн  

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 16,3; Франція – 8,9; Китай – 7,5; Нідерланди – 5,5; 

Іспанія – 5,3; Бельгія – 4,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 52,8; ГЕС – 12,5; АДЕ – 28,6 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

45,41 км3/рік (житлово-комунальне – 24,0%; промислове – 

43,0%; сільськогосподарське – 34,0%); на одного мешканця – 

789,8 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря промисловими викидами; забруднення 

водних об’єктів промисловими і сільськогосподарськими 

стоками; кислотні дощі; проблеми утилізації промислових 

відходів 
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МАЛЬТА 
Площа, км2 316,0 (189-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

 охоплює архіпелаг з трьома найбільшими островами (Мальта, 

Гвадекс, Кеммуна) 

Стратегічні природні ресурси вапняк, сіль 

Людність, осіб 416 338 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення мальтійці (нащадки стародавніх карфагенян і фінікійців з 

елементами італійського та іншого середземноморського типу) 

Релігійний склад населення католики – більше 90% (2006) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,1 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Валетта (столиця) – 197,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 95,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
68 населених пунктів 

Глава держави Президент Марі-Луїз Коуліро Прека (з 4 квітня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Палата представників (Іль – Камра)  

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 18,53 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,3; промисловість – 10,6; сфера послуг 

– 88,1 (2016) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,1 / 9,4 (2017) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,856 (33-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості точне приладобудування, будівництво, харчова та пивна, 

фармацевтика 

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво (картопля, цвітна капуста, помідори, зелений 

перець), зернова (пшениця, ячмінь), вирощування фруктів 

(цитрусових, винограду); молочне і м’ясне тваринництво 

(свинарство, птахівництво) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,627 / 5,191 (2017) 

Основні статті експорту машини та механічні прилади, пальне, мастила та 

нафтопродукти, фармацевтична продукція, книги та газети, 

літаки, деталі та вузли для авіакосмічної техніки, іграшки та 

спортивне обладнання 

Основні партнери з експорту, % США – 27,3; Німеччина – 13,9; Франція – 8,3; Сінгапур – 5,6; 

Японія – 5,2; Гонконг – 4,3; Італія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту паливо, масла та продукти, електричні машини, літаки / космічні 

апарати та їх частини, машини та механічні прилади, пластикові 

та інші напівфабрикати, транспортні засоби та запчастини 

Основні партнери з імпорту, % Італія – 20,9; Канада – 10,4; Німеччина – 6,3; Велика Британія – 

5,9; Франція – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 88,5; АДЕ – 12,7 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,05 км3/рік (житлово – комунальне – 64,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 35,0%); на одного мешканця – 

134,1 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми обмежені природні джерела прісної води 
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ПОРТУГАЛІЯ 
Площа, тис. км2 92,090 (110-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Атлантичного океану; напіванклав Іспанії 

Стратегічні природні ресурси рибні, лісові, залізна руда, мідь, цинк, олово, вольфрам, срібло, 

золото, уран, мармур, глина, гіпс, сіль, гідроенергія 

Людність, осіб 10 839 514 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % португальці – 99,0; громадяни африканського походження, які 

емігрували на материк під час деколонізації – менше 100 000 осіб 

Релігійний склад населення, % католики – 81,0; інші християни – 3,3; сповідують інші релігії – 0,6; 

не сповідують жодної – 6,8; невизначені – 8,3 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,0 / 11,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Лісабон (столиця) – 2,884 млн осіб; Порто – 1,299 (2015) 

Рівень урбанізації, % 64,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-територіальний 

поділ 
18 районів та 2 автономні області 

Глава держави Президент Марсело Ребело де Соуза (з 9 березня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Асамблея Республіки 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 211,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,2; промисловість – 22,1; сфера послуг – 

75,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
9,5 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,843 (41-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка (текстиль, одяг, взуття); деревообробна; нафтохімічна; 

машинобудування (автомобілі та автозапчастини); гірничодобувна 

(основні метали, корисні копалини); порцеляно-фаянсова 

(порцеляна та кераміка, посуд); харчова (молочні продукти, вино, 

інші продукти харчування); суднобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво (картопля, помідори), вирощування маслин, 

виноградарство; м'ясне і молочне тваринництво; рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
62,6 / 74,32 (2017) 

Основні статті експорту сільськогосподарська продукція, продукти харчування, вино, 

нафтопродукти, продукція хімічної промисловості, пластмаси та 

гума, шкіра, деревна маса та папір, текстильні матеріали, одяг, 

взуття, машини та інструменти, основні метали (алюміній, олово) 

Основні партнери з експорту, % Іспанія – 26,2; Франція – 12,6; Німеччина 11,7; Велика Британія – 

7,0; США – 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту сільськогосподарська продукція, продукція хімічної промисловості, 

транспортні засоби, оптичні та точні прилади, комп'ютерні 

комплектуючі та запчастини, напівпровідники та суміжні пристрої, 

нафтопродукти, основні метали, продукти харчування, текстильні 

матеріали 

Основні партнери з імпорту, % Іспанія – 32,8; Німеччина – 13,5; Франція – 7,8; Італія –  

5,5; Нідерланди – 5,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 37,9; ГЕС – 22,3; АДЕ – 32,5 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

11,09 км3/рік (житлово-комунальне – 10,0%; промислове – 12,0%; 

сільськогосподарське – 78,0%); на одного мешканця – 1 056,0 м3/рік 

(2010) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; забруднення повітря, викликане викидами 

промисловості та транспортних засобів; забруднення води, 

особливо в прибережних районах 
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САН-МАРИНО 
Площа, км2 61,0 (194-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
відсутність доступу до моря; найменша незалежна держава в 

Європі після Ватикану та Монако; серед форм рельєфу 

переважають гори (Апеніни) 

Стратегічні природні ресурси будівельний камінь 

Людність, осіб 33 537 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сан-марійці ‒ 80,0; італійці ‒ 19,0 (2016) 

Релігійний склад населення християни (католики) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,6 / 8,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сан-Марино (столиця) ‒ 4 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 94,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 муніципалітетів 

Глава держави Капітан Регент Маттео Форіні та Капітан Регент Енріко 

Караттоні (з 1 жовтня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Генеральна рада 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,083 (2017) 

Структура ВВП, %  

 

 

сільське господарство – 0,1; промисловість – 39,2; сфера послуг 

– 60,7 (2009) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,1 / 2,4 (2014) 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості текстильна, електронна, керамічна, цементна, виноробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування пшениці і кукурудзи, виноградарство, 

вирощування маслин; м'ясне тваринництво, виготовлення сиру, 

шкіряна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,827 / 5,551 (2011) 

Основні статті експорту будівельний камінь, лайм, деревина, каштани, пшениця, вино, 

хлібобулочні вироби, шкіра, кераміка 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту широкий спектр споживчих товарів, продукти харчування, 

електроенергія 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
- 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря; зменшення площі сільськогосподарських 

угідь внаслідок урбанізації 
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IV. Східна (Центральна) Європа 

Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, 

Угорщина, Україна, Чехія 
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БІЛОРУСЬ 
Площа, тис. км2 207,600 (85-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси широка природно-ресурсна база включаючи родовища нафти, 

природного газу, вугілля та багатьох корисних копалин, лісові 

Людність, осіб 9 549 747 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % білоруси – 83,7; росіяни – 8,3; українці – 1,7; інші – 2,4; 

невизначені – 0,9 (2009) 

Релігійний склад населення православні – 48,3; католики – 7,1; інші – 3,5;  

атеїсти – 41,1 (2011 р.) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,3 / 13,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мінськ (столиця) – 1,915 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 77,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 областей, 1 муніципалітет 

Глава держави Президент Олександр Лукашенко (з 20 липня 1994 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Асамблея, яка 

складається з Ради Республіки та Палати Представників 

Грошова одиниця білоруський рубль, BYN (1,93 BYN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 175,9 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,3; промисловість – 40,6; сфера послуг 

– 51,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,7 / 4,9 (2014/15) 

Індекс людського розвитку  високий – 0,796 (52-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості важке і точне машинобудування, хімічна, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (зернова, цукрове буряківництво, вирощування 

соняшника, овочівництво, фрукти); тваринництво (м'ясне та 

молочне) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
24,2 / 26,2 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

метали, текстиль, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Росія – 46,3; Україна – 12,2; Велика Британія – 4,6; Німеччина – 

4,0 (2016) 

Основні статті імпорту  машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

продукти харчування, метали 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 55,5; Китай – 7,8; Німеччина – 4,9; Польща – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,2; ГЕС – 0,4; АДЕ – 0,9 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

4,34 км3/рік (житлово-комунальне – 32,0%; промислове – 65,0%; 

сільськогосподарське – 3,0%); на одного мешканця – 435,4 м3/рік 

(2009) 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтів, забруднення півдня країни викидами 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
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ЕСТОНІЯ 
Площа, тис. км2 45,228 (130-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

межує з Латвією на півдні та Росією на сході, на півночі 

омивається водами Фінської затоки, на заході – водами 

Балтійського моря та Ризької затоки 

Стратегічні природні ресурси горючі сланці, торф, фосфорит, глина, вапняк, пісок, доломіт 

Людність, осіб 1 251 581 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % естонці – 68,7; росіяни – 24,8; українці – 1,7, 

білоруси – 1,0; фіни – 0,6; інші – 1,6; невизначені – 1,6 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (лютерани – 9,9; православні – 16,2; інші християни – 

2,2); інші – 0,9; не пов'язують себе з жодною з релігій – 54,1; 

невизначені – 16,7 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,1 / 12,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Таллінн (столиця) – 448,052 тис., Тарту – 92,124, 

Нарва – 57,130 (2017) 

Рівень урбанізації, % 67,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 округів 

Глава держави Президент Керсті Кальюлаід (з 10 жовтня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Рійгікогу 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 41,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,4; промисловість – 27,8; сфера послуг 

– 68,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,4 / 4,8 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,865 (30-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, машинобудування, деревообробна, текстильна, 

електротехніка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво, вирощування картоплі; молочне 

скотарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
14,02 / 15,31 (2017) 

Основні статті експорту прилади та обладнання, продукти харчування та напої, пальне, 

деревина та вироби з дерева, деталі для автомобілів 

Основні партнери з експорту, % Швеція – 17,9; Фінляндія – 16,0; Латвія – 9,2; Росія – 6,5; Литва – 

6,0; Німеччина – 5,9; Норвегія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машинне обладнання та електроприлади, пальне, продовольчі та 

харчові продукти, транспорт, продукція хімічної промисловості, 

метали 

Основні партнери з імпорту, % Фінляндія – 13,0; Німеччина – 11,0; Литва – 9,0; Швеція – 8,3; 

Латвія – 8,2; Польща – 7,2; Нідерланди – 6,3; Росія – 5,7; Китай – 

4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 75,6; ГЕС – 0,2; АДЕ – 25,1 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,8 км3/рік (житлово-комунальне – 3,0%; промислове – 97,0%); 

на одного мешканця – 1 337 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення повітря діоксидом сірки через спалювання сланців, 

забруднення озер в сільськогосподарських районах, забруднення 

прибережних морських вод 
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ЛАТВІЯ 
Площа, тис. км2 64,589 (123-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташована між Литвою та Естонією; на заході омивається 

Балтійським морем 

Стратегічні природні ресурси торф, вапняк, доломіт, бурштин, гідроенергія, лісові, земельні 

(рілля) 

Людність, осіб 1 944 643 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % латиші – 61,8; росіяни – 25,6; білоруси – 3,4; поляки – 2,1; 

литовці – 1,2; інші – 3,6 (2016) 

Релігійний склад населення, % християни (лютерани – 19,6; православні – 15,3; інші християни 

– 1,0); інші – 0,4; невизначені – 63,7 (2006) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,7 / 14,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Рига (столиця) – 641,4 тис. осіб; Даугавпліс – 94,2; Лієпая – 69,4; 

Єлгава – 57,18; Юрмала – 56,6 (2017) 

Рівень урбанізації, % 67,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
110 країв і 9 республіканських міст 

Глава держави Президент Раймондс Вейоніс (з 8 липня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Сейм Латвії 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 53,47 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,2; промисловість – 21,6; сфера послуг 

– 75,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,9 / 4,9 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,830 (44-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, деревообробна, текстильна, машинобудівна, 

фармацевтична 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, картоплярство, овочівництво; свинарство, птахівництво, 

рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
12,34 / 15,13 (2017) 

Основні статті експорту продукти харчування, деревина та вироби з дерева, метали, 

машини і обладнання, текстиль 

Основні партнери з експорту, % Литва – 17,3; Естонія – 11,5; Росія – 11,4; Німеччина – 6,8; 

Швеція – 5,7; Велика Британія – 5,3; Польща – 5,0; Данія – 4,4 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, товари широкого вжитку, продукція 

хімічної промисловості, пальне, транспортні засоби 

Основні партнери з імпорту, % Литва – 16,9; Німеччина – 12,3; Польща – 10,4; Росія – 7,4; 

Естонія – 7,9; Фінляндія – 4,3; Нідерланди – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 39,1; ГЕС – 54,1; АДЕ – 6,7 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,42 км3/рік (житлово-комунальне – 42,0%; промислове – 45,0%; 

сільськогосподарське – 13,0%); на одного мешканця – 

177,9 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми надмірне вирубування лісу, забруднення повітря та води, 

заболочення сільськогосподарських земель 
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ЛИТВА 
Площа, тис. км2 65,300 (122-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

має вихід до Балтійського моря, розташована між Латвією та 

Росією 

Стратегічні природні ресурси вапняк, глина, кварцовий та гіпсовий пісок, доломіти, нафта, 

залізна руда 

Людність, осіб 2 823 859 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % литовці – 84,1; поляки – 6,6; росіяни – 5,8; білоруси – 1,2; інші – 

2,3 (2001) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 77,2; православні – 4,1; старообрядці – 

0,8; лютерани – 0,6; євангелісти – 0,2); інші – 0,8; атеїсти – 6,1; 

невизначені – 10,1 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,9 / 14,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Вільнюс (столиця) – 517,0 тис., Каунас – 299,5;  

Клайпеда – 155,0; Шяуляй – 103,7 (2010) 

Рівень урбанізації, % 66,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 повітів, 9 міст, 43 райони, 8 утворених самоврядувань 

Глава держави Президент Даля Грибаускайте (з 12 липня 2009 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Сеймас 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 46,67 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,3; промисловість – 28,5; сфера послуг 

– 68,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,6 / 4,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,848 (37-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості електромоторна, радіоелектронна, нафтопереробна, 

кораблебудівна, харчова, легка, машинобудівна і металообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, картоплярство, льонарство, 

овочівництво; молочне скотарство, свинарство; 

 рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
26,38 / 30,39 (2017) 

Основні статті експорту пальне, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості, текстиль, продукти харчування, пластмаси 

Основні партнери з експорту, % Росія – 13,5; Латвія – 9,9; Польща – 9,1; Німеччина – 7,7, Естонія 

– 5,3; США – 5,2; Швеція – 4,8; Велика Британія – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, природний газ, машини та обладнання, транспортне 

обладнання, продукція хімічної промисловості, текстиль, метали 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 14,4; Німеччина – 12,1; Польща – 10,8; Латвія – 8,0; 

Італія – 5,4; Нідерланди – 4,8; Швеція – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 59,9; ГЕС – 3,9; АДЕ – 18,3 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,38 км3/рік (житлово-комунальне – 7,0%; промислове – 90,0%; 

сільськогосподарське – 3,0%); 

на одного мешканця – 703,8 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтів та підземних вод нафтопродуктами та 

хімічними речовинами  
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ПОЛЬЩА 
Площа, тис. км2 312,685 (69-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на схід від Німеччини, з півночі омивається 

Балтійським морем 

Стратегічні природні ресурси вугілля, сірка, мідь, природний газ, срібло, свинець, сіль, 

бурштин, земельні 

Людність, осіб 38 476 269 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % поляки – 96,9; сілезці – 1,1; німці – 0,2; українці – 0,1; інші – 1,7 

(2011) 

Релігійний склад населення, % католики – 87,2; православні – 1,3; інші – 10,8 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,5 / 10,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Варшава (столиця) – 1,706 млн осіб; Краків – 756 тис.; Лодзь – 

753,0; Вроцлав – 632,0; Познань – 560,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 60,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка  

Адміністративно-

територіальний поділ 
16 воєводств 

Глава держави Президент Анджей Дуда (з 6 серпня 2015 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Сейм 

Грошова одиниця злотий, PLN (3,74 PLN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 510 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,4; промисловість – 40,2; сфера послуг 

– 64,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,9 / 4,9 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,855 (36-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, чорна металургія, вугледобування, хімічна, 

суднобудування, харчова промисловість, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

картоплярство, вирощування фруктів та овочів, зернова; м'ясне 

та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
221,4 / 221,8 (2017) 

Основні статті експорту машини та транспортне обладнання, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 27,3; Великобританія – 6,6; Чехія – 6,6; Франція – 

5,4; Італія – 4,8; Нідерланди – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту машини і транспортне устаткування, продукція хімічної 

промисловості, корисні копалини, пальне, мастильні та супутні 

матеріали (2011) 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 28,3; Китай – 7,9; Голландія – 6; Росія – 5,8; Італія – 

5,3; Франція – 4,2; Чехія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 77,7; ГЕС – 1,8; АДЕ – 18,8 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

11,96 км3/рік (житлово-комунальне – 30,0%; промислове – 

60,0%; сільськогосподарське – 10,0%); на одного мешканця – 

312,3 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення повітря викидами автотранспорту; кислотні дощі; 

забруднення води промисловими і комунально-побутовими 

скидами; знеліснення  
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СЛОВАЧЧИНА 
Площа, тис. км2 49,035 (128-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до Світового океану; близько 80% території 

країни розташовані вище 750 м над рівнем моря 

Стратегічні природні ресурси буре вугілля, невелика кількість запасів залізної руди, міді та 

марганцевих руд, сіль, земельні ресурси (рілля) 

Людність, осіб 5 445 829 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % словаки – 80,7; угорці – 8,5; цигани (роми) – 2,0; інші – 8,8; 

(2011) 

Релігійний склад населення католики – 62,0; протестанти – 8,2; греко-католики – 3,84; 

невизначені – 25,9 (2011 р.) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,7 / 9,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Братислава (столиця) – 401,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 53,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 країв 

Глава держави Президент Андрій Кіска (з 15 червня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Рада або Народна Рада 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 178,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,8; промисловість – 35,0; сфера послуг 

– 61,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,1 (2014) / 4,1 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,845 (40-ве місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості автомобільна, металургійна, машинобудування, хімічна, 

будівельна, текстильна, електронна, деревообробна, целюлозно-

паперова, харчова, фармацевтична  

Провідні галузі сільського 

господарства 

 зернова, цукрове буряківництво, хмелярство, овочівництво, 

вирощування фруктів; м'ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
80,57 / 77,96 (2017) 

Основні статті експорту  транспортні засоби та запчастини, машини та електротехнічне 

обладнання, ядерні реактори та печі, метали, мастила та пальне 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 21,9; Чехія – 11,9; Польща – 7,7; Франція – 6,1; 

Велика Британія – 5,9; Австрія – 5,7; Угорщина – 5,7; Італія – 4,8 

(2016) 

Основні статті імпорту  машини та електротехнічне обладнання, автомобілі та їх 

запчастини, ядерні реактори та печі, пальне та мінеральні масла 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 20,2; Чехія – 16,9; Австрія – 9,8; Польща – 6,5; 

Угорщина – 6,1; Південна Корея – 4,7; Китай – 4,6; Франція – 4,4 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 35,1; АЕС – 25,5; ГЕС – 14,9; АДЕ – 11,8 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,69 км3/рік (житлово-комунальне – 47,0%; промислове – 51,0%; 

сільськогосподарське – 3,0%); на одного мешканця – 126,7 м3/рік 

(2010) 

Екологічні проблеми забруднення атмосфери викидами металургійних підприємств; 

кислотні дощі 
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УГОРЩИНА 
Площа, тис. км2 93,028 (109-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування на основних наземних маршрутах між 

Західною Європою і Балканським півостровом, а також між 

Україною і Середземноморським басейном 

Стратегічні природні ресурси боксити, вугілля, природний газ, земельні (рілля) 

Людність, осіб 9 850 845 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % угорці – 85,6; цигани (роми) – 3,2; німці – 1,9; інші – 2,6; 

 невизначені – 14,1 (2001) 

Релігійний склад населення, % католики – 37,2; кальвіністи – 11,6; лютерани – 2,2; греко-

католики – 1,8; інші – 1,9; невизначені – 45,4 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,0 / 12,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Будапешт (столиця) – 1,714 млн осіб; Мішкольц – 161,0 тис. 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 72,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
19 округів і 23 міста з правами графства 

Глава держави Президент Янош Адер (з 10 травня 2012 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця форинт, HUF (279,5 HUF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 283,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,4; промисловість – 30,9; сфера послуг 

– 64,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,4 / 4,2 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,836 (43-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості гірничодобувна, металургійна, обробна, харчова, текстильна, 

хімічно-фармацевтична, автомобілебудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, 

картопля, цукровий буряк); тваринництво (свинарство, молочно-

м’ясне) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
98,72 / 93,28 (2017) 

Основні статті експорту машини і устаткування, харчові продукти, сировина, пальне та 

електроенергія 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 28,2; Румунія – 5,2; Словаччина – 5,0; Австрія – 4,9; 

Франція – 4,8; Італія – 4,8; Чехія – 4,2; Польща – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, пальне і електроенергія, харчові 

продукти 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 26,3; Австрія – 6,4; Китай – 6,3; Польща – 5,5; 

Словаччина – 5,3; Нідерланди – 4,9; Чехія – 4,9; Франція – 4,8; 

Італія – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 64,5; АЕС – 22,3; ГЕС – 0,7; АДЕ – 14,1 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

5,58 км3/рік (житлово-комунальне – 12,0%; промислове – 83,0%; 

сільськогосподарське – 5,0%); на одного мешканця – 555,9 м3/рік 

(2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, води та ґрунтів 
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УКРАЇНА 
Площа, тис. км2 603,550 (44-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне положення між Європою та Азією; найбільша за 

площею країна Європи 

Стратегічні природні ресурси залізна руда, вугілля, марганець, природний газ, нафта, сіль, 

сірка, графіт, титан, магній, каолін, нікель, ртуть, лісові, земельні 

Людність, осіб 44 033 874 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % українці – 77,8; росіяни – 17,3; білоруси – 0,6; молдовани – 0,5; 

кримські татари – 0,5; болгари – 0,4; угорці – 0,3; румуни – 0,3; 

поляки – 0,3; євреї – 0,2; інші – 1,8 (2001) 

Релігійний склад населення християни – 82,8; протестанти – 2,4; іудаїсти – 0,2; мусульмани – 

0,6; невизначені – 14,0 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,3 / 14,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Київ (столиця) – 2,942 млн осіб; Харків – 1,441; Одеса – 1,01; 

Дніпро – 957 тис.; Запоріжжя – 753,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 70,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
24 області, 1 автономна республіка, 2 міста з обласним статусом 

Глава держави Президент Петро Порошенко (з 7 червня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Верховна Рада 

Грошова одиниця гривня, UAH (29 UAN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 366,4 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 14,0; промисловість – 27,8; сфера послуг 

– 58,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,1 / 6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,743 (81-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості вугледобувна, електроенергетика, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, вирощування соняшника, 

овочівництво; м'ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
36,85 / 44,42 (2017) 

Основні статті експорту чорні та кольорові метали, пальне та нафтопродукти, продукція 

хімічної промисловості, машини та транспортне обладнання, 

продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Росія – 9,9; Єгипет – 6,2; Польща – 6,1; Туреччина – 5,7; Італія – 

5,3; Індія – 5,2; Китай – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту електроенергія, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості  

Основні партнери з імпорту, % Росія – 13,1; Китай – 12,0; Німеччина – 11,0; Білорусь – 7,1; 

Польща – 6,9; США – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 62,1; АЕС – 23; ГЕС – 10,3; АДЕ – 2,7 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

19,24 км3/рік (житлово-комунальне – 24,0%; промислове – 

69,0%; сільськогосподарське – 7,0%); на одного мешканця – 

415,7 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми нераціональне використання водних ресурсів, забруднення 

повітря та води; знеліснення; радіаційне забруднення на 

північному сході внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
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ЧЕХІЯ 
Площа, тис. км2 78,867 (115-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси кам'яне вугілля, буре вугілля, каолін, глина, графіт, лісові, 

земельні (рілля) 

Людність, осіб 10 674 723 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % чехи – 64,3; моравці – 5,0; словаки – 1,4; інші – 1,8; невизначені 

– 27,5 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 10,4; протестанти – 1,1), інші – 54; 

невизначені – 34,5 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,3 / 10,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Прага (столиця) – 1,314 млн осіб; Брно – 377,0 тис.; 

 Острава – 294,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 73,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 регіонів  

Глава держави Президент Мілош Земан (з 8 березня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат та Палата депутатів 

Грошова одиниця чеська крона, CZK (23,34 CZK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 372,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,5; промисловість – 37,8; сфера послуг 

– 59,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,4 / 4,1 (2013) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,780 (28-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металургія, автомобілебудування, машинобудування, скляна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, вирощування картоплі, 

вирощування хмелю; свинарство, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
157,4 / 147,4 (2017) 

Основні статті експорту машини та транспортне обладнання, пальне, продукція хімічної 

промисловості  

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 32,4; Словаччина – 8,4; Польща – 5,8; 

Великобританія – 5,2; Франція – 5,2; Італія – 4,3; Австрія – 4,2 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, сировина та пальне, 

продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 30,6; Польща – 9,6; Китай – 7,5; Словаччина – 6,3; 

Нідерланди – 5,3; Італія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 56,6; АЕС – 18,3; ГЕС – 5,1; АДЕ – 14,5 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,7 км3/рік (житлово-комунальне – 41,0%; промислове – 56,0%; 

сільськогосподарське – 2,0%); 

на одного мешканця – 164,7 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та води, вирубування лісів, опустелювання 
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V. Південно-Східна Європа 

Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Косово, 

Македонія, Молдова, Румунія, Словенія, Хорватія, 

Сербія, Чорногорія 
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АЛБАНІЯ 
Площа, тис. км2 28,748 (142-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташована на узбережжі Іонічного та Адріатичного морів 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, вугілля, боксити, хроміт, мідь, залізна 

руда, нікель, сіль, лісові, гідроенергія, земельні (рілля) 

Людність, осіб 3 047 987 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % албанці – 82,6; греки – 0,9; інші – 1,0; невизначені – 15,5 (2011) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 56,7; католики – 10,0; православні – 6,8; атеїсти – 

2,5; бекташі – 2,1; інші – 5,7; невизначені – 16,2 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,2 / 6,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тирана (столиця) – 454 тис. осіб; Дуррес – 115,0; Вльора – 79,0 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 59,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 повітів 

Глава держави Президент Ілір Мета (з 24 липня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народні збори (Куванді) 

Грошова одиниця албанський лек, ALL (121,9 ALL = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 35,87 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 22,6; промисловість – 23,8; сфера послуг 

– 53,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,9 / 3,5 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,764 (75-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, цементна, хімічна, гірничодобувна, металургія, 

гідроенергетика 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування картоплі, кукурудзи, овочівництво, 

садівництво, виноградарство; м'ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,960 / 4,084 (2017) 

Основні статті експорту  одяг, взуття, метали та металеві вироби, сира нафта, цемент та 

будівельні матеріали, овочі, фрукти, тютюн 

Основні партнери з експорту, % Італія – 50,5; Сербія – 8,1; Косово – 7,5; Греція – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, текстиль, 

продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Італія – 29,0; Німеччина – 9,4; Китай – 8,7; Греція – 7,8; 

Туреччина – 7,8; Сербія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 5,2; ГЕС – 94,8; АДЕ – 0,1 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,31 км3/рік (житлово-комунальне – 43,0%; промислове – 18,0%; 

сільськогосподарське – 39,0%); 

на одного мешканця – 413,6 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми вирубування лісів, ерозія ґрунтів, забруднення води 

промисловими та побутовими стоками 
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БОЛГАРІЯ 
Площа, тис. км2 110,879 (104-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Чорним морем, межує з Румунією, Туреччиною, 

Македонією, Грецією, Сербією 

Стратегічні природні ресурси боксити, мідь, свинець, цинк, вугілля, лісові, земельні (рілля) 

Людність, осіб 7 101 510 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % болгари – 76,9; турки – 8,0; цигани (роми) – 4,4; інші – 0,7; 

невизначені – 10,0 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни – 59,4; мусульмани – 7,8; інші – 1,7; астеїсти – 3,7; 

невизначені – 27,4 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,7 / 14,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Софія (столиця) – 1,249 мдн осіб; Плодив – 376,1 тис.;  

Варна – 347,2; Бургас – 205,7  

Рівень урбанізації, % 70,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
28 провінцій  

Глава держави Президент Румен Радев (з 22 січня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні збори  

Грошова одиниця лев, BGN (1,70 BGN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 55,95 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,3; промисловість – 28,0; сфера послуг 

– 67,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,4 / 4,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,794 (56-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості енергетична, харчова, машинобудування, металообробна, 

хімічна, нафтопереробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво, вирощування фруктів, тютюну, соняшників, 

зернова, цукрове буряківництво; м'ясне і молочне тваринництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
28,05 / 30,78 (2017) 

Основні статті експорту одяг, взуття, металопрокат, машини та обладнання, пальне, 

продукція сільського господарства, тютюн 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 13,7; Італія – 9,3; Румунія – 8,8; Туреччина – 7,9; 

Греція - 7,0; Франція – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, метали, корисні копалини, продукція 

хімічної промисловості, пальне 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 13,1; Росія – 8,9; Італія – 7,9; Румунія – 7,0; 

Туреччина – 6,2; Греція – 4,8; Польща – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 36,3; АЕС – 17,3; ГЕС – 30,0; АДЕ – 16,4 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура,% 

6,12 км3/рік (житлово-комунальне – 16,0%; промислове – 68,0%; 

сільськогосподарське – 16,0%); на одного мешканця – 

213,7 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення повітря промисловими викидами; забруднення 

річок стічними водами, важкими металами; знеліснення; 

забруднення ґрунтів важкими металами та промисловими 

відходами 
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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 
Площа, тис. км2 51,197 (126-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
-  

Стратегічні природні ресурси вугілля, чорні та кольорові метали, глина, гіпс, сіль, пісок, лісові, 

гідроенергія 

Людність, осіб 3 856 181 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % боснійці – 50,1; серби – 30,8; хорвати – 15,4; інші – 2,7; 

невизначені – 1,0 (2013) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 50,7; православні – 30,7; католики – 15,2; атеїсти – 

0,8; агностики – 0,3; інші – 1,2 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,8 / 10,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сараєво (столиця) – 365 тис. осіб; Баня-Лука – 150; Тузла – 80,0; 

Зениця – 73,0; Мостар – 65,0(2013) 

Рівень урбанізації, % 40,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
3 адміністративні підрозділи першого порядку 

Глава держави Президент Бакір Ізетбегович (з 17 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Парламентська Асамблея, яка 

складається з Палати народів і Палати представників 

Грошова одиниця конвертовна марка, BAM (1,729 BAM = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 17,46 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,8; промисловість – 26,8; сфера послуг 

– 65,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,6 / - (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,750 (81-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості вугледобувна, електроенергетика, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
зернова, вирощування фруктів та овочів; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,803 / 9,113 (2017) 

Основні статті експорту метали, одяг, вироби з дерева 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 16,6; Італія – 12,7; Хорватія – 11,0; Сербія – 9,2; 

Словенія – 9,1; Австрія – 8,2; Туреччина – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

пальне, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту , % Німеччина – 12,3; Італія – 11,7; Сербія – 11,2; Хорватія – 9,9; 

Китай – 6,8; Словенія – 5,0; Росія – 4,4; Туреччина – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 41,6; ГЕС – 48,3; АДЕ – 0,3 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
37,5 км3/рік (2011) 

Екологічні проблеми забруднення повітря; незаконне вирубування лісів; недостатнє 

очищення стічних вод; міни, що залишилися від громадянської 

війни 1992-1995 рр.  
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КОСОВО 
Площа, тис. км2 10,887 (163-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Сербією і Македонією 

Стратегічні природні ресурси нікель, свинець, цинк, магній, лігніт, каолін, хром, боксити 

Людність, осіб 1 907 592 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення, % албанці – 92,8; боснійці – 1,6; серби – 1,5; турки – 1,1; інші – 3,0 

(2011) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 95,6; католики – 2,2; православні – 1,5; атеїсти – 

0,07; інші – 0,07; невизначені – 0,6 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ - 

Найбільші за людністю міста Приштина (столиця) – 207,1 тис. (2014) 

Рівень урбанізації, % - 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
38 муніципалітетів 

Глава держави Президент Хашим Тачі (з 7 квітня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Асамблея Косово 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 19,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,9; промисловість – 17,7; сфера послуг 

– 70,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості добувна, будівельних матеріалів, металургія, машинобудування, 

приладобудування, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (пшениця, кукурудза, ягоди, картопля, перець, 

фрукти); молочно-м'ясне тваринництво; рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,428 / 3,223 (2017) 

Основні статті експорту металопрокат, металобрухт, шкіряні вироби, продукція машино- 

та приладобудування, харчові продукти, напої, тютюн, текстиль 

та одяг 

Основні партнери з експорту, % Албанія – 16,0; Індія – 14,0; Македонія – 12,1; Сербія – 10,6; 

Швейцарія – 5,6; Німеччина – 5,4 (2017) 

Основні статті імпорту продукти харчування, деревина, нафта, продукція хімічної 

промисловості, машини, корисні копалини, текстиль, 

будівельний камінь, кераміка та вироби зі скла, 

електрообладнання 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 12,4; Сербія – 12,3; Туреччина – 9,6; Китай – 9,1; 

Італія – 6,4; Македонія – 5,1; Албанія – 5,0; Греція – 4,4 (2017) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,6; ГЕС – 2,9; АДЕ – 0,5 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми -  
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МАКЕДОНІЯ 
Площа, тис. км2 25,713 (147-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до морів; через країну пролягає транспортний 

коридор із Західної та Центральної Європи до Егейського моря 

та із Південної Європи до Західної Європи 

Стратегічні природні ресурси низькосортна залізна руда, мідь, свинець, цинк, хроміти, 

марганець, нікель, вольфрам, золото, срібло, азбест, гіпс, лісові, 

земельні (рілля) 

Людність, осіб 2 103 721 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % македонці – 64,2; албанці – 25,2; турки – 3,9; цигани (роми) – 2,7; 

серби – 1,8; інші – 2,2 (2002) 

Релігійний склад населення, % християни – 64,8; мусульмани – 33,3; інші – 1,9 (2002) 

Народжуваність / смертність, ‰ 11,4 / 9,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Скоп’є (столиця) – 503,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 57,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
70 общин та 1 місто-столиця (10 міських громад) 

Глава держави Президент – Ґеорґе Іванов (з 12 травня 2009 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Збори Республіки Македонія  

Грошова одиниця македонський динар, МКD (55,8 MKD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 31,55 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,0; промисловість – 30,0; сфера послуг 

– 60,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,5 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,748 (82-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, текстильна, хімічна, металургійна, фармацевтична, 

автомобільна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

тютюнова, виноградарство, овочівництво; молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,276 / 6,446 (2017) 

Основні статті експорту  продукти харчування, напої, тютюн, текстильні вироби, метали і 

металеві вироби, запчастини для автомобілів 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 40,9; Косово – 13,5; Сербія – 7,7; Болгарія – 4,5 

(2016) 

Основні статті імпорту  машини та обладнання, автомобілі, продукція хімічної 

промисловості, пальне, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 12,2; Велика Британія – 10,7; Сербія – 7,9; Греція – 

7,3; Китай – 6,2; Італія – 5,6; Туреччина – 5,1; Болгарія – 4,6 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 64,3; ГЕС – 32,8; АДЕ – 2,9 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,03 км3/рік (житлово-комунальне – 21,0%; промислове – 67,0%; 

сільськогосподарське – 12,0%); на одного мешканця – 

502,0 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря викидами металургійних заводів 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B5_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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МОЛДОВА 
Площа, тис. км2 33,851 (137-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться в Східній Європі, на північний схід від Румунії 

Стратегічні природні ресурси лігніт, фосфорити, гіпс, вапняк, земельні 

Людність, осіб 3 744 121 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % молдовани – 75,1; румуни – 7,0; українці – 6,6; гагаузи – 4,6; 

росіяни – 4,1; болгари – 1,9; інші – 0,8 

Релігійний склад населення, % православні – 90,1; атеїсти – 0,2; невизначені – 6,9 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 11,5 / 12,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кишинів (столиця) – 725,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 45,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
32 райони, 3 муніципалітети, 2 автономні утворення 

Глава держави Президент Ігор Додон (з 23 грудня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Парламент Молдови 

Грошова одиниця лей, MDL (18 MDL = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 20,07 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 14,2; промисловість – 21; сфера послуг – 

64,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,3 / 7,5 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,699 (107-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості вугледобувна, електроенергетика, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво, садівництво, виноградарство, зернова, цукрове 

буряківництво, вирощування соняшника, тютюнова; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,78 / 4,01 (2017) 

Основні статті експорту продукти харчування, тканини, машини 

Основні партнери з експорту, % Румунія – 25,5; Росія – 11,6; Італія – 9,9; Німеччина – 6,3; 

Великобританія – 5,7; Білорусь – 5,2 (2016) 

Основні статті імпорту мінеральні ресурси та пальне, машини та обладнання, продукція 

хімічної промисловості, текстиль 

Основні партнери з імпорту ,% Румунія – 13,7; Росія – 13,3; Китай – 9,8; Україна – 9,5; 

Німеччина – 7,9; Італія – 7,0; Туреччина – 6,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 85,7; ГЕС – 13,3; АДЕ – 1,2 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,31 км3/рік (житлово-комунальне – 10,0%; промислове – 58,0%; 

сільськогосподарське – 33,0%); на одного мешканця – 549 м3/рік 

(2002) 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтів і підземних вод пестицидами; ерозія ґрунтів 

внаслідок екстенсивного ведення сільського господарства 

 

  



52 ЄВРОПА 
 

РУМУНІЯ 
Площа, тис. км2 238,391 (82-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

займає стратегічне положення між Балканами, Молдовою та 

Україною; у центрі країни переважає гірський рельєф; річка 

Дунай утворює значну частину південної межі з Сербією та 

Болгарією 

Стратегічні природні ресурси нафта (запаси скорочуються), лісові, природний газ, вугілля, 

залізна руда, сіль 

Людність, осіб 21 529 967 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % румуни ‒ 83,4; угорці ‒ 6,1; цигани (роми) ‒ 3,1; українці ‒ 0,3; 

німці ‒ 0,2; інші ‒ 6,8 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни ‒ 81,9; протестанти – 6,4; інші – 11,7 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,9 / 12,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста 

(млн. осіб) 

Бухарест (столиця) ‒ 1,868 млн; (2015); Ясси ‒ 300,0 тис.; Клуж-

Напока ‒ 300 ; Тімішоара ‒ 310 (2002) 

Рівень урбанізації, % 54,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
41 повіт та 1 муніципалітет 

Глава держави Президент Клаус Вернер Йоганіс (з 21 грудня 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Палата Депутатів і Сенат 

Грошова одиниця лей, RON (4 RON = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 474,0 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 4,2; промисловість – 33,2; сфера послуг 

– 64,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,6 (2014 р.) / 2,9 (2012) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,802 (50-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, текстильна, взуттєва, виготовлення легкої 

техніки, металургія, хімічна, харчова, нафтопереробна, 

деревообробна, виготовлення будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

9господарства 

зернова, вирощування кукурудзи, цукрове буряківництво, 

вирощування соняшнику, картоплярство, виноградарство; 

вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
64,92 / 78,12 (2017) 

Основні статті експорту машини та устаткування, сільськогосподарська продукція та 

продукти харчування, метали та металеві вироби, продукція 

хімічної промисловості, корисні копалини та пальне 

Основні партнери з експорту, % Німеччина ‒ 21,5; Італія ‒ 11,6; Франція ‒ 7,2, 

Угорщина ‒ 5,2; Великобританія ‒ 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

сільськогосподарська продукція та продукти харчування, пальне 

та корисні копалини, метали та металеві вироби 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина ‒ 20,5; Італія ‒ 10,3; Угорщина ‒ 7,5, 

Франція ‒ 5,6; Польща ‒ 5,1; Китай ‒ 5,1; Нідерланди ‒ 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 46,7; АЕС – 5,4; ГЕС – 28; АДЕ – 18,8 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

6,88 км3/рік (житлово-комунальне – 22,0%; промислове – 61,0%; 

сільськогосподарське – 17,0%); на одного мешканця – 

320,8 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми ерозія та деградація ґрунтів; забруднення вод та повітря 

промисловими викидами; забруднення угідь дельти Дунаю 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B6-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B6-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0
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СЛОВЕНІЯ 
Площа, тис. км2 20,273 (152-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
контролює деякі з основних транзитних маршрутів Європи 

Стратегічні природні ресурси лігніт, свинець, цинк, будівельний камінь, гідроенергія, лісові 

Людність, осіб 1 972 126 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % словени – 83,1; серби – 2; хорвати – 1,8; боснійці – 1,1; інші та 

невизначені – 12,0 (2002) 

Релігійний склад населення, % християни – 57,8; мусульмани – 2,4; невизначені – 38,8 (2002)  

Народжуваність / смертність, ‰ 8,2 / 11,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Любляна (столиця) – 286,0 тис. осіб (2018) 

Рівень урбанізації, % 54,5 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
201 муніципалітети та 11 міських муніципалітетів 

Глава держави Президент Борут Пахор (з 22 грудня 2012 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Рада та Національна 

Асамблея 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2018) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 70,36 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,3; промисловість – 32; сфера послуг – 

65,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,2 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,890 (25-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості чорна і кольорова металургія, електротехнічна, 

машинобудування, деревообробна, хімічна, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (хміль, пшениця, кава, овочівництво, фрукти); 

тваринництво (м'ясне та молочне) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
30,23 / 28,7 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, промислові товари, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 19,3; Італія – 10,4; Австрія – 7,5; Хорватія – 7,3; 

Угорщина – 4,4; Франція – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Німеччина – 16,8; Італія – 13,5; Австрія – 9,9; Хорватія – 5,5; 

Китай – 4,8; Туреччина – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 31,8; АЕС – 34,4; ГЕС – 31,9; АДЕ – 1,7 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,94 км3/рік (житлово-комунальне – 18,0%; промислове – 82,0%); 

на одного мешканця – 462,9 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення промисловими відходами, вирубування лісів 
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СЕРБІЯ 
Площа, тис. км2 77,474 (116-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

країна в центральній частині Балканського півострова, не має 

виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, газ, вугілля, залізна руда, мідь, цинк, хроміт, золото, 

срібло, магній, пірит, вапняк, мармур, сіль 

Людність, осіб 7 111 024 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % серби – 83,3; угорці – 3,5; романці – 2,1; боснійці – 2,0, 

інші – 5,7; невизначені – 3,4 (2011) 

Релігійний склад населення, % православні – 84,6; католики – 5,0; мусульмани – 3,1; 

невизначені – 4,5 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,0 / 13,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Белград (столиця) – 1,233 млн, Ужице – 102,5 тис., Сомбор – 

51,5; Пожареваць – 44,2 (2010) 

Рівень урбанізації, % 55,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
119 муніципалітетів, 26 міст 

Глава держави Президент Александр Вуікік (з 31 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народна Скупщина  

Грошова одиниця сербський динар, RSD (112,4 RSD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 106,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,8; промисловість – 41,1; сфера послуг 

– 49,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,4 / 4,2 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,776 (66-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості автомобілебудування, металообробка, харчова, хімічна, 

фармацевтична, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, буряківництво, плодово-овочева; м'ясо-молочне 

скотарство, свинарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
14,69 / 19,24 (2017) 

Основні статті експорту автомобілі, одяг, продукти харчування, кольорові метали, 

електроприлади, зброя та боєприпаси 

Основні партнери з експорту, % Італія – 14,6; Німеччина – 13,1; Боснія і Герцеговина – 8,3; 

Румунія – 5,7; Росія – 5,4; (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, паливно-мастильні 

матеріали, промислові товари, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту 

у, % 

Німеччина – 12,9; Італія – 10,4; Китай – 8,4; Росія – 7,9; 

Угорщина – 4,6; Польща – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 59,0; ГЕС – 38,8; АДЕ – 2,2 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря в Белграді та інших промислових центрах, 

забруднення водойм промисловими стоками 
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ХОРВАТІЯ 
Площа, тис. км2 56,594 (125-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться між Боснією і Герцеговиною та Словенією; має 

вихід до Адріатичного моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, вугілля, боксити, залізна руда, будівельні матеріали, сіль, 

гідроенергія 

Людність, осіб 4 292 095 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % хорвати – 90,4; серби – 4,4; інші (угорці, чехи, словенці, цигани) 

– 4,4; не вказані – 0,8 (2011) 

Релігійний склад населення, % католики – 86,3; православні – 4,4; інші – 15,0; невизначені – 2,5; 

атеїсти – 3,8 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,9 / 12,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Загреб (столиця) – 792,87 тис.; Спліт – 178,1; Рієка – 128,6; Осієк 

– 108,04; Задар – 75,08 (2011) 

Рівень урбанізації, % 59,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
21 округ (жупанія) 

Глава держави Президент Колінда Грабар-Кітарович (з 19 лютого 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Хорватський сабор 

Грошова одиниця хорватська куна, HRK (6,041 HRK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 100,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,0; промисловість – 26,5; сфера послуг 

– 69,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,8 / 4,6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,827 (45-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості хімічна, верстатобудування, електронна, металургія, целюлозно-

паперова, текстильна, машинобудування, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, вирощування соняшника, 

овочівництво, садівництво, виноградарство; м'ясне та молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
12,35 / 21,2 (2017) 

Основні статті експорту транспортне обладнання, текстиль, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Італія – 13,5; Словенія – 12,3; Німеччина – 11,6; Боснія і 

Герцеговина – 9,2; Австрія – 6,3; Сербія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту  машини, електрообладнання, продукція хімічної промисловості, 

пальне і мастильні матеріали, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту у, 

% 

Німеччина – 16,1; Італія – 12,6; Словенія – 10,9; Австрія – 7,9; 

Угорщина – 7,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 43,8; ГЕС – 39; АДЕ – 12 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря та поверхневих вод 
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ЧОРНОГОРІЯ 
Площа, тис. км2 13,812 (158-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташована між Адріатичним морем та Сербією 

Стратегічні природні ресурси  боксити, залізна руда вугілля, сіль  

Людність, осіб 642 550 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, %  серби – 28,7; боснійці – 8,7; албанці – 4,9; мусульмани – 3,3; 

цигани (роми) – 1,0; хорвати – 1,0; інші – 7,5 (2011) 

Релігійний склад населення, % православні – 72,1; мусульмани – 19,1; католики – 3,4; атеїсти – 

1,2; інші – 1,0; невизначені – 2,6 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,0 / 9,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Подгоріца (столиця) – 165,0 тис.; Цетинє – 13,9; 

 Андрієвиця – 6,7 (2015) 

Рівень урбанізації, % 64,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
23 громади 

Глава держави Президент Філіп Вуянович (з 22 травня 2003 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Скупщина Чорногорії 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 4,405 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,3; промисловість – 21,2; сфера послуг 

– 70,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,4 / - (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,807 (48-ме місце в світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості чорна, кольорова металургія, електронна промисловість, харчова 

промисловість, суднобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування тютюну, цитрусових, оливок, картоплярство, 

виноградарство; вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
370,2 / 1 982 (2017) 

Основні статті експорту алюміній, електроенергія, продукти харчування  

Основні партнери з експорту, %  Хорватія – 22,7; Сербія – 22,7; Словенія – 7,8 (2012) 

Основні статті імпорту електроприлади, нафтопродукти, автомобілі,  

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, %  Сербія – 29,3; Греція – 8,7; Китай – 7,1 (2012) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 24,8; ГЕС – 75,2 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря, скорочення біологічного різноманіття, 

опустелювання, нагромадження небезпечних відходів, 

забруднення вод морським транспортом 
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VI. Північна та Центральна Азія 

Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан 
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КАЗАХСТАН 
Площа, тис. км2 2 724,900 (9-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найбільша в світі країна, що не має виходу до світового океану; 

Росія орендує близько 6000 км2 території 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, вугілля, залізні руди, марганець, хромові 

руди, нікель, кобальт, мідь, свинець, цинк, боксити, золото, уран 

Людність, осіб 18 556 698 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % казахи ‒ 63,1; росіяни ‒ 23,7; узбеки ‒ 2,9; українці ‒ 2,1; 

уйгури ‒ 1,4; татари ‒ 1,3; німці ‒ 1,1; інші ‒ 4,4 (2009) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 70,2; християни – 26,2; інші – 0,2; атеїсти – 2,8; 

невизначені – 0,5 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,1 / 8,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Алмати ‒ 1,523 млн осіб; Астана (столиця) ‒ 759,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 53,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 областей та 4 міста республіканського значення 

Глава держави Президент Нурсултан Абішович Назарбаєв (з 1 грудня 1991 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Мажилісу і Сенату 

Грошова одиниця теньге, KZT (326,3 KZT = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 478,6 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 4,8; промисловість – 34,4; сфера послуг 

– 60,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,4 (2014) / 3,1 (2009) 

Індекс людського розвитку високий – 0,794 (56-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості чорна та кольорова металургія, добувна (вугільна), 

машинобудування, виробництво електродвигунів та будівельних 

матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, картоплярство, овочівництво; м’ясне та молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
44,11 / 31,09 (2017) 

Основні статті експорту нафта та нафтопродукти, природний газ, чорні метали, продукція 

хімічної промисловості, машини, зерно, вовна, м’ясо, вугілля 

Основні партнери з експорту, % Італія ‒ 20,3; Китай ‒ 11,5; Росія ‒ 9,5; Нідерланди ‒ 8,9; 

Швейцарія ‒ 7,3; Франція ‒ 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, металопродукція, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Росія ‒ 36,2; Китай ‒ 14,5; Німеччина ‒ 5,7; США ‒ 5,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 86,1; ГЕС – 13,3; АДЕ – 0,8 

Водоспоживання та його 

структура 

21,14 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 30,0%; 

сільськогосподарське – 66,0%); на одного мешканця – 

1 304,0 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми радіоактивні або токсичні хімічні об’єкти, пов’язані з колишніми 

оборонними промислами та випробувальними полігонами, 

розкиданими по всій країні, створюють небезпеку для здоров’я 

людей та тварин; промислове забруднення; забруднення 

Каспійського моря; опустелювання; забруднення ґрунтів 

внаслідок надмірного використання сільськогосподарських 

хімікатів та засолення через недосконалі методи зрошування 
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КИРГИЗСТАН 
Площа, тис. км2 199,951 (86-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташований на захід від Китаю й на південь від Казахстану 

Стратегічні природні ресурси водні, золото, рідкісні метали, вугілля, нафта та природний газ, 

нефелін, ртуть, вісмут, свинець та цинк 

Людність, осіб 5 789 122 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % киргизи – 73,2; узбеки – 14,6; росіяни – 5,8; дунгани – 1,1; інші – 

5,3 (уйгури, таджики, турки, казахи, татари, українці, корейці, 

німці) (2017) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 75,0; православні – 20,0; інші – 5,0 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,1 / 6,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бішкек (столиця) – 865,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 36,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 областей та 2 міста республіканського значення 

Глава держави Президент Сооронбай Жеенбеков (з 24 листопада 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Жогорку Кенеш 

Грошова одиниця сом, KGS (68,35 KGS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 22,64 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 14,3; промисловість – 32,5; сфера послуг 

– 53,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,5 / 5,5 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,664 (120-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, текстильна, харчова, цементна, взуттєва, 

деревообробна, приладобудування, меблева, електротехнічна, 

добувна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовництво, картоплярство, овочівництво, виноградарство, 

садівництво; вівчарство, розведення малої та великої рогатої 

худоби 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,77 / 4,33 (2017) 

Основні статті експорту золото, бавовна, вовна, одяг, м’ясо, ртуть, уран, електроенергія, 

машини, взуття 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 44,9; Казахстан – 10,5; Росія – 10,1; Узбекистан – 

8,7; Туреччина – 6,2; Китай – 5,5 (2016) 

Основні статті імпорту нафта і газ, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, %  Китай – 37,8; Росія – 20,7; Казахстан – 16,4; Туреччина – 4,9 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 20,6; ГЕС – 79,4 

Водоспоживання та його 

структура 

10,1 км3/рік (житлово-комунальне – 3,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

1 916,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми забруднення води; вторинне засолення ґрунтів через надмірне 

зрошування 
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РОСІЯ 
Площа, тис. км2 17 098,242 (1-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найбільша країна в світі за площею; більша частина країни не 

має сприятливих ґрунтів і клімату для сільського господарства 

Стратегічні природні ресурси родовища багатьох стратегічних корисних копалин, запаси 

рідкісних елементів, лісові ресурси 

Людність, осіб 142 257 519 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % росіяни – 77,7; татари – 3,7; українці – 1,4; башкири – 1,1; чуваші 

– 1,0; чеченці – 1,0; інші – 10,2; невизначені – 3,9 (2010) 

Релігійний склад населення, % православні – 15,0-20,0; мусульмани – 10,0-15,0; інші християни 

– 2,0 (2006)  

Народжуваність / смертність, ‰ 11,0 / 13,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Москва (столиця) – 12,166 млн осіб; Санкт-Петербург – 4,993; 

Новосибірськ – 1,497; Єкатеринбург – 1,379; Нижній Новгород – 

1,212; Самара – 1,164 (2015) 

Рівень урбанізації, % 74,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна президентсько-парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

46 областей, 21 республіка, 4 автономні округи, 9 країв, 2 

федеральні міста, 1 автономна область 

Глава держави Президент Володимир Путін (з 7 травня 2012 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Федеральні Збори, який складається з 

Ради Федерації та Державної Думи 

Грошова одиниця російський рубль, RUB (58,39 RUB = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 4,008 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,7; промисловість – 32,4; сфера послуг 

– 62,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,1 / 3,9 (2014 / 2012) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,804 (49-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості повний спектр добувної промисловості, машинобудування, 

оборонна промисловість, енергетична, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, вирощування соняшнику, 

фруктів, овочівництво; м’ясо-молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
336,8 / 212,7 (2017) 

Основні статті експорту нафта і нафтопродукти, природний газ, метали, деревина та 

вироби з дерева, продукція хімічної промисловості, військова 

техніка 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 10,5; Китай – 10,3; Німеччина – 7,8; Туреччина – 

5,0; Італія – 4,4; Білорусь – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту машини, транспортні засоби, фармацевтичні вироби, пластмаси, 

напівфабрикати з металу, м’ясо, фрукти та горіхи, оптичні та 

медичні інструменти, залізо, сталь 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,6; Німеччина – 11,0; США – 6,3; Франція – 4,8; 

Білорусь – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 70,2; АЕС – 9,7; ГЕС – 19,0; АДЕ – 0,6 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

66,2 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 60,0%; 

сільськогосподарське – 20,0%); на одного мешканця – 

454,9 м3/рік (2001) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та вод; знеліснення; ерозія ґрунтів; 

забруднення ґрунтів через нераціональне застосування 

сільськогосподарських хімікатів; радіоактивне забруднення; 

нераціональна утилізація відходів 



Північна та Центральна Азія  61 
 

ТАДЖИКИСТАН 
Площа, тис. км2 144,100 (95-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має доступу до моря 

Стратегічні природні ресурси гідроенергетичні, нафта, уран, ртуть, буре вугілля, свинець, 

цинк, сурма, вольфрам, срібло, золото 

Людність, осіб 8 468 555 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % таджики – 84,3; узбеки – 12,2; інші (включаючи киргизів, росіян, 

туркменів, татар, арабів) – 3,5 (2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани суніти – 85,0; мусульмани шиїти – 5,0; інші – 10,0 

(2003) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,3 / 6,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Душанбе (столиця) – 822,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 27,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

2 області, 1 автономна область, 1 столичний регіон, 1 територія 

під назвою "Райони під Адміністрацією Республіки" 

Глава держави Президент Емомалі Рахмон (з 6 листопада 1994 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Меджліс Олі, який складається з 

Національної Ради і Палати Представників 

Грошова одиниця таджицький сомоні, TJS (8,764 TJS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 7,234 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,8; промисловість – 19,8; сфера послуг 

– 74,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,9 / 5,2 (2015) 

Індекс людського розвитку середній – 0,627 (129-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металургійна (алюміній), цементна, олійно-жирова  

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовництво, зернова, садівництво (фрукти), виноградарство, 

овочівництво; тваринництво (скотарство, вівчарство, 

козівництво) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,794 / 2,725 (2017) 

Основні статті експорту алюміній, електроенергія, бавовна, фрукти, рослинна олія, 

текстиль 

Основні партнери з експорту, % Туреччина – 27,8; Росія – 15,6; Китай – 14,7; Швейцарія – 9,8; 

Іран – 6,5; Алжир – 6,5; Італія – 5,8 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, оксид алюмінію, машини та обладнання, 

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 31,2; Китай – 13,9; Казахстан – 12,8; Узбекистан –  

5,2; Іран – 5,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 7,0; ГЕС – 93,0 

Водоспоживання та його 

структура 

11,96 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 92,0%); на одного мешканця – 

1 837,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми землетруси; повені; засолення ґрунтів; промислове забруднення 
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ТУРКМЕНІСТАН 
Площа, тис. км2 488,100 (52-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

має вихід до Каспійського моря; розташований між Іраном та 

Казахстаном 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, сірка, мінеральні солі 

Людність, осіб 5 351 277 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % туркмени – 85,0; узбеки – 5,0; росіяни – 4,0; інші – 6,0 (2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 89,0; православні – 9,0; інші – 2,0 

Народжуваність / смертність, ‰ 19,1 / 6,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ашгабат (столиця) – 746,0 тис. осіб (2015); Дашогуз – 245,8;  

Мари – 126,1 (2010) 

Рівень урбанізації, % 50,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
5 областей (велаятів) та місто Ашгабат 

Глава держави Президент Гурбангули Бердимухамедов (з 14 лютого 2007 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Меджліс  

Грошова одиниця туркменський манат, TMM (4,125 TMM = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 41,67 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,5; промисловість – 44,9; сфера послуг 

– 47,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,1 / 3,0 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,691 (111-те місце в світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (вугільна), електроенергетика, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
зернова, бавовництво, баштанництво; вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
7,994 / 4,801 (2017) 

Основні статті експорту природний газ, сира нафта, текстиль, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Китай – 70,0; Туреччина – 5,3; Італія – 5,3; Афганістан – 4,5; 

Росія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Туреччина – 26,4; Росія – 10,5; Японія – 8,6; Німеччина – 8,2; 

Південна Корея – 7,7; Китай – 7,2; Італія – 5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

27,95 км3/рік (житлово-комунальне – 3,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

5,752 м3/рік (2004) 

Екологічні проблеми  забруднення ґрунтів та підземних вод сільськогосподарськими 

хімікатами, пестицидами; засолення ґрунтів через недосконалі 

методи зрошування; забруднення Каспійського моря; 

опустелювання 
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УЗБЕКИСТАН 
Площа, тис. км2 447,400 (56-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Казахстаном та Туркменістаном 

Стратегічні природні ресурси  природний газ, нафта, вугілля, золото, уран, свинець, цинк, 

вольфрам, молібден 

Людність, осіб 29 748 859 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % узбеки – 80,0; росіяни – 5,5; таджики – 5,0; казахи – 3,0; 

каракалпаки – 2,5; татари – 1,5; інші – 2,5 (1996) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 88,0; християни – 9,0; інші – 3,0 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,8 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ташкент (столиця) – 2,424 млн осіб; Самарканд – 504,42 тис.; 

Наманган – 451,0; Андижан – 425,5; Бухара – 272,5 (2015) 

Рівень урбанізації, % 36,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

12 областей, 1 автономна республіка, 1 місто центрального 

підпорядкування 

Глава держави Президент Шавкат Мірзійоєв (з 4 грудня 2016 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Олій Мажліс, який складається з 

Сенату і Законодавчої Палати 

Грошова одиниця узбецький сом, UZS (3 906,1 UZS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 221,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 18,5; промисловість – 34,4; сфера послуг 

– 47,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,8 / - (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,701 (105-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, машинобудівна, металургія, добувна, 

хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бавовни, зернова, овочівництво, садівництво; 

скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
11,38 / 11,44 (2017) 

Основні статті експорту електроенергія, бавовна, золото, мінеральні добрива, чорні і 

кольорові метали, текстиль, продукти харчування, машини, 

автомобілі  

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 35,1; Китай – 19,7; Росія – 9,3; Туреччина – 8,7; 

Казахстан – 7,2; Бангладеш – 5,4; Афганістан – 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, харчові продукти, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 22,2; Росія – 18,0; Південна Корея – 10,5; Казахстан – 

10,0; Туреччина – 5,8; Німеччина – 5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 86,4; ГЕС – 13,6 

Водоспоживання та його 

структура 

56,0 км3/рік (житлово-комунальне – 7,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 90,0%); на одного мешканця – 

2 113,0 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми опустелювання; забруднення поверхневих вод промисловими 

скидами; засолення ґрунтів; забруднення ґрунтів внаслідок 

захоронення радіоактивних відходів та застосування 

сільськогосподарських хімікатів 
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VІІ. Південно-Західна Азія 

Азербайджан, Афганістан, Бахрейн, Вірменія, Грузія, 

Ємен, Ізраїль, Ірак, Іран, Йорданія, Катар, Кіпр, Кувейт, 

Ліван, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Палестина, 

Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина 
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АЗЕРБАЙДЖАН 
Площа, тис. км2 86,600 (112-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Каспійського моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізні руди, кольорові метали, боксити 

Людність, осіб 9 961 396 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, %  азербайджанці – 91,6; лезгини – 2,0; росіяни – 1,3; 

вірмени – 1,3; талиші – 1,3; інші – 2,4 (2009) 

Релігійний склад населення, % мусульмани (переважно шиїти) – 96,9; християни – 3,0; інші – 

менше 0,1; невизначені – менше 0,1 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,8 / 7,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Баку (столиця) – 2,181 млн осіб; Ленкорань – 241,3 тис.; 

Шекі – 64,0  

Рівень урбанізації, % 55,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
66 районів, 11 міст 

Глава держави Президент Ільхам Алієв (з 31 жовтня 2003 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Міллі Меджліс 

Грошова одиниця азербайджанський манат, AZN (1,723 AZN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 171,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,2; промисловість – 49,1; 

сфера послуг – 48,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,0 / 2,6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,759 (78-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтопереробна, металургія, будівельна, хімічна, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
зернова, овочівництво; скотарство, свинарство, вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
15,69 / 8,734 (2017) 

Основні статті експорту нафта і газ, машини, харчові продукти, бавовна  

Основні партнери з експорту, % Італія – 19,9; Німеччина – 10,5; Франція – 8,0; Індонезія – 5,8; 

Чехія – 5,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, метали, продукція 

хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 15,7; Туреччина – 12,5; США – 9,6; Німеччина – 7,5; 

Італія – 6,7; Японія – 6,2; Китай – 5,4; Велика Британія – 5,4 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 84,4; ГЕС – 14,6; АДЕ – 1,0 

Водоспоживання та його 

структура 

12,21 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 18,0%; 

сільськогосподарське – 78,0%); на одного мешканця – 

1,384 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, вод та ґрунтів внаслідок розливів нафти, 

використання пестицидів та токсичних дефоліантів при 

вирощуванні бавовни 
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АФГАНІСТАН 
Площа, тис. км2 652,230 (40-ве місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; гори Гіндукуш відділяють північні 

провінції від решти частини країни 

Стратегічні природні ресурси природний газ, нафта, вугілля, чорні та кольорові метали, сіль, 

дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, орні землі 

Людність, осіб 34 124 811 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення пуштуни, таджики, хазарейці, узбеки, інші (2015) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,7; інші – 0,3 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 37,9 / 13,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кабул (столиця) – 3,289 млн осіб; Кандагар – 491,0 тис.; Герат – 

436,0; Мазарі-Шариф – 368,0; Кундуз – 304,0 (2011) 

Рівень урбанізації, % 27,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
34 провінції 

Глава держави Президент Ашраф Гані Ахмадзай (з 29 вересня 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Асамблея, який 

складається з Дому Старійшин та Дому Народу 

Грошова одиниця афгані, AFA (67,87 AFA = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 21,06 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 22,0; промисловість – 22,0; сфера послуг 

– 56,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
8,2 / 3,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,479 (169-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво цегли, текстилю, мила, меблів, взуття, добрив, 

одягу, продуктів харчування, цементна, добувна (газова, мідна, 

вугільна) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування опіуму та маку, зернова, вирощування фруктів та 

горіхів; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
36,85 / 44,42 (2017) 

Основні статті експорту опіум, фрукти і горіхи, килими ручної роботи, вовна, бавовна, 

шкури, дорогоцінне й напівкоштовне каміння 

Основні партнери з експорту, % Пакистан – 46,3; Індія – 37,6 (2016) 

Основні статті імпорту устаткування, продукти харчування, текстиль, нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % Іран – 19,3; Пакистан – 18,3; Китай – 16,7; Казахстан – 9,5; 

Узбекистан – 6,1; Туркменістан – 5,4; Малайзія – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 44,7; ГЕС – 55,1; АДЕ – 0,2 

Водоспоживання та його 

структура 

20,28 км3/рік (житлово-комунальне – 1,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 98,0%); на одного мешканця – 

823,1 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; деградація ґрунтів; неконтрольоване 

вирубування лісів; опустелювання; забруднення повітря і води 
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БАХРЕЙН 
Площа, км2 760,0 (176-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

близькість до первинних джерел нафти; стратегічне 

розташування в Перській затоці 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, риба, перли 

Людність, осіб 1 410 942 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бахрейнці – 46,0; азіати – 45,5; інші араби – 4,7; африканці – 1,6; 

європейці – 1,0; інші – 1,2 (2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 70,3; християни – 14,5; індуїсти – 9,8; буддисти – 

2,5; іудаїсти – 0,6; інші – 2,2 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,3 / 2,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Манама (столиця) – 411,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 88,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
4 мухафази 

Глава держави Король Хамад ібн Іса Аль-Халіфа (з 6 березня 1999 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національні Збори, який складається з 

Консультативної Ради і Ради Представників 

Грошова одиниця бахрейнський динар, BHD (0,376 BHD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 69,77 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,3; промисловість – 38,2; сфера послуг 

– 61,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,0 / 2,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,824 (47-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, чорна металургія, хімічна, 

суднобудування та судноремонт 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (фрукти, овочі); тваринництво (птахівництво, 

молочне скотарство, вилов риби та креветок) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
14,33 / 13,96 (2017) 

Основні статті експорту нафта і нафтопродукти, алюміній, текстиль 

Основні партнери з експорту, % Саудівська Аравія – 18,3; ОАЕ – 17,5; США – 11,1; Японія – 8,7; 

Катар – 4,8; Китай – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, машини, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 9,7; США – 8,6; ОАЕ – 7,4; Японія – 6,1; Саудівська 

Аравія – 5,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,8; АДЕ – 0,2 

Водоспоживання та його 

структура 

0,36 км3/рік (житлово-комунальне – 50,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 45,0%); на одного мешканця – 

386,0 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми опустелювання; деградація екосистем (узбережжя, коралових 

рифів, морської рослинності) внаслідок розливів нафти; дефіцит 

водних ресурсів 
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ВІРМЕНІЯ 
Площа, тис. км2 29,743 (140-ве місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташована між Туреччиною і Азербайджаном 

Стратегічні природні ресурси золото, мідь, молібден, цинк, боксити 

Людність, осіб 3 045 191 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % вірмени – 98,1; курди – 1,1; інші – 0,7 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни – 92,6; євангелісти – 1,0; інші – 2,4; атеїсти – 1,1; 

невизначені – 2,9 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,9 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Єреван (столиця) – 1,113 млн осіб; Гюмрі – 172,0 тис.; Ванадзор 

– 116,9 (2017) 

Рівень урбанізації, % 62,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 областей (марзів) 

Глава держави Президент Армен Саркісян (з 9 квітня 2018 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори  

Грошова одиниця драм, AMD (487,9 AMD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 11,04 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 17,7; промисловість – 27,8; сфера послуг 

– 54,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,5 / 2,8 (2017) 

Індекс людського розвитку  високий – 0,743 (84-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, металообробна, машинобудівна, текстильна, хімічна, 

ювелірна, харчова  

Провідні галузі сільського 

господарства 
садівництво, овочівництво; м’ясо-молочне тваринництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,233 / 3,361 (2017) 

Основні статті експорту мідь, чавун, кольорові метали, золото, алмази, продукти 

харчування, спиртні напої, сигарети 

Основні партнери з експорту, % Росія – 21,0; Болгарія – 8,7; Грузія – 8,1; Канада – 7,9; Німеччина 

– 7,9; Ірак – 7,8; Китай – 5,7; Іран – 4,2; Швейцарія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту  газ, нафта, тютюнові вироби, продукти харчування, алмази, 

фармацевтичні препарати, автомобілі 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 30,7; Китай – 11,0; Іран – 5,1; Туреччина – 5,0; Німеччина 

– 5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 58,8; АЕС – 9,2; ГЕС – 31,9; АДЕ – 0,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,86 км3/рік (житлово-комунальне – 40,0%; промислове – 6,0%; 

сільськогосподарське – 54,0%); на одного мешканця – 

929,7 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтів; знеліснення; забруднення річок 
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ГРУЗІЯ 
Площа, тис. км2 69,700 (120-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування на схід від Чорного моря; більша 

частина території, яку займають Кавказькі гори, знаходиться під 

контролем Грузії 

Стратегічні природні ресурси лісові, гідроенергетичні, марганцеві та залізні руди, мідь, вугілля 

та нафта 

Людність, осіб 4 926 330 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % грузини – 86,8; азербайджанці – 6,3; вірмени – 4,5; інші – 2,3 

(2011) 

Релігійний склад населення православні – 83,4; мусульмани – 10,7; інші – 4,1; атеїсти – 0,5; 

невизначені – 1,2 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,3 / 10,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тбілісі (столиця) – 1,147 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 54,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

9 регіонів, 1 місто державного підпорядкування та 2 автономні 

республіки 

Глава держави Президент Георгій Маргвелашвілі (з 17 листопада 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент  

Грошова одиниця грузинський ларі, GEL (2,535 GEL = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 39,32 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,6; промисловість – 23,4; сфера послуг 

– 66,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
10,6 (2014) / 6,4 (2011) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,896 (22-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, електротехнічна, добувна, хімічна, харчова, 

легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування цитрусових, винограду, чаю, горіхів, овочів; 

скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,533 / 7,846 (2017) 

Основні статті експорту  транспортні засоби, феросплави, добрива, металеві вироби, 

продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Росія – 9,8; Туреччина – 8,2; Китай – 8,1; Болгарія – 7,3; 

Азербайджан – 7,3; Вірменія – 7,2; Німеччина – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту паливо, транспортні засоби, машини та машинне устаткування, 

продукція рослинництва, продукти харчування, фармацевтична 

продукція 

Основні партнери з імпорту, % Канада – 18,6; Туреччина – 14,0; Росія – 7,0; Ірландія – 6,5; 

Китай – 5,7; Азербайджан – 5,1; Німеччина – 4,4; Україна – 4,3 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 36,2; ГЕС – 63,8  

Водоспоживання та його 

структура 

1,81 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 22,0%; 

сільськогосподарське – 58,0%); на одного мешканця – 

410,6 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, вод, ґрунтів 

 

  



70 АЗІЯ 
 

ЄМЕН 
Площа, тис. км2 527,968 (49-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на узбережжі Аравійського моря та Аденської 

затоки 

Стратегічні природні ресурси нафта, кам’яна сіль, мармур, вугілля, золото, свинець, нікель, 

мідь 

Людність, осіб 28 036 829 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 84,5; афро-араби – 6,5; інші – 9,0 (2011) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,1 (суніти – 65,0; шиїти – 35,0); інші – 0,9 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 28,4 / 6,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сана (столиця) – 2,962 млн осіб; Аден – 882,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 35,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
22 мухафази 

Глава держави Президент Абд Раббо Мансур Хаді (з 21 лютого 2012 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Ради Шури та 

Палати Представників 

Грошова одиниця єменський ріал, YER (275,0 YER = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 68,95 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 21,1; промисловість – 14,3; сфера послуг 

– 61,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,6 / 5,6 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,482 (168-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, легка, кольорова металургія, 

цементна, харчова, машинобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво, вирощування фруктів, кави; м’ясне та 

молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,501 / 4,573 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта, природний газ, кава, риба 

Основні партнери з експорту, % Єгипет – 26,0; Саудівська Аравія – 15,4; Оман – 11,3; Малайзія – 

9,8; Таїланд – 5,8; ОАЕ – 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, свійська худоба, машини та обладнання, 

продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 12,6; Китай – 12,0; Туреччина – 8,0; Саудівська Аравія – 

8,0; Індонезія – 6,8; Бразилія – 6,6; Індія – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,0; АДЕ – 2,0 

Водоспоживання та його 

структура 

3,57 км3/рік (житлово-комунальне – 7,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 91,0%); на одного мешканця – 

162,4 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; ерозія ґрунтів; опустелювання  
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ІЗРАЇЛЬ 
Площа, тис. км2 20,770 (151-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Середземного моря 

Стратегічні природні ресурси лісові, калійні солі, мідні руди, природний газ, фосфорити, 

бромід магнію, глини, пісок  

Людність, осіб 8 299 706 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % євреї – 74,5; араби – 20,9; інші – 4,6 (2017) 

Релігійний склад населення, % іудаїсти – 74,7; мусульмани – 17,7; християни – 2,0; інші – 5,6 

(2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,1 / 5,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тель-Авів (столиця) – 4,011 млн осіб; Хайфа – 1,135; Єрусалим – 

907,0 тис. (2018) 

Рівень урбанізації, % 92,4 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 округів 

Глава держави Президент Реувен Рівлін (з 27 липня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Кнесет 

Грошова одиниця ізраїльський новий шекель, ILS (3,606 ILS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 315,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,3; промисловість – 26,6; сфера послуг 

– 69,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,8 / 5,7 (2014) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,899 (19-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості високотехнологічна, деревообробна, харчова, виробництво 

будівельних матеріалів, хімічна, легка  

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (овочівництво, вирощування фруктів); м’ясо-

молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
60,6 / 66,76 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, діаманти, сільськогосподарська 

продукція, продукція хімічної промисловості, текстиль та одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 29,3; Гонконг – 7,4; Велика Британія – 6,5; Китай – 5,5; 

Бельгія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту сировина, військова техніка, алмази, паливо, зерно, товари 

широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % США – 12,2; Китай – 8,9; Швейцарія – 6,4; Німеччина – 6,1; 

Бельгія – 5,9; Велика Британія – 5,5; Нідерланди – 4,1; Італія – 

4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 95,5; АДЕ – 4,9 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,95 км3/рік (житлово-комунальне – 39,0%; промислове – 6,0%; 

сільськогосподарське – 55,0%); на одного мешканця – 

282,4 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; забруднення повітря і підземних вод 

промисловими підприємствами 
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ІРАК 
Площа, тис. км2 438,317 (58-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування вздовж річки Шатт-ель-Араб; має 

вихід до Перської затоки 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, фосфати, сірка 

Людність, осіб 39 192 111 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби ‒ 75,0-80,0; курди ‒ 15,0-20,0; інші ‒ 5,0 (1987) 

Релігійний склад населення, % мусульмани ‒ 95,0-98,0; християни – 1,0; інші – 1,0-4,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 30,4 / 3,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Багдад (столиця) ‒ 6,430 млн осіб; Мосул ‒ 1,694; Ербіль ‒ 1,166; 

Басра ‒ 1,019; Сулейманія ‒ 1,004; Ен-Наджаф ‒ 889,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 69,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 провінцій (мухафаз) та 1 регіон 

Глава держави Президент Фуад Масум (з 24 липня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Рада Представників 

Грошова одиниця іракський динар, IQD (1 184,0 IQD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 660,7 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 4,8; промисловість – 40,6; сфера послуг 

– 54,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,5 / - (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,649 (121-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафтова), металургія, хімічна, виробництво 

будівельних матеріалів, текстильна, шкіряна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування рису, фініків, овочівництво, бавовництво; 

м’ясо-молочне скотарство, вівчарство, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
56,74 / 36,47 (2017) 

Основні статті експорту нафта 

Основні партнери з експорту, % Китай ‒ 25,4; Індія ‒ 17,3; США ‒ 14,3; Південна Корея ‒ 12,0; 

Італія ‒ 6,5; Греція ‒ 6,1 (2016) 

Основні статті імпорту промислова продукція, продукти харчування, медикаменти 

Основні партнери з імпорту, % Китай ‒ 23,5; Туреччина ‒ 23,0; Іран ‒ 20,0; Південна Корея ‒ 

5,0; США ‒ 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 87,3; ГЕС – 6,2 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми осушення цінних болотних екосистем; дефіцит водних ресурсів; 

забруднення повітря та води; деградація та ерозія ґрунтів; 

опустелювання 
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ІРАН 
Площа, тис. км2 1 648,195 (17-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на Близькому Сході між Іраком та Пакистаном; 

омивається Оманською затокою, Перською затокою та 

Каспійським морем 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, вугілля, хром, мідь, залізні руди, свинець, 

марганець, цинк, сірка 

Людність, осіб 82 021 564 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення перси, азербайджанці, курди, лури, белуджі, араби, туркмени і 

тюрки 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,4; інші (включаючи зороастрійців, іудаїстів та 

християн) – 0,3; невизначені – 0,4 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,9 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тегеран (столиця) – 8,432 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 74,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна теократична республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
31 провінція 

Глава держави Верховний Лідер аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї (з 4 червня 

1989 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Ісламська Консультативна Рада 

Грошова одиниця іранський ріал, IRR (32 769,7 IRR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,631 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,8; промисловість – 35,9; сфера послуг 

– 54,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,9 / 2,9 (2015) 

Індекс людського розвитку високий – 0,774 (69-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафтова, газова), виробництво добрив, текстильна, 

цементна, виробництво будівельних матеріалів, харчова 

(зокрема, цукрова та олійна), чорна та кольорова металургія, 

виробництво зброї 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, цукрове буряківництво, садівництво, бавовництво; 

молочне скотарство, вівчарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
92,0 / 70,5 (2017) 

Основні статті експорту нафта, хімічна та нафтохімічна продукція, фрукти та горіхи, 

килими, цемент, руда 

Основні партнери з експорту, % Китай – 30,1; Індія – 16,7; Південна Корея – 9,7; Туреччина – 9,5; 

Японія – 6,8 (2016) 

Основні статті імпорту промислова продукція, продукти харчування, товари широкого 

вжитку 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 27,4; Китай – 13,2; Туреччина – 7,8; Південна Корея – 4,3; 

Німеччина – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 83,2; АЕС – 1,3; ГЕС – 13,9; АДЕ – 0,2 

Водоспоживання та його 

структура 

72,9 км3/рік (житлово-комунальне – 7,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 91,0%); на одного мешканця – 1,05 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та вод, особливо в містах, викидами 

транспортних засобів та промисловими скидами; знеліснення; 

опустелювання; забруднення нафтою вод Перської затоки; 

посухи; деградація та засолення ґрунтів; дефіцит водних 

ресурсів 
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ЙОРДАНІЯ 
Площа, тис. км2 89,342 (111-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування на східному узбережжі затоки Акаба; 

арабська країна, яка має найдовший кордон з Ізраїлем і 

окупованою Палестиною 

Стратегічні природні ресурси фосфати, калійні солі, горючі сланці 

Людність, осіб 10 248 069 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % йорданці – 69,3; сирійці – 13,3; палестинці – 6,7; єгиптяни – 6,7; 

іракці – 1,4; інші – 2,6 (2015) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 97,2 (офіційна релігія); християни – 2,2; буддисти 

– 0,4; індуїсти – 0,1; іудаїсти – менше 0,1; інші або невизначені – 

менше 0,1 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,9 / 3,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Амман (столиця) – 1,155 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 84,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 провінцій (мухафаз) 

Глава держави Король Абдалла II (з 7 лютого 1999 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Народні Збори, який складається з 

Сенату і Палати Представників 

Грошова одиниця йорданський динар, JOD (0,71 JOD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 89,05 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,3; промисловість – 9,5; сфера послуг – 

66,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,5 / - (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,741 (86-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, хімічна, хіміко-фармацевтична, нафтопереробна, цементна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

садівництво (цитрусові), овочівництво (помідори, огірки), 

ягідництво (полуниця, маслини); м’ясо-молочне тваринництво 

(вівчарство, птахівництво, молочне скотарство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
7,734 / 17,61 (2017) 

Основні статті експорту текстиль, добрива, сода, фосфати, овочі, фармацевтична 

продукція 

Основні партнери з експорту, % США – 25,2; Саудівська Аравія – 14,2; Індія – 8,4; Ірак – 6,8; 

ОАЕ – 5,6; Кувейт – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту сира нафта, очищені нафтопродукти, машини, транспортне 

обладнання, залізо, крупи 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 14,0; Саудівська Аравія – 11,8; США – 7,4; Німеччина –  

4,8; Італія – 4,7; ОАЕ – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,3; ГЕС – 0,3; АДЕ – 9,5 

Водоспоживання та його 

структура 

1,01 км3/рік (житлово-комунальне – 21,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 75,0%); на одного мешканця – 

177,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; вирубування лісів; ерозія ґрунтів; 

опустелювання 
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КАТАР 
Площа, тис. км2 11,586 (160-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування в центральній частині Перської затоки 

поблизу основних родовищ нафти 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, риба 

Людність, осіб 2 314 307 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 40,0; пакистанці – 14,0; індуси – 18,0; іранці – 10,0; інші 

– 18,0  

Релігійний склад населення, % мусульмани – 67,7; християни – 13,8; індуїсти – 13,8; буддисти – 

3,1; інші або невизначені – 1,6 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 9,6 / 1,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Доха (столиця) – 587,0 тис. осіб; Ер-Райян – 272,0; Умм-Салаль – 

29,0 

Рівень урбанізації, % 99,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна абсолютна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 муніципалітетів 

Глава держави Емір Тамім бін Хамад Аль Тані (з 25 червня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Консультативні Збори 

Грошова одиниця катарський ріал, QAR (3,64 QAR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 166,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,2; промисловість – 50,3; сфера послуг 

– 49,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,2 / 3,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,856 (33-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво зрідженого природного газу, видобуток і переробка 

сирої нафти, хімічна, нафтохімічна, судноремонт 

Провідні галузі сільського 

господарства 

плодівництво, овочівництво; птахівництво, скотарство, 

рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
56,26 / 26,69 (2017) 

Основні статті експорту зріджений природний газ, нафтопродукти, добрива, сталь 

Основні партнери з експорту, % Японія – 20,0; Південна Корея – 15,5; Індія – 13,1; Китай – 8,2; 

ОАЕ – 5,5; Сінгапур – 5,3 (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, продукти харчування, 

продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % США – 13,7; Німеччина – 9,8; ОАЕ – 9,2; Китай – 8,6; Японія – 

7,2; Велика Британія – 5,5; Саудівська Аравія – 4,6; Італія – 4,4 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,5; АДЕ – 0,5 

Водоспоживання та його 

структура 

0,44 км3/рік (житлово-комунальне – 39,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 59,0%); на одного мешканця – 

213,2 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; пилові та піщані бурі 
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КІПР 
Площа, тис. км2 9,251 (165-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
острів в Середземному морі, на південь від Туреччини 

Стратегічні природні ресурси мідь, пірит, азбест, гіпс, лісові, сіль, мармур 

Людність, осіб 1 221 541 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % греки – 98,8; інші – 1,0; невизначені – 0,2 (2011) 

Релігійний склад населення, % православні – 89,1; католики – 2,9; протестанти – 2,0; 

мусульмани – 1,8; буддисти – 1,0; інші – 1,4; невизначені – 1,1; 

атеїсти – 0,6 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 11,3 / 6,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нікосія (столиця) – 200,5 тис. осіб; Лімасол – 154,0; Строволос – 

67,9 (2011) 

Рівень урбанізації, % 68,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 районів 

Глава держави Президент Нікос Анастасіадіс (з 28 лютого 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Палата Представників 

Грошова одиниця євро, EUR (0,885 EUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 31,19 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,3; промисловість – 11,0; сфера послуг 

– 86,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,4 / 6,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,856 (33-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  харчова, текстильна, будівельна, металообробна, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво, виноградарство, вирощування цитрусів та оливок; 

птахівництво, свинарство, вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,905 / 7,84 (2017) 

Основні статті експорту продукти харчування, фармацевтичні вироби, цемент, одяг 

Основні партнери з експорту, % Велика Британія – 12,0; Греція – 10,2; Швеція – 6,9; Ліберія – 

5,8; Лівія – 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, паливно-мастильні матеріали, 

транспортне обладнання 

Основні партнери з імпорту, % Греція – 18,0; Німеччина – 16,9; Китай – 7,7; Італія – 5,7; Велика 

Британія – 5,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 87,4; АДЕ – 12,6 

Водоспоживання та його 

структура 

0,18 км3/рік (житлово-комунальне – 10,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 86,0%); на одного мешканця – 

164,7 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми забруднення поверхневих та підземних вод промисловими 

відходами та пестицидами; деградація прибережних районів; 

ерозія ґрунтів 
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КУВЕЙТ 
Площа, тис. км2 17,818 (154-те місце у світовому рейтингу) 
Ключові особливості 

географічного положення 
омивається водами Перської затоки 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, морепродукти 
Людність, осіб 2 875 422 (липень 2017 р.) 
Етнічна структура населення, % кувейтці – 31,3; інші араби – 27,9; азіати – 37,8; африканці – 1,9; 

інші (включаючи європейців, латиноамериканців, австралійців) – 

1,1 (2013) 
Релігійний склад населення, % мусульмани – 74,6; християни – 18,2; інші або невизначені – 7,2 

(2013) 
Народжуваність / смертність, ‰ 19,2 / 2,2 (2017) 
Найбільші за людністю міста Ель-Кувейт (столиця) – 3,268 млн осіб; Хаваллі – 205,105 тис.; 

Махбула – 131,696; Манкаф – 126,93 
Рівень урбанізації, % 98,4 (2017) 
Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 провінцій (мухафазат) 

Глава держави Емір Сабах аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах (з 29 січня 2006 р.) 
Законодавчий орган однопалатний парламент – Меджліс аль-Умма 
Грошова одиниця кувейтський динар, KD (0,304 KD = 1 USD) (2017) 
Обсяг ВВП, млрд дол. 302,5 (2017) 
Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,4; промисловість – 58,7; сфера послуг 

– 40,9 (2017) 
Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,0 / 3,8 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,800 (51-ше місце у світовому рейтингу) 
Провідні галузі промисловості добувна (нафтова), нафтохімічна, суднобудування, харчова, 

виробництво будівельних матеріалів 
Провідні галузі сільського 

господарства 
рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
54,09 / 29,36 (2017) 

Основні статті експорту нафтопродукти, добрива 
Основні партнери з експорту, % Південна Корея – 16,8; Китай – 14,4; Японія – 9,6; Індія – 9,2; 

США – 7,5; Сінгапур – 5,6 (2016) 
Основні статті імпорту продукти харчування, будівельні матеріали, транспорт та 

запчастини, одяг 
Основні партнери з імпорту, % Китай – 14,1; США – 11,9; ОАЕ – 8,3; Японія – 6,5; Німеччина – 

6,2; Індія – 5,4; Італія – 5,0; Саудівська Аравія – 4,4; Південна 

Корея – 4,4 (2016) 
Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,91 км3/рік (житлово-комунальне – 47,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 51,0%); на одного мешканця – 

441,2 м3/рік (2005) 
Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; забруднення повітря підприємствами 

добувної промисловості; опустелювання 
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ЛІВАН 
Площа, тис. км2 10,400 (164-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найменша країна в континентальній Азії 

Стратегічні природні ресурси вапняк, залізні руди, сіль, водні, орні землі 

Людність, осіб 6 229 794 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 95,0; вірмени – 4,0; інші – 1,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 57,7; християни – 36,2; інші або невизначені – 6,1 

(2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 14,3 / 5,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бейрут (столиця) – 1,251 млн осіб; Триполі – 229,0 тис.; Сайда – 

163,0; Тір – 135,0; Ен-Набатія – 98,0 (2005) 

Рівень урбанізації, % 88,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 провінцій 

Глава держави Президент Мішель Аун (з 31 жовтня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця ліванський фунт, LBP (1 507,5 LBP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 52,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,7; промисловість – 21,0; сфера послуг 

– 73,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,4 / 2,6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,763 (76-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, виноробство, ювелірна, цементна, текстильна, хімічна, 

деревообробна та меблева, нафтопереробна, металообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування цитрусових, винограду, овочів, картоплярство, 

вирощування тютюну; дрібне скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,051 / 18,05 (2017) 

Основні статті експорту ювелірні вироби, кольорові метали, продукція хімічної 

промисловості, споживчі товари, фрукти і овочі, тютюнові 

вироби, будівельні матеріали, електричні машини і комутаційні 

апарати, текстильні волокна, папір 

Основні партнери з експорту, % Південно-Африканська Республіка – 21,1; Саудівська Аравія – 

9,0; Норвегія – 8,0; Сирія – 6,7; Ірак – 5,4 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, автомобілі, лікарські засоби, одяг, м’ясо, 

свійська худоба, товари широкого вжитку, папір, текстиль, 

тютюн, електричні машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 11,2; Італія – 7,5; США – 6,3; Німеччина – 6,2; Греція – 

5,7; Єгипет – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 87,2; ГЕС – 12,2; АДЕ – 0,9 

Водоспоживання та його 

структура 

1,31 км3/рік (житлово-комунальне – 29,0%; промислове – 11,0%; 

сільськогосподарське – 60,0%); на одного мешканця – 

316,8 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми неконтрольоване вирубування лісів; ерозія ґрунтів; 

опустелювання; забруднення повітря в Бейруті викидами 

автотранспорту; забруднення прибережних вод неочищеними 

стоками і нафтою 
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ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ 
Площа, тис. км2 83,600 (114-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування уздовж Ормузької протоки, що є 

важливою транзитною артерією експорту нафти 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ 

Людність, осіб 6 072 475 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % еміратські араби – 11,6; вихідці з Південної Азії – 59,4; єгиптяни 

– 10,2; філіппінці – 6,1; інші – 12,8 (2015) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 76,0; християни – 9,0; інші – 15,0 (2005) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,1 / 1,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Абу-Дабі (столиця) – 1,145 млн осіб; Дубай – 2,415; Шарджа – 

1,299 (2015) 

Рівень урбанізації, % 86,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна абсолютна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 еміратів 

Глава держави Президент Халіфа бін Заїд аль-Нахайян (з 3 листопада 2004 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Федеральна Національна Рада 

Грошова одиниця еміратський дирхам, AED (3,673 AED = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 691,9 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,9; промисловість – 49,8; сфера послуг 

– 49,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,6 / 1,1 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,840 (42-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтопереробна, нафтохімічна, кольорова металургія, хімічна, 

суднобудування і судноремонт, виробництво будівельних 

матеріалів, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (овочі, кавуни, фініки); тваринництво 

(птахівництво, молочне скотарство, рибальство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
314,7 / 241,3 (2017) 

Основні статті експорту нафта, природний газ, сушена риба 

Основні партнери з експорту, % Індія – 9,9; Іран – 8,9; Японія – 8,8; Швейцарія – 8,5; Оман – 5,4; 

Китай – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 7,4; США – 6,9; Індія – 6,8; Німеччини – 4,4 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,5; АДЕ – 0,5 

Водоспоживання та його 

структура 

3,99 км3/рік (житлово-комунальне – 15,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 83,0%); на одного мешканця – 

739,5 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; опустелювання; забруднення 

узбережжя через витоки нафти 
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ОМАН 
Площа, тис. км2  309,500 (70-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Аравійського моря, Оманської та Перської заток 

Стратегічні природні ресурси нафта, мідь, азбест, мармур, вапняк, хром, гіпс, природний газ 

Людність, осіб 4 613 241 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення араби, бангладешці, індійці, пакистанці, африканці 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 85,9; християни – 6,5; індуїсти – 5,5; буддисти – 

0,8; іудаїсти – менше 0,1; інші – 1,0; невизначені – 0,2 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,0 / 3,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Маскат (столиця) – 1,56 млн осіб; Сіб – 286,12 тис.; Матрах – 

214,92; Баушар – 190,93 (2015) 

Рівень урбанізації, % 78,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна абсолютна монархія  

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 губернаторств (мухафаз) 

Глава держави Султан Кабус бін Саїд аль-Саїд (з 23 липня 1970 р.) 

Законодавчий орган консультативно-дорадчий орган – Рада Оману, який складається 

з Державної Ради і Консультативної Ради  

Грошова одиниця оманський ріал, OMR (0,38 OMR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 71,93 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,7; промисловість – 45,2; сфера послуг 

– 53,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,6 / 6,2 (2014 / 2012) 

Індекс людського розвитку високий – 0,796 (52-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво і переробка нафти, виробництво зрідженого 

природного газу, металообробна, хімічна, виробництво 

оптоволокна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
садівництво, овочівництво; тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
31,9 / 22,71 (2017) 

Основні статті експорту нафта, риба, метали, текстиль 

Основні партнери з експорту, % Китай – 47,8; ОАЕ – 8,3; Індія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту  машини та транспортне обладнання, промислові товари, 

продукти харчування, свійська худоба 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 44,9; Китай – 4,8; Індія – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура, % 

1,32 км3/рік (житлово-комунальне – 10,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 88,0%); на одного мешканця – 

515,8 м3/рік (2003) 

Екологічні проблеми засолення ґрунтів; забруднення узбережжя через витоки нафти; 

дефіцит водних ресурсів 
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ПАЛЕСТИНА 
Площа, тис. км2 5,860 (166-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси рілля 

Людність, осіб 2 747 943 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % палестинські араби, євреї та інші 

Релігійний склад населення, % мусульмани (переважно суніти) – 80,0-85,0; іудаїсти – 12,0-14,0; 

християни – 1,0-2,5; інші – менше 1,0 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 26,3 / 3,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Газа – 409,6 тис. осіб; Хеврон – 229,2; Хан-Юніс – 142,6; Наблус 

– 130,0  

Рівень урбанізації, % 75,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
16 провінцій (мухафазат) 

Глава держави Президент Махмуд Аббас (з 5 січня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Палестинська Національна Рада 

Грошова одиниця новий ізраїльський шекель, ILS (3,606 ILS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 21,22 (2014) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,0; промисловість – 21,1; сфера послуг 

– 62,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
- / 5,7 (2015) 

Індекс людського розвитку середній – 0,684 (114-те місце у світовому рейтингу)  

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, миловаріння, добувна, ремесла 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування овочів та фруктів, оливкова; м’ясне та молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,955 / 6,476 (2017) 

Основні статті експорту  будівельний камінь, оливки, фрукти та овочі, вапняк 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту продукти харчування, товари широкого вжитку, будівельні 

матеріали, нафта, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 92,1; АДЕ – 9,2 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; забруднення поверхневих та підземних 

вод 
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САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
Площа, тис. км2 2 149,690 (12-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

займає більшу частину Аравійського півострова; має вихід до 

Перської затоки та Червоного моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізні руди, золото, мідь 

Людність, осіб 28 571 770 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 90,0; афро-азіати – 10,0 (2011) 

Релігійний склад населення, % мусульмани (суніти – 85,0-90,0; шиїти – 10,0-15,0); інші (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,3 / 3,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ер-Ріяд (столиця) – 6,155 млн осіб; Джидда – 4,076; Мекка – 

1,771; Медина – 1,280; Дамман – 1,064 (2015) 

Рівень урбанізації, % 83,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна абсолютна теократична монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 провінцій 

Глава держави Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд (з 23 січня 2015 р.) 

Законодавчий орган - 

Грошова одиниця саудівський ріал, SAR (3,75 SAR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,789 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,6; промисловість – 44,2; сфера послуг 

– 53,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,7 / 5,1 (2014) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,847 (38-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, нафтохімічна, цементна, хімічна, 

машинобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування цитрусових, овочівництво; м’ясо-молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
231,3 / 136,8 (2017) 

Основні статті експорту нафта та нафтопродукти 

Основні партнери з експорту, % Китай – 13,6; Японія – 11,3; Індія – 10,7; США – 9,8; Південна 

Корея – 9,1; Сінгапур – 4,7 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, продукція хімічної 

промисловості, автомобілі, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 16,2; США – 15,0; Німеччина – 6,3; Японія – 5,3; ОАЕ – 

5,0; Південна Корея – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,9; АДЕ – 0,1 

Водоспоживання та його 

структура 

23,67 км3/рік (житлово-комунальне – 9,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 88,0%); на одного мешканця – 

928,1 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми опустелювання; виснаження підземних вод; дефіцит водних 

ресурсів; забруднення прибережних смуг та морської води 

нафтопродуктами 
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CИРІЯ 
Площа, тис. км2 185,180 (88-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Середземного моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, фосфати, хромові та марганцеві руди, природний асфальт, 

залізні руди, кам’яна сіль, мармур, гіпс, гідроенергія 

Людність, осіб 18 028 549 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 50,0; алаві́ти – 15,0; курди – 10,0; інші – 25,0 

Релігійний склад населення мусульмани – 87,0; християни – 10,0; інші – 3,0 

Народжуваність / смертність, ‰ 21,2 / 4,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Дамаск (столиця) – 2,32 млн осіб; Алеппо – 1,754; Хомс – 1,295; 

Хама – 894,0 тис. (2018) 

Рівень урбанізації, % 54,2 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 провінцій (мухафазат) 

Глава держави Президент Башар аль-Асад (з 17 липня 2000 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народна Рада 

Грошова одиниця сирійський фунт, SYP (514,6 SYP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 50,28 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 20,0; промисловість – 19,6; сфера послуг 

– 60,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,3 / 5,1 (2015) 

Індекс людського розвитку  низький – 0,536 (149-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтова, легка, харчова, виробництво будівельних матеріалів  

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (пшениця, ячмінь, бавовна, овочівництво, 

фрукти); м’ясо-молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,85 / 1,45 (2017) 

Основні статті експорту нафта, корисні копалини, нафтопродукти, фрукти та овочі, 

бавовна, текстиль, одяг, пшениця 

Основні партнери з експорту, % Ліван – 34,6; Ірландія – 11,6; Китай – 9,4; Туреччина – 8,2; Ірак – 

7,7; Туніс – 4,9 (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, продукція харчової 

промисловості та сільського господарства, метали та металеві 

вироби, продукція хімічної промисловості, пластмаси, пряжа, 

папір 

Основні партнери з імпорту, % Росія – 22,0; Туреччина – 20,0; Китай – 11,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 84,4; ГЕС – 15,6 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

16,76 км3/рік (житлово-комунальне – 9,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 88,0%); на одного мешканця – 

867,4 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; забруднення води 
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ТУРЕЧЧИНА 
Площа, тис. км2 783,562 (36-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування, що надає можливість контролювати 

Турецьку протоку (Босфор, Мармурове море, Дарданелли), що 

зв’язують Чорне та Егейське моря; більша частина території 

розташована в межах Анатолійського плоскогір’я (на заході) і 

Вірменського нагір’я 

Стратегічні природні ресурси вугілля, залізні руди, мідь, хром, ртуть, золото, барит, стронцій, 

вапняк, магнезит, мармур, перліт, пемза, сірка, глина 

Людність, осіб 80 845 215 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % турки ‒ 70,0-75,0; курди ‒ 19,0; інші ‒ 7,0-12,0 (2016) 

Релігійний склад населення, % мусульмани ‒ 99,8; інші – 0,2 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,7 / 6,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Стамбул ‒ 14,164 млн осіб; Анкара (столиця) ‒ 4,75; Ізмір ‒ 3,04; 

Бурса ‒ 1,923; Адана ‒ 1,83; Газіантеп ‒ 1,528 (2015) 

Рівень урбанізації, % 74,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
81 провінція 

Глава держави Президент Реджеп Таїп Ердоган (з 10 серпня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент ‒ Великі Національні Збори Туреччини 

Грошова одиниця турецька ліра, TRY (3,628 TRY = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 2,133 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 6,7; промисловість – 31,8; сфера послуг 

– 61,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,4 / 4,8 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,767 (71-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, автомобілебудування, виробництво 

електричних приладів, металургія, нафтопереробна, 

виробництво паперу 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування тютюну, бавовництво, зернова, вирощування 

оливок, цукрове буряківництво, вирощування фундуку та 

цитрусових; вівчарство, козівництво, скотарство, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
157,3 / 196,8 (2017) 

Основні статті експорту одяг, продукти харчування, металеві вироби, транспортне 

обладнання 

Основні партнери з експорту, % Німеччина ‒ 9,8; Велика Британія ‒ 8,2; Ірак ‒ 5,4; Італія ‒ 5,3; 

США ‒ 4,7; Франція ‒ 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини, продукція хімічної промисловості, напівфабрикати, 

паливо, транспортне обладнання 

Основні партнери з імпорту, % Китай ‒ 12,8; Німеччина ‒ 10,8; Росія ‒ 7,6; США ‒ 5,5; Італія ‒ 

5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 56,8; ГЕС – 35,4; АДЕ – 11,2 

Водоспоживання та його 

структура 

40,1 км3/рік (житлово-комунальне – 14,0%; промислове – 10,0%; 

сільськогосподарське – 76,0%); на одного мешканця – 

572,9 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми забруднення вод та повітря; знеліснення; забруднення нафтою 

Босфорської протоки 
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VІІІ. Південна Азія 

Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан, 

Шрі-Ланка 
 

 
  



86 АЗІЯ 
 

БАНГЛАДЕШ 
Площа, тис. км2 148,460 (93-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Бенгальською затокою; знаходиться між М’янмою та 

Індією 

Стратегічні природні ресурси природний газ, рілля, лісові, вугілля 

Людність, осіб 157 826 578 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бенгальці – 98,0; інші – 1,1 (2011) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 89,1; індуїсти – 10,0; інші – 0,9 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,8 / 5,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Дакка (столиця) – 17,6 млн осіб; Читтагонг – 4,539; Кхулна – 

1,022 (2015) 

Рівень урбанізації, % 35,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 регіонів 

Глава держави Президент Абдул Хамід (з 24 квітня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця така, BDT (80,69 BDT = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 686,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 14,3; промисловість – 29,2; сфера послуг 

– 56,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,8 / 2,2 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,579 (139-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості металургійна, електроенергетика, добувна (газова), бавовняна, 

текстильна, паперова, шкіряна, виробництво добрив, 

виробництво чавуну і сталі, цементна, нафтопереробна, 

тютюнова, фармацевтична, керамічна, соляна, цукрова, олійна, 

виробництво миючих засобів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування джуту, чаю, цукрова, картоплярство, 

вирощування тютюну, олійних культур, садівництво; м’ясне та 

молочне тваринництво, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
35,91 / 42,38 (2017) 

Основні статті експорту одяг, трикотаж, сільськогосподарська продукція, заморожені 

продукти (риба і морепродукти), джутова продукція, шкіра 

Основні партнери з експорту, % США – 16,4; Німеччина – 15,3; Велика Британія – 10,9; Франція 

– 6,1; Іспанія – 5,0 (2016) 

Основні статті імпорту бавовна, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості, чавун і сталь, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 26,3; Індія – 14,8; Сінгапур – 5,2; Японія – 4,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,6; ГЕС – 2,0; АДЕ – 1,6 

Водоспоживання та його 

структура 

79,4 км3/рік (житлово-комунальне – 3,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 96,0%); на одного мешканця – 

560,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми підтоплення земель; забруднення води, особливо рибних 

акваторій, внаслідок використання пестицидів; забруднення 

ґрунтових вод природним миш’яком; дефіцит водних ресурсів; 

деградація та ерозія ґрунтів; знеліснення 
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БУТАН 
Площа, тис. км2 38,394 (134-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має доступу до моря; стратегічне розташування між Китаєм 

та Індією; контролює кілька ключових гімалайських перевалів 

Стратегічні природні ресурси лісові, гідроенергетичні, гіпс, карбонат кальцію 

Людність, осіб 758 288 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % нгалоп – 50,0; етнічні непальці – 35,0; дрібні корінні народи та 

етноси – 15,0 

Релігійний склад населення, % буддисти-ламаїсти – 75,3; індійські та непальські індуїсти – 22,1; 

інші – 2,6 (2005) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,3 / 6,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тхімпху (столиця) – 152,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 40,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
20 районів (дзонгхагів) 

Глава держави Король Джігме Кхесар Намг’ял Вангчук (з 14 грудня 2006 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Національної 

Асамблеї та Національної Ради 

Грошова одиниця нгултрум, BTN (64,97 BTN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,321 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 15,7; промисловість – 42,6; сфера послуг 

– 41,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,6 / 7,4 (2015) 

Індекс людського розвитку середній – 0,607 (132-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості цементна, деревообробна, харчова, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (рис, кукурудза), овочівництво, садівництво (цитрусові); 

молочне тваринництво, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,58 / 1,1 (2017) 

Основні статті експорту електроенергія, феросиліцій, цемент, кардамон, карбід кальцію, 

металопрокат, доломіт, гіпс 

Основні партнери з експорту, % Індія – 95,7 (2016) 

Основні статті імпорту пальне та мастильні матеріали, літаки, машини та запчастини, 

рис, автотранспорт 

Основні партнери з імпорту, % Індія – 91,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 1,0; ГЕС – 99,0 

Водоспоживання та його 

структура 

0,43 км3/рік (житлово-комунальне – 5,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

199,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; дефіцит водних ресурсів 
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ІНДІЯ 
Площа, тис. км2 3 287,263 (7-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
 омивається Аравійським морем і Бенгальською затокою 

Стратегічні природні ресурси вугілля, залізні руди, марганець, слюда, боксити, 

рідкісноземельні елементи, титанові руди, хроміт, природний 

газ, алмази, нафта, вапняк 

Людність, осіб 1 281 935 911 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % індоарії – 72,0; дравіди – 25,0; інші – 3,0 (2000) 

Релігійний склад населення, % індуїсти – 79,8; мусульмани – 14,2; християни – 2,3; сикхи – 1,7; 

інші або невизначені – 2,0 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 19,0 / 7,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нью-Делі (столиця) – 25,7 млн осіб; Мумбаї – 21,0; Колката – 

11,7; Ченнаї – 9,6; Гайдерабад – 8,9 

Рівень урбанізації, % 83,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
29 штатів та 7 союзних територій  

Глава держави Президент Рам Натх Ковінд (з 25 липня 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сансад, який складається з Ради 

Штатів і Народної Палати  

Грошова одиниця  індійська рупія, INR (65,17 INR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 2,439 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 16,8; промисловість – 28,9; сфера послуг 

– 46,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,7 / 3,8 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,624 (131-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, хімічна, харчова, транспортне машинобудування, 

добувна (нафтова), машинобудування, виробництво програмного 

забезпечення, фармацевтична 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування ефіроолійних культур, бавовни, джуту, 

чаю, цукрової тростини; молочне скотарство, вівчарство, 

птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
299,3 / 426,8 (2017) 

Основні статті експорту нафтопродукти, дорогоцінне каміння, автомобілі, машини, залізо 

і сталь, продукція хімічної промисловості, фармацевтична 

продукція, крупи, одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 16,0; ОАЕ – 11,7; Гонконг – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту сира нафта, дорогоцінне каміння, машини, продукція хімічної 

промисловості, добрива, пластмаси, чавун і сталь 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 17,0; США – 5,8; ОАЕ – 5,4; Саудівська Аравія – 5,2; 

Швейцарія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 71,5; АЕС – 1,6; ГЕС – 14,4; АДЕ – 14,6 

Водоспоживання та його 

структура 

761,0 км3/рік (житлово-комунальне – 7,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 90,0%); на одного мешканця – 

213,2 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; опустелювання; забруднення 

повітря; забруднення води 
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МАЛЬДІВИ 
Площа, км2 298,0 (190-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
група островів в Індійському океані на південь від Індії 

Стратегічні природні ресурси рибні ресурси 

Людність, осіб 392 709 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення індійці, сингали, араби 

Релігійний склад населення мусульмани (суніти) 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,1 / 4,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мале (столиця) – 67,5 тис. осіб; Адду – 31,9; Фувахмулах – 11,85 

(2012) 

Рівень урбанізації, % 47,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
21 острівна група (атол) 

Глава держави Президент Абдула Ямін (з 17 листопада 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народний Меджліс 

Грошова одиниця мальдівська руфія, MVR (15,42 MVR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 6,86 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,0; промисловість – 16,0; сфера послуг 

– 81,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
13,7 / 4,3 (2016) 

Індекс людського розвитку високий – 0,701 (105-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, переробна, суднобудування  

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування кокосів, кукурудзи, солодкої картоплі; рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
239,7 / 1,896 (2017) 

Основні статті експорту риба 

Основні партнери з експорту, % Таїланд – 33,8; Шрі-Ланка – 10,0; США – 8,7; Франція – 8,6; 

Німеччина – 8,6 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, одяг 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 15,6; Сінгапур – 14,3; Китай – 13,4; Індія – 12,9; Шрі-

Ланка – 6,3; Малайзія – 5,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,2; АДЕ – 3,8 

Водоспоживання та його 

структура 

0,01 км3/рік (житлово-комунальне – 95,0%; промислове – 5,0%); 

на одного мешканця – 18,44 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми виснаження підземних вод 
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НЕПАЛ 
Площа, тис. км2 147,181 (94-те місце у світовому рейтингу) 
Ключові особливості 

географічного положення 

більшу частину території займають Гімалаї з найвищою точкою 

світу – г. Еверест (8848 м) 
Стратегічні природні ресурси кварц, мідь, кобальт, залізні руди, лісові 
Людність, осіб 29 384 297 (липень 2017 р.) 
Етнічна структура населення, % чхеттрі – 16,6; бахуни – 12,2; магари – 7,1; тхару – 6,6; таманг – 

5,8; неварі – 5,0; камі – 4,8; ядави – 4,0; раї – 2,3; гурунг – 2,0; 

дамаї – 1,8; тхакурі – 1,6; лімбу – 1,5; саркі – 1,4; телі – 1,4; 

чамар – 1,3; коїрі – 1,2; інші – 23,4 (2011) 
Релігійний склад населення, % індуїсти – 81,3; буддисти – 9,0; мусульмани – 4,4; 

християни – 1,4; інші – 0,5; невизначені – 0,2 (2011) 
Народжуваність / смертність, ‰ 19,5 / 5,6 (2017) 
Найбільші за людністю міста Катманду (столиця) – 1,183 млн осіб; Покхара – 190,0 тис.; 

Бхактапур – 76,8  
Рівень урбанізації, % 19,4 (2017) 
Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 зон 

Глава держави Президент Бідх’я Деві Бхандарі (з 29 жовтня 2015 р.) 
Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Національної 

Асамблеї і Палати Представників 
Грошова одиниця непальська рупія, NPR (104,0 NPR = 1 USD) (2017) 
Обсяг ВВП, млрд дол. 78,55 (2017) 
Структура ВВП, %  сільське господарство – 27,0; промисловість – 13,5; сфера послуг 

– 51,5 (2017) 
Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,8 / 3,7 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,588 (144-те місце у світовому рейтингу) 
Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, виробництво будівельних матеріалів 
Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бобових культур, рису, кукурудзи, цукрової 

тростини; молочно-м’ясне скотарство 
Обсяг експорту / імпорту, дол. 818,7 млн / 11,3 млрд (2017) 
Основні статті експорту одяг та текстиль, продукти харчування 
Основні партнери з експорту, % Індія – 56,6; США – 11,5; Туреччина – 4,0 (2016) 
Основні статті імпорту нафтопродукти, машини та обладнання, золото, електротовари, 

медичні препарати 
Основні партнери з імпорту, % Індія – 70,1; Китай – 10,3 (2016) 
Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 6,3; ГЕС – 89,8; АДЕ – 3,6 

Водоспоживання та його 

структура 

9,5 км3/рік (житлово-комунальне – 2,0%; сільськогосподарське – 

98,0%); на одного мешканця – 334,7 м3/рік (2010) 
Екологічні проблеми знеліснення; забруднення вод сільськогосподарськими та 

промисловими стоками; забруднення повітря вихлопними газами 
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ПАКИСТАН 
Площа, тис. км2 796,095 (35-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
омивається Аравійським морем 

Стратегічні природні ресурси орні землі, природний газ, нафта, вугілля, залізні руди, мідь, 

сіль, вапняк 

Людність, осіб 204 924 861 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % пенджабці – 44,7; пуштуни – 15,4; синдхи – 14,1; сераїки – 8,4; 

мухаджири – 7,6; белуджі – 3,6; інші – 6,3 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 96,4; інші – 3,6 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 21,9 / 6,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ісламабад (столиця) – 1,015 млн осіб; Карачі – 13,205; Лахор – 

7,129; Фейнсалабад – 2,880; Равалпінді – 1,991 (2010) 

Рівень урбанізації, % 39,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

4 провінції, 1 федеральна територія племен та 1 федеральна 

столична територія 

Глава держави Президент Мамнун Хусейн (з 9 вересня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Меджліс-е-Шура, який складається з 

Сенату і Національної Асамблеї 

Грошова одиниця пакистанська рупія, PKR (105,1 PKR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 278,9 (2016) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 24,7; промисловість – 19,1; сфера послуг 

– 56,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,6 / 2,7 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,550 (147-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна та швейна, харчова, фармацевтична, виготовлення 

хірургічних інструментів, виробництво будівельних матеріалів, 

паперової продукції, добрив 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бавовни, цукрової тростини, фруктів, зернова; 

м’ясо-молочне скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
21,7 / 48,21 (2017) 

Основні статті експорту текстиль, рис, шкіряні вироби, спортивні товари, продукція 

хімічної промисловості, хірургічні інструменти, килими і 

килимові вироби 

Основні партнери з експорту, % США – 16,3; Китай – 7,6; Велика Британія – 7,4; Афганістан – 

6,5; Німеччина – 5,7 (2016) 

Основні статті імпорту нафта та нафтопродукти, машини, пластмаси, транспортні 

засоби, харчова олія, папір і картон, залізо і сталь, чай 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 29,1; ОАЕ – 13,2; Індонезія – 4,4; Японія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 61,8; АЕС – 3,0; ГЕС – 31,8; АДЕ – 5,7 

Водоспоживання та його 

структура 

 183,5 км3/рік (житлово-комунальне – 5,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

1,038 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми забруднення поверхневих вод скидами промислових 

підприємств; дефіцит водних ресурсів; вирубування лісів; ерозія 

ґрунтів; опустелювання 
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ШРІ-ЛАНКА 
Площа, тис. км2 65,610 (121-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташування поблизу основних морських торгівельних шляхів 

Індійського океану 

Стратегічні природні ресурси графіт, вапняк, дорогоцінне каміння, фосфати, глина, 

гідроенергія, рілля 

Людність, осіб 22 409 381 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сингальці – 74,9; таміли – 15,5; ланкійські маври – 9,2; інші – 0,5 

(2012) 

Релігійний склад населення, % буддисти – 70,2; індуїсти – 12,6; мусульмани – 9,7; католики – 

6,1; інші християни – 1,3; інші – 0,05 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,2 / 6,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Шрі-Джаяварденепура-Котте (столиця) – 128,0 тис. осіб; 

Коломбо – 707,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 18,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 провінцій 

Глава держави Президент Маїтріпала Сірісена (з 9 січня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця шрі-ланкійська рупія, LKR (154,1 LKR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 278,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,8; промисловість – 30,5; сфера послуг 

– 61,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,5 / 2,2 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,766 (73-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтопереробна, судноремонт, текстильна, цементна, 

телекомунікаційна, будівництво 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (рис, цукрова тростина, зерно, спеції, овочі, 

фрукти, чай, кокосові горіхи); тваринництво (м’ясо-молочне 

скотарство, рибальство, птахівництво) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
10,93 / 21,14 (2017) 

Основні статті експорту текстиль та одяг, чай, спеції, гума, дорогоцінне каміння, кокосові 

продукти, риба 

Основні партнери з експорту, % США – 27,3; Велика Британія – 10,2; Індія – 5,0; Німеччина – 

5,0; Італія – 4,0 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, текстиль, машини та транспортне обладнання, будівельні 

матеріали, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 22,0; Індія – 20,0; ОАЕ – 6,1; Сінгапур – 5,9; Японія – 5,4 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 55,3; ГЕС – 41,1; АДЕ – 3,6 

Водоспоживання та його 

структура 

12,95 км3/рік (житлово-комунальне – 6,0%; промислове – 6,0%; 

сільськогосподарське – 87,0%); на одного мешканця – 

638,8 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; деградація прибережної смуги 

внаслідок видобутку корисних копалин; забруднення 

поверхневих вод  
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ІХ. Південно-Східна Азія 

Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, 

М’янма, Сінгапур, Східний Тімор, Таїланд, Філіппіни 
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БРУНЕЙ 
Площа, тис. км2 5,765 (167-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
омивається Південно-Китайським морем і межує з Малайзією 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, лісові 

Людність, осіб  443 593 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення малайці – 65,7; китайці – 10,3; інші – 24,0 (2016) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 78,8; християни – 8,7; буддисти – 7,8; інші – 4,7 

(2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,0 / 3,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бандар-Сері-Бегаван (столиця) – 181,5 тис. осіб; Куала Белайт – 

38,3; Серіа – 35,4 

Рівень урбанізації, % 77,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна абсолютна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
4 округи 

Глава держави Султан Хассанал Болкіах (з 5 жовтня 1967 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Законодавча Рада  

Грошова одиниця брунейський долар, ВND (1,394 BND = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 11,96 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,2; промисловість – 56,5; сфера послуг 

– 42,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,5 / 2,8 (2017) 

Індекс людського розвитку  дуже високий – 0,865 (30-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафтова), нафтопереробна, будівництво, 

автомобілебудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 
овочівництво, садівництво; птахівництво, скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
 5,776 / 3,275 (2017) 

Основні статті експорту мінеральне паливо, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з експорту, % Японія – 36,5; Південна Корея – 16,8; Таїланд – 10,6; Індія – 9,8; 

Малайзія – 6,6; Китай – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту мінеральне паливо, автотранспорт, електричні прилади  

Основні партнери з імпорту, % США – 28,4; Малайзія – 24,0; Сінгапур – 7,1; Індонезія – 5,7; 

Японія – 5,3; Китай – 4,9; Австралія – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,9; АДЕ – 0,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,09 км3/рік (житлово-комунальне – 97,0%; сільськогосподарське 

– 3,0%); на одного мешканця – 301,6 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми сезонний смог 
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В’ЄТНАМ 
Площа, тис. км2 331,210 (65-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

простягається з півночі на південь максимум на 1650 км, із 

заходу на схід – мінімум на 50 км 

Стратегічні природні ресурси фосфати, вугілля, марганець, рідкісноземельні елементи, 

боксити, хромати, нафта та газ, лісові, гідроенергія, рілля 

Людність, осіб 96 160 163 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % в’єтнамці – 85,7; тхаї – 1,9; тайці – 1,8; мионг – 1,5; кхмери – 1,5; 

монги – 1,2; нанги – 1,1; хоа – 1,0; інші – 4,3 (2009) 

Релігійний склад населення буддисти – 7,9; католики – 6,6; протестанти – 0,9; мусульмани – 

0,1; атеїсти – 81,8; інші – 2,6 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,5 / 5,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Хошимін – 7,298 млн осіб; Ханой (столиця) – 3,629; Кантхо – 

1,175; Хайфон – 1,075 (2015) 

Рівень урбанізації, % 34,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
58 провінцій та 5 міст центрального підпорядкування 

Глава держави Президент Чан Дай Куанг (з 2 квітня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця в’єтнамський донг, VND (22 425,0 VND = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 649,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 15,9; промисловість – 32,7; сфера послуг 

– 41,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,1 (2014) / 5,7 (2013) 

Індекс людського розвитку середній – 0,683 (115-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, текстильна, машинобудування, гірнича, цементна, 

виробництво добрив, нафтова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів та овочів, кави та чаю, цукрової тростини, 

рису; м’ясне тваринництво, птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
194,6 / 190,1 (2017) 

Основні статті експорту  текстиль та одяг, електроніка, морепродукти, сира нафта, рис, 

кава, вироби з дерева, машини 

Основні партнери з експорту, % США – 19,4; Китай – 16,6; Японія – 7,9; Південна Корея – 6,9 

(2017) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, нафтопродукти, вироби із сталі, 

сировина для текстильної та взуттєвої промисловості, 

електроніка, пластмаси, автомобілі 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 27,6; Південна Корея – 22,1; Японія – 7,9; Тайвань – 6,0; 

Таїланд – 5,0; США – 4,4 (2017) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 58,0; ГЕС – 41,0; АДЕ – 1,0 

Водоспоживання та його 

структура 

82,03 км3/рік (житлово-комунальне – 1,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 95,0%); на одного мешканця – 

965,0 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів та деградація ґрунтів; забруднення підземних 

та поверхневих вод 
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ІНДОНЕЗІЯ 
Площа, тис. км2 1 904,569 (14-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається водами Тихого та Індійського океанів; найбільша 

острівна держава у світі 

Стратегічні природні ресурси нафта, олово, природний газ, нікель, лісові, боксити, мідь, 

родючі ґрунти, вугілля, золото, срібло 

Людність, осіб 260 580 739 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % яванці – 40,1; сунданці – 15,5; малайці – 3,7; батаки – 3,6; 

мадурці – 3,0; бетави – 2,9; балійці – 1,7; китайці – 1,2; інші – 

28,2 (2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 87,2; протестанти – 7,0; католики – 2,9; індуїсти – 

1,7; інші – 0,9; невизначені – 0,4 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,2 / 6,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Джакарта (столиця) – 10,323 млн осіб; Сурабая – 2,853; Бандунг 

– 2,544; Медан – 2,204; Семаранг – 1,630 (2015) 

Рівень урбанізації, % 55,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

31 провінція, 1 автономна провінція, 1 особливий округ, 1 

особливий столичний округ 

Глава держави Президент Джоко Відодо (з 20 жовтня 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Народний Консультативний Конгрес, 

який складається з Ради Представників Регіонів та Ради 

Народних Представників 

Грошова одиниця індонезійська рупія, IDR (13 385,0 IDR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 3,243 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 13,9; промисловість – 40,3; сфера послуг 

– 45,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,8 / 3,3 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,689 (113-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, автомобільна, електротехнічна, легка, 

хімічна, цементна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування кави, какао, спецій, олійних культур; 

рибальство, м’ясне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
157,8 / 142,3 (2017) 

Основні статті експорту мінеральне паливо, тваринні та рослинні жири, електричні 

машини, гума, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Китай – 11,6; США – 11,2; Японія – 11,1; Сінгапур – 7,8; Індія – 

7,0; Малайзія – 4,9; Південна Корея – 4,8 (2016) 

Основні статті імпорту мінеральне паливо, котли, машини та запчастини, електричні 

машини, чавун і сталь, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 22,9; Сінгапур – 10,8; Японія – 9,6; Таїланд – 6,4; США 

– 5,4; Малайзія – 5,4; Південна Корея – 5,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 85,1; ГЕС – 9,4; АДЕ – 5,9 

Водоспоживання та його 

структура 

113,3 км3/рік (житлово-комунальне – 11,0%; промислове – 

19,0%; сільськогосподарське – 71,0%); на одного мешканця – 

517,3 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми  забруднення поверхневих вод; посухи; лісові пожежі; деградація 

ґрунтів; забруднення прибережних смуг та морської води 

нафтопродуктами 
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КАМБОДЖА 
Площа, тис. км2 181,035 (89-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси нафта і газ, лісові, дорогоцінне каміння, залізні руди, марганець, 

фосфати, гідроенергія, рілля 

Людність, осіб 16 204 486 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % кхмери – 97,6; чами – 1,2; китайці – 0,1; в’єтнамці – 0,1; інші – 

0,9 (2013) 

Релігійний склад населення буддисти – 96,9; мусульмани – 1,9; християни – 0,4; інші – 0,8 

(2008) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,0 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Пномпень (столиця) – 1,731 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 21,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
24 провінції та 1 місто центрального підпорядкування 

Глава держави Король Нородом Сіамоні (з 29 жовтня 2004 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Сенату та 

Національної Асамблеї 

Грошова одиниця камбоджійський рієль, KHR (4 055,0 KHR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 64,21 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 25,3; промисловість – 32,8; сфера послуг 

– 41,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
23,0 / 7,5 (2017) 

Індекс людського розвитку  середній – 0,563 (143-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, легка, виробництво будівельних матеріалів, рибна, 

лісова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
рослинництво (рис, кукурудза, овочі); шовківництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
10,54 / 14,34 (2017) 

Основні статті експорту одяг, деревина, гума, рис, риба, тютюн, взуття 

Основні партнери з експорту, % США – 21,3; Велика Британія – 9,4; Німеччина – 9,0; Японія – 

8,2; Канада – 6,5; Китай – 6,0; Таїланд – 4,2; Іспанія – 4,0 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, сигарети, золото, будівельні матеріали, машини, 

автомобілі, фармацевтична продукція 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 35,3; Таїланд – 14,8; В’єтнам – 11,0; Сінгапур – 4,4; 

Японія – 4,1; Гонконг – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 37,6; ГЕС – 60,3; АДЕ – 2,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,18 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

159,8 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми зменшення біорізноманіття; ерозія ґрунтів; дефіцит водних 

ресурсів 
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ЛАОС 
Площа, тис. км2 236,800 (83-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; більшу частину країни займають ліси і 

гори; річка Меконг утворює значну частину західного кордону з 

Таїландом 

Стратегічні природні ресурси лісові, гідроенергетичні, гіпс, олово, золото, дорогоцінне 

каміння 

Людність, осіб 7 126 706 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % лао – 53,2; кхму – 11,0; хмонги – 9,2; футайці – 3,4; тайці – 3,1; 

маконгці – 2,5; катанги – 2,2; ли – 2,0; акха – 1,8; інші – 11,6 

(2015) 

Релігійний склад населення, % буддисти – 64,7; християни – 1,7; атеїсти – 31,4; інші або 

невизначені – 2,1 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,6 / 7,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста В’єнтьян (столиця) – 997,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 40,7 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
17 провінцій та 1 столичний муніципалітет 

Глава держави Президент Буннянг Ворачіт (з 20 квітня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори  

Грошова одиниця лаоський кіп, LAK (8 231,1 LAK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 49,21 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 20,9; промисловість – 33,2; сфера послуг 

– 39,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
1,9 / 3,3 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,586 (138-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості кольорова металургія, деревообробна, електроенергетика, 

текстильна, виробництво цементу та будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

картоплярство, овочівництво, вирощування кукурудзи, кави, 

цукрової тростини та тютюну, бавовництво, вирощування рису; 

м’ясо-молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,88 / 5,852 (2017) 

Основні статті експорту вироби з дерева, кава, електроенергія, олово, мідь, золото, 

маніок 

Основні партнери з експорту, % Таїланд – 40,1; Китай – 28,5; В’єтнам – 13,7 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, автомобілі, паливо, товари широкого 

вжитку 

Основні партнери з імпорту, % Таїланд – 64,6; Китай – 16,5; В’єтнам – 9,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 1,1; ГЕС – 98,2; АДЕ – 0,7 

Водоспоживання та його 

структура 

3,1 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 91,0%); на одного мешканця – 

588,9 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; дефіцит водних ресурсів 
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МАЛАЙЗІЯ 
Площа, тис. км2 329,847 (66-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на півострові, що межує з Таїландом; займає одну 

третину (північну) острова Калімантан, що межує з Індонезією, 

Брунеєм та омивається Південно-Китайським морем 

Стратегічні природні ресурси олово, нафта, лісові, мідь, залізні руди, природний газ, боксити 

Людність, осіб 31 381 992 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % малайці – 61,7; китайці – 20,8; індійці – 6,2; інші – 11,3 (2017) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 61,3; буддисти – 19,8; християни – 9,2; індуїсти – 

6,3; конфуціанці та даосисти – 1,3; інші – 0,4; атеїсти – 0,8; 

невизначені – 1,0 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 19,1 / 5,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Куала-Лумпур (столиця) – 6,837 млн осіб; Джохор-Бару – 912,0 

тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % 76,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 штатів та 1 федеральна територія 

Глава держави Король Мухаммад V (з 13 грудня 2016 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Сенату і Палати 

Представників 

Грошова одиниця малайзійський рингіт, MYR (4,343 MYR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 926,1 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,4; промисловість – 36,9; сфера послуг 

– 54,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,2 / 5,0 (2015) 

Індекс людського розвитку високий – 0,789 (59-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафтова, газова), легка, фармацевтична, виробництво 

гуми, медичної техніки, електроніки, деревообробна, 

лісозаготівельна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування олійних культур, какао і насіння, зернова (рис), 

овочівництво (перець) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
188,2 / 163,4 (2017) 

Основні статті експорту напівпровідники та електронне обладнання, пальмова олія, 

нафта та зріджений природний газ, деревина та вироби з дерева, 

гума, текстиль, продукція хімічної промисловості, сонячні 

панелі 

Основні партнери з експорту, % Сінгапур – 14,7; Китай – 12,6; США – 10,3; Японія – 8,1; Таїланд 

– 5,7; Гонконг – 4,8; Індія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту електроніка, машини, нафтопродукти, пластмаси, транспортні 

засоби, металопродукція, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 19,4; Сінгапур – 9,8; Японія – 7,7; США – 7,6; Таїланд – 

5,8; Південна Корея – 5,0; Індонезія – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 82,1; ГЕС – 14,0; АДЕ – 4,0 

Водоспоживання та його 

структура 

9,0 км3/рік (житлово-комунальне – 17,0%; промислове – 21,0%; 

сільськогосподарське – 62,0%); на одного мешканця – 

356,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми забруднення повітря промисловими та автомобільними 

викидами; забруднення вод скидами промислових підприємств; 

знеліснення; лісові пожежі 
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М’ЯНМА 
Площа, тис. км2 676,578 (39-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Андаманським морем, Бенгальською затокою; 

знаходиться між Бангладеш і Таїландом; стратегічне 

розташування біля морських шляхів в Індійському океані 

Стратегічні природні ресурси нафта, лісові, олово, сурма, цинк, мідь, вольфрам, свинець, 

вугілля, мармур, вапняк, дорогоцінне каміння, природний газ 

Людність, осіб 55 622 506 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення, % бірманці – 68,0; шани – 9,0; карени – 7,0; араканці – 4,0; китайці 

– 3,0; індійці – 2,0; мони – 2,0; інші – 5,0 

Релігійний склад населення, % буддисти – 87,9; християни – 6,2; мусульмани – 4,3; анімісти – 

0,8; індуїсти – 0,5; інші – 0,2; невизначені – 0,1 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,7 / 7,3 (2018) 

Найбільші за людністю міста Янгон – 5,157 млн осіб; Мандалай – 1,374 (2018); Нейп’їдо 

(столиця) – 924,61 тис. (2009) 

Рівень урбанізації, % 30,6 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 областей, 7 штатів та 1 союзна територія 

Глава держави Президент Він М’їн (з 30 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Асамблея Союзу, який складається з 

Палати Національностей і Палати Представників 

Грошова одиниця м’янмський к’ят, MMK (1 361,9 MMK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 329,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 24,1; промисловість – 35,6; сфера послуг 

– 40,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
2,3 / 0,8 (2014 / 2011) 

Індекс людського розвитку середній – 0,578 (148-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта та природний газ, мідь, олово, вольфрам, залізо, 

дорогоцінне каміння), деревообробна, цементна, виробництво 

будівельних матеріалів, фармацевтична, хімічна (виробництво 

мінеральних добрив), легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (рис, квасоля, кунжут, арахіс, цукрова тростина); 

рибальство, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
9,832 / 15,78 (2017) 

Основні статті експорту природний газ, вироби з дерева, боби, риба, рис, одяг, корисні 

копалини, включаючи нефрит і дорогоцінне каміння 

Основні партнери з експорту, % Китай – 36,5; Таїланд – 21,8; Японія – 6,6; Сінгапур – 6,4; Індія – 

5,9 (2017) 

Основні статті імпорту тканини, нафтопродукти, добрива, пластмаси, машини та 

транспортне обладнання, цемент, будівельні матеріали, олія, 

харчові продукти 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 31,4; Сінгапур – 15,0; Таїланд – 11,1; Саудівська Аравія 

– 7,5; Малайзія – 6,2; Японія – 6,0; Індія – 5,5; Індонезія – 4,5 

(2017) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 33,9; ГЕС – 65,9; АДЕ – 0,3 

Водоспоживання та його 

структура 

3,23 км3/рік (житлово-комунальне – 1,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 98,0%); на одного мешканця – 

658,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми знеліснення; забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих та 

підземних вод; швидке вичерпання природних ресурсів 
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СІНГАПУР 
Площа, км2 719,2 (179-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

транзитне розташування на морських маршрутах Південно-

Східної Азії 

Стратегічні природні ресурси рибні ресурси 

Людність, осіб 5 888 926 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % китайці – 74,3; малайці – 13,4; індійці – 9,1; інші – 3,2 (2017)  

Релігійний склад населення, % буддисти – 33,9; мусульмани – 14,3; даосисти – 11,3; католики – 

7,1; індуїсти – 5,2; інші християни – 11,0; інші – 0,7; атеїсти – 

16,4 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,6 / 3,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сінгапур (столиця) – 5,619 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 100,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
- 

Глава держави Президент Халіма Якоб (з 14 вересня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця сінгапурський долар, SGD (1,3 SGD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 305,8 (2017) 

Структура ВВП, %  промисловість – 26,0; сфера послуг – 74,0 (2016) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,9 / 2,9 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,925 (5-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості електротехнічне машинобудування, хімічна, машинобудування 

(устаткування для нафтового буріння), нафтопереробна, 

нафтохімічна, харчова, судноремонт, будівництво морських 

платформ 

Провідні галузі сільського 

господарства 
садівництво (орхідеї), овочівництво; птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
396,4 / 309,7 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання (включаючи електроніку та 

телекомунікаційне обладнання), ліки, продукція хімічної 

промисловості, нафтопродукти, продукти харчування та напої 

Основні партнери з експорту, % Китай – 12,8; Гонконг – 12,6; Малайзія – 10,5; Індонезія – 7,8; 

США – 6,8; Японія – 4,5; Південна Корея – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, паливо, продукція хімічної 

промисловості, продукти харчування, товари широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 14,3; Малайзія – 11,4; США – 10,8; Японія –  

7,0; Південна Корея – 6,1; Індонезія – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,6; АДЕ – 1,9 

Водоспоживання та його 

структура 

0,19 км3/рік (житлово-комунальне – 45,0%; промислове – 51,0%; 

сільськогосподарське – 4,0%); на одного мешканця – 44,0 м3/рік 

(1975) 

Екологічні проблеми промислове забруднення; дефіцит водних ресурсів; 

нераціональна утилізація побутових та промислових відходів; 

сезонний смог внаслідок лісових пожеж в Індонезії 
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СХІДНИЙ ТІМОР 
Площа, тис. км2 14,874 (156-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

 знаходиться на північний захід від Австралії, на східному краї 

індонезійського архіпелагу 

Стратегічні природні ресурси золото, нафта, природний газ, марганець, мармур 

Людність, осіб 1 291 358 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення австронезійці (малайо-полінезійці), папуаси, китайці 

Релігійний склад населення, % католики – 97,6; протестанти – 2,0; мусульмани – 0,2; інші – 0,2 

(2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 1,5 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ділі (столиця) – 228,0 тис. осіб; Манатуту – 45,0; Лоспалос – 

27,0; Вікеке – 25,0 

Рівень урбанізації, % 34,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 адміністративних районів  

Глава держави Президент Франсішку Гутереш (з 20 травня 2017 р.)  

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця  долар США, USD  

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,716 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,4; промисловість – 57,8; сфера послуг 

– 31,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
9,1 / 5,8 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,605 (133-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості друкарство, виготовлення мила, ткацтво 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування кави, кукурудзи, маніоки, манго, бананів, ванілі 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,0167 / 7,869 (2017) 

Основні статті експорту олія, кава, сандалове дерево, мармур 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту продукти харчування, бензин, гас, машини 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
АДЕ – 100,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; опустелювання 
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ТАЇЛАНД 
Площа, тис. км2 513,120 (50-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташовується на південь від М’янми 

Стратегічні природні ресурси олово, каучук, природний газ, вольфрам, свинець, гіпс, лісові, 

риба 

Людність, осіб 68 414 135 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % тайці – 97,5; бірманці – 1,3; інші – 1,1 (2015) 

Релігійний склад населення, % буддисти – 94,6; мусульмани – 4,3; християни – 1,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 11,0 / 8,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бангкок (столиця) – 5,658 млн осіб; Нонтхабурі – 260,2 тис.; 

Паккрет – 158,0; Хатай – 157,3; (2015) 

Рівень урбанізації, % 52,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
76 провінцій та 1 муніципалітет 

Глава держави Король Маха Вачхіралонгкон (з 1 грудня 2016 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Асамблея, який 

складається з Сенату і Палати Представників 

Грошова одиниця бат, ТHВ (34,34 THB = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,229 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,2; промисловість – 36,2; сфера послуг 

– 55,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,5 / 4,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,740 (87-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, харчова, електротехнічна, машинобудівна, нафтохімічна, 

целюлозно-паперова  

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування рису, маніоки, кукурудзи, цукрової тростини, 

кокосів, ананасів; рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
228,2 / 214,3 (2017) 

Основні статті експорту машини та обладнання, комп’ютери, ювелірні вироби та 

дорогоцінне каміння, полімери, електронні інтегральні схеми, 

рис, рибні продукти, маніок, цукор 

Основні партнери з експорту, % США – 11,4; Китай – 11,1; Японія – 9,6; Гонконг – 5,3; Австралія 

– 4,8; Малайзія – 4,5; В’єтнам – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту машини і обладнання, сира нафта, продукція хімічної 

промисловості, залізо, деталі для автомобілів, побутові 

електроприлади, пшениця, бавовна, молочні продукти 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,6; Японія – 15,8; США – 6,2; Малайзія – 5,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 76,7; ГЕС – 8,9; АДЕ – 14,2 

Водоспоживання та його 

структура 

57,31 км3/рік (житлово-комунальне – 5,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 90,0%); на одного мешканця – 

845,3 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря викидами автотранспорту; забруднення 

води органічними та промисловими відходами; знеліснення; 

ерозія ґрунтів; скорочення популяції диких тварин і птахів 

внаслідок діяльності браконьєрів 
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ФІЛІППІНИ 
Площа, тис. км2 300,000 (72-ге місце у світовому рейтингу) 
Ключові особливості 

географічного положення 

держава на островах Філіппінського архіпелагу (понад 7100 

островів); омивається морями: Південно-Китайським, 

Філіппінським, Сулу та Сулавесі 
Стратегічні природні ресурси лісові, нафта, нікель, кобальт, срібло, сіль, мідь 
Людність, осіб 104 256 076 (липень 2017 р.) 
Етнічна структура населення, % тагалогці – 28,1; себуанці – 13,1; ілоканці – 9,0; бісая – 7,6; 

хілігайнон – 7,5; бікольці – 6,0; варайці – 3,4; інші – 25,3 (2000) 
Релігійний склад населення, % католики – 80,6; протестанти – 8,2; мусульмани – 5,6; інші – 4,1; 

атеїсти – 1,1 (2010) 
Народжуваність / смертність, ‰ 23,7 / 6,1 (2017) 
Найбільші за людністю міста Маніла (столиця) – 1,780 млн осіб; Сан-Хосе-дель-Монте – 

439,09 тис.; Данао – 136,471; Тагбіларан – 96,7 
Рівень урбанізації, % 44,2 (2017) 
Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
80 провінцій та 39 незалежних міст 

Глава держави Президент Родріго Дутерте (з 30 червня 2016 р.) 
Законодавчий орган двопалатний парламент – Конгрес, який складається з Сенату і 

Палати Представників 
Грошова одиниця філіппінське песо, PHP (50,4 PHP = 1 USD) (2017) 
Обсяг ВВП, млрд дол. 874,5 (2017) 
Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,4; промисловість – 30,8; сфера послуг 

– 59,8 (2017) 
Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,7 / 2,7 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,682 (116-те місце у світовому рейтингу) 
Провідні галузі промисловості електротехнічна, харчова, будівельна, хімічна, паливна, 

текстильна, металургійна, транспортне машинобудування 
Провідні галузі сільського 

господарства 
рослинництво (вирощування рису, бананів, кокосів, кукурудзи, 

цукрової тростини, ананасів, маніоки); рибальство, скотарство 
Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
53,22 / 90,42 (2017) 

Основні статті експорту напівпровідники та електронні вироби, транспортне обладнання, 

деревина, продукція хімічної промисловості, продукти 

харчування, одяг, кокосова олія 
Основні партнери з експорту, % Японія – 20,9; США – 15,6; Гонконг – 11,5; Китай – 11,0; 

Сінгапур – 6,6; Німеччина – 4,1 (2016) 
Основні статті імпорту мінеральне паливо, транспортне обладнання, залізо і сталь, 

текстиль, пластмаси 
Основні партнери з імпорту, % Китай – 18,6; Японія – 11,8; США – 9,0; Таїланд -7,3; Південна 

Корея – 6,1; Сінгапур – 6,1; Індонезія – 5,1 (2016) 
Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 67,5; ГЕС – 16,9; АДЕ – 15,6 

Водоспоживання та його 

структура 

81,56 км3/рік (житлово-комунальне – 8,0%; промислове – 10,0%; 

сільськогосподарське – 82,0%); на одного мешканця – 

859,9 м3/рік (2009) 
Екологічні проблеми неконтрольоване вирубування лісів; ерозія ґрунтів; забруднення 

повітря та води у великих містах; деградація коралових рифів; 

забруднення мангрових боліт 
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КИТАЙ 
Площа, тис. км2 9 596,960 (4-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найбільша країна, територія якої знаходиться повністю в Азії 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, вугілля, марганець, природний газ, нафта, сурма, 

олово, вольфрам, цинк, нікель, ртуть, уран, рілля 

Людність, осіб 1 379 302 771 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % китайці – 91,6; чжуани – 1,3; інші – 7,1 (2010) 

Релігійний склад населення, % буддисти – 18,2; християни – 5,1; мусульмани – 1,8; 

послідовники традиційних вірувань – 21,9; індуїсти – менше 0,1; 

іудаїсти – менше 0,1; інші – 0,7; атеїсти – 52,2 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,3 / 7,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Шанхай – 23,741 млн осіб; Пекін (столиця) – 20,384; Чунцин – 

13,332; Гуандун – 12,458; Тяньцзінь – 11,21 (2015) 

Рівень урбанізації, % 59,2 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

23 провінції, 5 автономних районів, 4 міста прямого 

підпорядкування 

Глава держави Голова КНР Сі Цзіньпін (з 14 березня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Всекитайські Збори Народних 

Представників 

Грошова одиниця юань, RMB (7,76 RMB = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 11,940 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,2; промисловість – 39,5; сфера послуг 

– 52,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,5 / - (2015) 

Індекс людського розвитку високий – 0,738 (90-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (вугільна), електроенергетична, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, виробництво зброї, хімічна, 

транспортне машинобудування, суднобудування, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, картоплярство, вирощування тютюну, арахісу, чаю, 

овочівництво; свинарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, трлн 

дол. 
2,157 / 1,731 (2017) 

Основні статті експорту одяг, меблі, текстиль, машини та телекомунікаційне обладнання  

Основні партнери з експорту, % США – 18,2; Гонконг – 13,8; Японія – 6,1; Південна Корея – 4,5 

(2016) 

Основні статті імпорту  машини та обладнання, нафта і мінеральне паливо, оптичне та 

медичне обладнання, металеві руди, соя 

Основні партнери з імпорту, % Південна Корея – 10,0; Японія – 9,2; США – 8,5; Німеччина – 

5,4; Австралія – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 64,0; АЕС – 2,0; ГЕС – 22,2; АДЕ – 13,7 

Водоспоживання та його 

структура 

554,1 км3/рік (житлово-комунальне – 12,0%; промислове – 

23,0%; сільськогосподарське – 65,0%); на одного мешканця – 

409,9 м3/рік (2011) 

Екологічні проблеми дефіцит водних ресурсів; забруднення повітря та води; 

неконтрольоване вирубування лісів; опустелювання та ерозія 

ґрунтів 

 

  



Східна Азія  107 
 

КНДР 
Площа, тис. км2 120,538 (98-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
межує з Китаєм, Південною Кореєю та Росією 

Стратегічні природні ресурси вугілля, залізні руди, вапняк, магнезит, графіт, мідь, цинк, 

свинець, дорогоцінні метали, гідроенергія 

Людність, осіб 25 248 140 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення етнічно однорідна; є невелика китайська та японська громади 

(2001) 

Релігійний склад населення, %  буддисти і конфуціанці 

Народжуваність / смертність, ‰ 14,6 / 9,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Пхеньян (столиця) – 2,863 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 61,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 провінцій та 3 міста прямого підпорядкування 

Глава держави Верховний керівник КНДР Кім Чен Ин (з 24 грудня 2011 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Верховні Народні Збори 

Грошова одиниця північнокорейська вона, KPW (135,0 KPW = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 40,0 (2015) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 25,4; промисловість – 41,0; сфера послуг 

– 33,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку високий – 0,766 (75-те місце у світовому рейтингу) (1995) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, добувна, обробна, текстильна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (рис, кукурудза, картопля, пшениця, соя); 

тваринництво (скотарство, свинарство, птахівництво) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,985 / 3,752 (2017) 

Основні статті експорту корисні копалини, вироби з металу, зброя, текстиль, 

сільськогосподарська та рибна продукція 

Основні партнери з експорту, % Китай – 85,6 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, коксівне вугілля, машини та обладнання, текстиль, зерно 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 90,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 45,0; ГЕС – 55,0 

Водоспоживання та його 

структура 

8,66 км3/рік (житлово-комунальне – 10,0%; промислове – 14,0%; 

сільськогосподарське – 76,0%); на одного мешканця – 

360,6 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми забруднення вод; знеліснення; ерозія та деградація ґрунтів 
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МОНГОЛІЯ 
Площа, тис. км2 1 564,116 (18-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Китаєм та Росією 

Стратегічні природні ресурси  вугілля, мідь, молібден, вольфрам, фосфати, олово, нікель, цинк, 

золото, срібло, залізо 

Людність, осіб 3 068 243 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % халхи – 81,9; казахи – 3,8; дербети – 2,7; баяти – 2,1; буряти – 

1,7; захчини – 1,2; даріганги – 1,0; урянхайці – 1,0; інші – 4,6 

(2010) 

Релігійний склад населення, % буддисти – 53,0; мусульмани – 3,0; шаманісти – 2,9; християни – 

2,2; інші – 0,4; невизначені – 38,6 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,9 / 6,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Улан-Батор (столиця) – 1,340 млн осіб; Орхон – 86,8 тис.; 

Дархан-Уул – 74,3; Дорнод – 38,15 

Рівень урбанізації, % 73,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
21 провінція та 1 столичне місто 

Глава держави Президент Халтмаагійн Баттулга (з 10 липня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Великий Державний Хурал 

Грошова одиниця монгольський тугрик, MNT (2 378,1 MNT = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 10,87 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 13,2; промисловість – 36,1; сфера послуг 

– 50,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,7 / 5,2 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,735 (92-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (вугільна), електроенергетична, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво, вирощування кормових і зернових культур; 

скотарство, вівчарство, конярство, м’ясо-молочне тваринництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,676 / 4,196 (2017) 

Основні статті експорту одяг, свійська худоба, кашемір, вовна, шкіра, мідь, кольорові 

метали, вугілля, нафта, продукти тваринного походження 

Основні партнери з експорту, % Китай – 84,1; Велика Британія – 6,8 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, паливо, автомобілі, продукти 

харчування, промислові споживчі товари, продукція хімічної 

промисловості, будівельні матеріали, сигарети і тютюн, 

продукція приладобудування, миючі засоби 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 33,2; Росія – 25,6; Південна Корея – 8,6; Японія – 7,0 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 94,9; АДЕ – 5,1 

Водоспоживання та його 

структура 

0,55 км3/рік (житлово-комунальне – 13,0%; промислове – 43,0%; 

сільськогосподарське – 44,0%); на одного мешканця – 

196,8 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми пилові бурі; лісові пожежі; посухи 
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РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ 
Площа, тис. км2 99,720 (108-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
стратегічне розташування біля Корейської протоки 

Стратегічні природні ресурси вугілля, вольфрам, графіт, молібден, свинець, гідроенергія 

Людність, осіб 51 181 299 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % етнічно однорідні корейці – 96,0 

Релігійний склад населення, % протестанти – 19,7; буддисти – 15,5; католики – 7,9; атеїсти – 

56,9 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,3 / 6,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сеул (столиця) – 9,774 млн осіб; Пусан – 3,016; Інчон – 2,685; 

Тегу – 2,244; Теджон – 1,564; Кванджу – 1,536 (2015) 

Рівень урбанізації, % 82,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

9 провінцій, 6 міст прямого підпорядкування, 1 місто особливого 

статусу та 1 автономне місто 

Глава держави Президент Мун Чже Ін (з 10 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця південнокорейська вона, KRW (1 130,48 KRW = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 2,027 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,2; промисловість – 38,8; сфера послуг 

– 59,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,4 (2014) / 5,1 (2015) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,901 (18-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості електротехнічна, телекомунікаційна, машинобудування, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів та овочів, зернова, рисова; м’ясо-молочне 

тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
552,3 / 448,4 (2017) 

Основні статті експорту  напівпровідники, нафтохімічна продукція, автомобілі та 

автомобільні запчастини, судна, комплектуючі для мобільних 

телефонів, дисплеї, сталь, електроніка, пластмаси, комп’ютери 

Основні партнери з експорту, % Китай – 25,1; США – 13,5; В’єтнам – 6,6; Гонконг – 6,6; Японія – 

4,9 (2016) 

Основні статті імпорту нафта та нафтопродукти, напівпровідники, природний газ, 

вугілля, сталь, комп’ютери, комплектуючі для мобільних 

телефонів, автомобілі, продукція хімічної промисловості, 

текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,6; Японія – 11,7; США – 10,7; Німеччина – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 67,1; АЕС – 21,1; ГЕС – 1,7; АДЕ – 7,2 

Водоспоживання та його 

структура 

25,47 км3/рік (житлово-комунальне – 26,0%; промислове – 

12,0%; сільськогосподарське – 62,0%); на одного мешканця – 

548,7 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря великих міст; кислотні дощі; забруднення 

довкілля стічними водами та промисловими викидами 
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ТАЙВАНЬ 
Площа, тис. км2 35,980 (136-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

острів, що омивається Східно-Китайським, Філіппінським, 

Південно-Китайським морями та водами Тайванської протоки 

Стратегічні природні ресурси вугілля, природний газ, вапняк, мармур, азбест, рілля 

Людність, осіб 23 508 428 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % китайці – 97,7; корінні малайсько-полінезійські народи – 2,3 

(2015)  

Релігійний склад населення, % буддисти – 35,3; даосисти – 33,2; християни – 3,9; конфуціанці – 

близько 10,0; атеїсти або невизначені – 18,2 (2005) 

Народжуваність / смертність, ‰ 8,3 / 7,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тайбей (столиця) – 2,666 млн осіб; Гаосюн – 1,523; Тайчжун – 

1,225; Тайнань – 815,0 тис. (2015) 

Рівень урбанізації, % - 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

13 повітів, 3 міста провінційного підпорядкування, 6 міст 

центрального підпорядкування 

Глава держави Президент Цай Інвень (з 20 травня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Законодавчий Юань 

Грошова одиниця новий тайванський долар, TWD (30,68 TWD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,175 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,8; промисловість – 36,0; сфера послуг 

– 62,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості електротехнічна, нафтопереробна, хімічна, легка, металургійна, 

машинобудування, цементна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів, рису, овочівництво; рибальство, м’ясне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
344,6 / 272,6 (2017) 

Основні статті експорту нафта, автозапчастини, судна, обладнання для бездротового 

зв’язку, дисплеї, сталь, електроніка, пластмаси, комп’ютери 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту нафта, природний газ, вугілля, сталь, комп’ютери, обладнання 

для бездротового зв’язку, автомобілі, продукція хімічної 

промисловості, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 75,4; АЕС – 10,4; ГЕС – 4,3; АДЕ – 5,4 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення повітря та води промисловими підприємствами; 

вирубування лісів; деградація прибережних екосистем 
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ЯПОНІЯ 
Площа, тис. км2 377,915 (61-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування в північно-східній Азії; складається з 

чотирьох основних островів: Хоккайдо, Хонсю (найбільшого та 

найбільш заселеного), Сікоку і Кюсю та 6848 менших  

Стратегічні природні ресурси незначні мінеральні ресурси, риба 

Людність, осіб 126 451 398 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % японці – 98,1; китайці – 0,5; корейці – 0,4; інші – 1,0 (2016)  

Релігійний склад населення, % синтоїсти – 70,4; буддисти – 69,8; християни – 1,5; інші – 6,91 

(2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 7,7 / 9,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Токіо (столиця) – 38,001 млн осіб; Осака-Кобе – 20,238; Нагоя – 

9,406; Кітакюсю-Фукуока – 5,51; Сізуока-Хамаматсу – 3,369; 

Саппоро – 2,571 (2015) 

Рівень урбанізації, % 94,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
47 префектур 

Глава держави Імператор Акіхіто (з 7 січня 1989 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Палати 

Представників і Палати Радників 

Грошова одиниця єна, JPY (111,1 JPY = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 5,405 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,0; промисловість – 29,7; сфера послуг 

– 69,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
10,2 / 3,6 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,903 (17-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, електронна, верстатобудування, 

металургійна, хімічна, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (рис, картопля, квіти, цукрова тростина, чай, 

бобові, фрукти, овочі, пшениця, ячмінь); рибництво, 

птахівництво, молочне і м’ясне тваринництво (свинарство і 

скотарство)  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
683,3 / 625,7 (2017) 

Основні статті експорту автомобілі, вироби з чавуну та сталі, напівпровідники, 

автозапчастини, енергогенеруюче обладнання, пластикові 

матеріали 

Основні партнери з експорту, % США – 20,2; Китай – 17,7; Південна Корея – 7,2; Гонконг – 5,2; 

Таїланд – 4,3 (2014) 

Основні статті імпорту нафта, природний газ, одяг, напівпровідники, вугілля, аудіо- та 

відеоапаратура 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 25,8; США – 11,4; Австралія – 5,0; Південна Корея – 4,1 

(2014) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 59,5; АЕС – 12,5; ГЕС – 7,0; АДЕ – 15,0 

Водоспоживання та його 

структура 

90,04 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 

18,0%; сільськогосподарське – 62,0%); на одного мешканця – 

714,3 м3/рік (2007) 

Екологічні проблеми забруднення повітря 

1 загальна кількість послідовників перевищує 100% тому, що багато людей практикують як синтоїзм, 

так і буддизм 
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ХI. Північна Америка 

Канада, США 
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КАНАДА 
Площа, тис. км2 9 984,670 (2-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

друга за величиною країна світу і найбільша в Північній 

Америці; стратегічне розташування між Росією та США через 

північний полярний маршрут; приблизно 90% населення 

зосереджено в межах 160 км смуги вздовж кордону з США; 

майже 9% території – води; тут знаходиться близько 3 млн озер 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, нікель, цинк, мідь, золото, свинець, молібден, калій, 

алмази, срібло, риба, деревина, вугілля, нафта, природний газ, 

гідроенергія 

Людність, осіб 35 623 680 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % канадці – 32,2; англійці – 19,8; французи – 15,5; шотландці – 

14,4; ірландці – 13,8; німці – 9,8; італійці – 4,5; китайці – 4,5; 

індіанці – 4,2; інші – 50,9 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 39,0; протестанти – 20,3); атеїсти – 23,9 

(2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,3 / 8,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Торонто – 5,993 млн осіб; Монреаль – 3,981; Ванкувер – 2,485; 

Калгарі – 1,337; Оттава (столиця) – 1,326; Едмонтон – 1,272 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 82,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 провінцій та 3 території 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат та Палата Громад 

Грошова одиниця канадський долар, CAD (1,31 CAD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,764 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,7; промисловість – 28,1;  

сфера послуг – 70,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,4 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,920 (10-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво транспортного обладнання; хімічна; харчова; 

деревообробна; добувна (нафта, природний газ) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування олійних культур, вирощування тютюну, 

овочів і фруктів, молочне тваринництво, рибна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
433,0 / 447,3 (2017) 

Основні статті експорту автомобілі та запчастини, промислові машини, літаки, 

телекомунікаційне обладнання, продукція хімічної 

промисловості, пластмаси, добрива, деревина, нафта, природний 

газ, електроенергія, алюміній 

Основні партнери з експорту, % США – 76,4; Китай – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, автомобілі та запчастини, нафта, 

хімікалії, електроенергія 

Основні партнери з імпорту, % США – 52,2; Китай – 12,1; Мексика – 6,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 26,3; АЕС – 9,2; ГЕС – 53,7; АДЕ – 11,4 

Водоспоживання та його 

структура 

42,2 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 70,0%; 

сільськогосподарське – 10,0%); на одного мешканця – 

1589 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми забруднення повітря промисловими викидами; кислотні дощі; 

забруднення океанічних вод 
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США 
Площа, тис. км2 9 833,517 (3-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

межує з Канадою і Мексикою; має вихід до Тихого, 

Атлантичного та Північного льодовитого океанів 

Стратегічні природні ресурси вугілля, мідь, свинець, молібден, фосфати, рідкісноземельні 

елементи, уран, боксити, золото, залізо, ртуть, нікель, срібло, 

вольфрам, цинк, нафта, природний газ, деревина, рілля 

Людність, осіб 326 625 791 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

світлошкірі – 72,4; темношкірі – 12,6; азіати – 4,8; індіанці та 

корінні народи Аляски – 0,9; гавайці та інші тихоокеанці – 0,2; 

інші – 6,2; змішані раси – 2,9 (2010) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 46,5; католики – 20,8; іудаїсти – 1,9; мормони – 

1,6; інші християни – 0,9; мусульмани – 0,9; свідки Єгови – 0,8; 

буддисти – 0,7; індуси – 0,7; інші – 1,8; атеїсти – 22,8 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,5 / 8,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Вашингтон (столиця) – 4,9 млн осіб; Нью-Йорк – 18,6; Лос-

Анджелес – 3,9; Чикаго – 8,7; Маямі – 5,8 (2015) 

Рівень урбанізації, % 82,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
50 штатів та 1 округ 

Глава держави Президент Дональд Джон Трамп (з 20 січня 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Конгрес (Сенат та Палата 

Представників) 

Грошова одиниця долар США (USD) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 19,360 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,9; промисловість – 18,9; сфера послуг 

– 80,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
17,1 / 4,9 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,920 (10-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтопереробна, металургія, автомобілебудування, космічна, 

хімічна, електротехнічна, харчова, добувна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, садівництво, овочівництво; бавовняна, м’ясна, 

свинарство, птахівництво, молочна, рибна; лісова 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1 576,0 / 2 352,0 (2017) 

Основні статті експорту промислові товари (транзистори, літаки, автозапчастини, 

комп'ютери, телекомунікаційне обладнання), товари широкого 

вжитку, сільськогосподарська продукція 

Основні партнери з експорту, % Канада – 18,3; Мексика – 15,9; Китай – 8; Японія – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту сільськогосподарські товари, сировина, сира нафта, виробничі 

товари (комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, 

автозапчастини, офісні машини, електротехнічні машини), 

товари широкого вжитку (автомобілі, одяг, ліки, меблі, іграшки)  

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,1; Мексика – 13,4; Канада – 12,7; Японія – 6,0; 

Німеччина – 5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 70,6; АЕС – 9,2; ГЕС – 7,4; АДЕ – 10,7 

Водоспоживання та його 

структура 

477 км3/рік (житлово-комунальне – 13,0%; промислове – 46,0%; 

сільськогосподарське – 41,0%); на одного мешканця – 

1600 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми викиди вуглекислого газу; кислотні дощі; забруднення вод; 

дефіцит питної води; опустелювання 
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ХІI. Середня Америка 
Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, 

Гаїті, Гватемала, Гондурас, Гренада, Домініка, 

Домініканська Республіка, Коста-Ріка, Куба, Мексика, 

Нікарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадини, 

Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Ямайка 
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АНТИГУА І БАРБУДА 
Площа, км2 443,0 (185-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
острови між Карибським морем та Атлантичним океаном 

Стратегічні природні ресурси - 

Людність, осіб 94 731 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % афроамериканці – 87,3; змішані – 4,7; латиноамериканці – 2,7; 

європейці – 1,6; інші – 2,7; невизначені – 0,9 (2001) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 68,3; католики – 8,2; інші – 12,2; невизначені – 5,5 

(2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,7 / 5,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сент-Джонс (столиця) – 21 тис. осіб; Кодрінгтон – 160 (2015) 

Рівень урбанізації, % 24,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 округів 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ, Генерал-губернатор Родні Вільямс 

Законодавчий орган двопалатний Парламент  

Грошова одиниця східно-карибський долар, XCD (2,7 XCD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,535 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,3; промисловість – 20,2;  

сфера послуг – 77,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,5 / 2,5 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,786 (62-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, будівництво  

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бавовни, бананів, кокосу, манго, цукрового 

очерету, садівництво, овочівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
61,3 / 420,7 (2017) 

Основні статті експорту нафтопродукти, транспортне обладнання, продукти харчування  

Основні партнери з експорту, % Польща – 53,2; Великобританія – 12,7; Камерун – 7,2; Німеччина 

– 5,5; США – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, машини та транспортне обладнання, 

продукція хімічної промисловості, паливо 

Основні партнери з імпорту, % США – 44,3; Японія – 4,7; Китай – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,6; АДЕ – 4,6 

Водоспоживання та його 

структура 

0,01 км3/рік (житлово-комунальне – 63,0%; промислове – 21,0%; 

сільськогосподарське – 15,0%); на одного мешканця – 

97,67 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми опустелювання; проблема утилізації небезпечних відходів; 

забруднення узбережжя морським транспортом 
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БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ 
Площа, тис. км2 13,880 (157-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

група островів в північній частині Атлантичного океану, на 

південний схід від Флориди, на північний схід від Куби 

Стратегічні природні ресурси сіль, аргоніт, деревина, орні землі 

Людність, осіб 329 988 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 
чорні – 90,6; білі – 4,7; інші – 2,8 (2001) 

Релігійний склад населення, % християни (протестанти – 69,9; католики – 12,0; інші – 13,0); 

інші – 0,6; невизначені – 2,6 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,3 / 7,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нассау – 274,2 тис. осіб (столиця); Фріпорт – 26,0; Марш- 

Харбор – 6,0; (2015) 

Рівень урбанізації, % 83 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
31 район 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.), представлена 

генерал-губернатором Маргеріт Піндлінг (з 8 червня 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент (Сенат і Палата зборів) 

Грошова одиниця багамський долар, BSD (1 BSD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 9,339 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,3; промисловість – 7,7; сфера послуг – 

90,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
- / 7,7 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,792 (58-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості фармацевтика 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування цитрусів, овочівництво; птахівництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
934,7 / 3,105 (2017) 

Основні статті експорту лобстери, арагоніт, сіль, вироби з полістиролу 

Основні партнери з експорту, % США – 53,4; Намібія – 31,4 (2016) 

Основні статті імпорту  машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

харчові продукти, живі тварини 

Основні партнери з імпорту, % США – 81,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,8; АДЕ – 0,2 

Водоспоживання та його 

структура 
0,02 км3/рік (2011) 

Екологічні проблеми деградація коралових рифів, проблема утилізації твердих 

відходів 

 

 

 

  



118 АМЕРИКА 
 

БАРБАДОС 
Площа, км2 0,430 (186-те місце у світовому рейтингу) 
Ключові особливості 

географічного положення 

острів розташований в Карибському басейні в північній частині 

Атлантичного океану 
Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, морепродукти 
Людність, осіб 292 336 (липень 2017 р.) 
Расово-етнічна структура 

населення, % 

чорні – 92,4; білі – 2,7; змішані – 3,1; індіанці – 1,3; інші – 0,2; 

невизначені – 0,2 (2010) 
Релігійний склад населення, % християни (протестанти – 66,9; п'ятидесятники – 19,5; 

адвентисти – 5,9; методисти – 4,2; баптисти – 1,8; інші 

протестанти – 0,9; католики – 3,8; інші християни – 5,4); 

растафаріанці – 1,0; інші – 1,5; атеїсти – 20,6; невизначені – 1,2 

(2010) 
Народжуваність / смертність, ‰ 11,7 / 8,6 (2017) 
Найбільші за людністю міста Бріджтаун (столиця) – 98,725 тис. осіб; Спайтстаун – 3,6; 

Ойстінс – 2,28 
Рівень урбанізації, % 31,4 (2017) 
Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 округів, 1 місто 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 
Законодавчий орган двопалатний парламент (Сенат і Палата Зборів) 
Грошова одиниця барбадоський долар, BBD (2 BBD = 1 USD) 
Обсяг ВВП, млрд дол. 4,919 (2017) 
Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,6; промисловість – 11,2; 

сфера послуг – 87,1 (2017) 
Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,5 / 6,7 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,795 (54-те місце у світовому рейтингу) 
Провідні галузі промисловості легка, харчова 
Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування цукрової тростини, бавовни, овочів 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,531 / 1,618 (2017) 

Основні статті експорту цукор, ром, інші харчові продукти та напої, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з експорту, % США – 39,6; Тринідад і Тобаго – 8,9; Гайана – 5,2; Китай – 4,9; 

Ямайка – 4,8; Сент-Люсія – 4,3 (2016) 
Основні статті імпорту товари широкого вжитку, машини, харчові продукти, будівельні 

матеріали, паливо, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % США – 39,0; Тринідад і Тобаго – 13,4; Китай – 7,3; 

Великобританія – 4,8 (2016) 
Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,4; АДЕ – 4,1 

Водоспоживання та його 

структура 

0,1 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 26,0%; 

сільськогосподарське – 54,0%); на одного мешканця – 

371,3 м3/рік (2009) 
Екологічні проблеми забруднення прибережних вод, ерозія ґрунтів, незаконне 

захоронення твердих відходів 
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БЕЛІЗ 
Площа, тис. км2 22,966 (149-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

єдина країна в Центральній Америці без виходу до Тихого 

океану 

Стратегічні природні ресурси значні земельні ресурси, гідроенергія, риба, лісові ресурси  

Людність, осіб 360 346 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % метиси – 52,9; креоли – 25,9; майя – 11,3; гаріфуна – 6,1; 

 індуси – 3,9 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 40,1; протестанти – 31,5; атеїсти – 15,5 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24 / 6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Беліз – 65 тис. осіб; Сан-Ігнасіо – 17,0; Бельмопан – 13,4 

(столиця) (2010) 

Рівень урбанізації, % 45,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 округів 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.), Генерал-губернатор 

сер Колвілл Янг Норберт-старший (з 17 листопада 1993 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент (Сенат та Національні збори) 

Грошова одиниця белізький долар, BZD (2 BZD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,819 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,7; промисловість – 13,8; сфера послуг 

– 62,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,8 / 7,4 (2017) 

Індекс людського розвитку високий – 0,706 (103-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, електроенергетика, чорна та кольорова металургія, 

машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування фруктів та какао; рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,442 / 0,916 (2017) 

Основні статті експорту цукор, банани, одяг, цитрусові, нафта, деревина 

Основні партнери з експорту, % М’янма – 30,7; США – 22,6; Великобританія – 19,3 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, промислові товари, продукти 

харчування, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % США – 13,1; Китай – 11,6; Мексика – 10,8; Гватемала – 7,0 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 52,4; ГЕС – 28,3; АДЕ – 19,4 

Водоспоживання та його 

структура 

0,22 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 49,0%; 

сільськогосподарське – 46,0%); на одного мешканця – 

845,2 м3/рік (2011) 

Екологічні проблеми неконтрольоване вирубування лісів; забруднення вод та системи 

бар’єрного рифу Белізу 
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ГАЇТІ 
Площа, тис. км2 27,750 (145-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташована у західній частині островів Еспаньйола (східна – 

Домініканська Республіка) 

Стратегічні природні ресурси боксити, мідь, карбонат кальцію, золото, мармур, гідроенергія, 

рілля 

Людність, осіб 10 646 714 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 
чорні – 95,0; мулати і білі – 5,0 

Релігійний склад населення, %  католики – 54,7; протестанти – 28,5; вуду – 2,0; інші – 4,6 (2003) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,0 / 7,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порт-о-Пренс – 2 440 000 (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 60,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 кафедр 

Глава держави Йовенель Моіс (з 7 лютого 2014 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Парламент 

Грошова одиниця гурд, HTG (65,21 HTG = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 19,88 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 21,9; промисловість – 20,8; сфера послуг 

– 57,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,6 / - (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,493 (163-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, цукрова, борошномельна, цементна, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (кава, манго, какао, цукровий очерет, рис, 

кукурудза, дерево) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,960 / 3,621 (2017) 

Основні статті експорту одяг, ефірні олії, какао, манго, кава 

Основні партнери з експорту, % США – 80,8; Домініканська Республіка – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, продукція машинобудування та 

транспортне обладнання, паливо, сировина 

Основні партнери з імпорту, % США – 19,3; Китай – 18,9; Нідерланди – 18,1; Індонезія – 6,5; 

Колумбія – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,9; ГЕС – 18,8; АДЕ – 0,3 

Водоспоживання та його 

структура 

1,2 км3/рік (житлово-комунальне – 17,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 80,0%); на одного мешканця – 

134,3 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми знеліснення, ерозія ґрунтів, нераціональне використання питної 

води 
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ГВАТЕМАЛА 
Площа, тис. км2 108,889 (106-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси нафта, нікель, риба 

Людність, осіб 15 460 732 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % метиси та європейці – 60,2; майя – 39,3; інші – 0,5 (2001) 

Релігійний склад населення католики, православні, місцеві вірування 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,1 / 4,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Гватемала – 942,348 тис. осіб 

Рівень урбанізації, % 52,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
22 округи 

Глава держави Президент Джимі Кабрера (з 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний конгрес  

Грошова одиниця Гватемальський кетсаль, GTQ (7,32 GTQ = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 70,81 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 30,5; промисловість – 13,7; сфера послуг 

– 55,8 (2016) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,2 / 2,8 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,640 (125-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, текстильна, деревообробна, хімічна, металообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

ягідництво, зернова промисловість; скотарство, вівчарство, 

свинарство, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
10,52 / 17,48 (2017) 

Основні статті експорту цукор, кава, фрукти та овочі, кардамон, дорогоцінне каміння та 

метали, електроенергія, нафта, одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 34,0; Сальвадор – 11,5; Гондурас – 7,1; Нікарагуа – 6,0; 

Коста-Ріка – 4,5; Мексика – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту паливо, транспортне обладнання, будівельні матеріали, зерно, 

добрива, електроенергія, мінеральні продукти, продукція 

хімічної промисловості, пластикові матеріали та вироби 

Основні партнери з імпорту, % США – 38,1; Мексика – 11,0; Китай – 9,9; Сальвадор – 5,0; 

Панама – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 42,9; ГЕС – 28,3; АДЕ – 34,4 

Водоспоживання та його 

структура 

3,46 км3/рік (житлово-комунальне – 15,0%; промислове – 31,0%; 

сільськогосподарське – 56,0%); на одного мешканця – 

259,1 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; забруднення води 
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ГОНДУРАС 
Площа, тис. км2 112,090 (102-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси деревина, золото, срібло, мідь, свинець, цинк, залізна руда, 

сурма, вугілля, риба, гідроенергія 

Людність, осіб 9 038 741 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

метиси – 90,0; американські індіанці – 7,0; чорні – 2,0; білі – 1,0 

(2017) 

Релігійний склад населення християни (римо-католики) (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,4 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тегусігальпа – 1,123 млн осіб (столиця); Сан-Педро Сула – 0,852 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 55,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 відомств (департаментів) 

Глава держави Президент Хуан Орландо Ернандес (з 27 січня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Національний Конгрес 

Грошова одиниця лемпірас, HNL (23,74 HNL = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 45,68 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 13,8; промисловість – 28,4; сфера послуг 

– 39,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,7 (2014) / 5,9 (2013) 

Індекс людського розвитку середній – 0,625 (130-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості обробна, текстильна, деревообробна, тютюнова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування фруктів та овочів, кави, цукру; м'ясна, рибна  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
8,133 / 1,087 (2017) 

Основні статті експорту  кава, одяг, сигари, фрукти, овочі, золото, пальмова олія, 

морепродукти, пиломатеріали 

Основні партнери з експорту, % США – 36,7; Німеччина – 10,7; Сальвадор – 8,6; Гватемала – 6,5; 

Нідерланди – 5,4; Нікарагуа – 5,3 (2016) 

Основні статті імпорту обладнання для зв’язку, машини та транспорт, промислова 

сировина, продукція хімічної промисловості, паливо, продукти 

харчування 

Основні партнери з імпорту, % США – 32,8; Китай – 14,1; Гватемала – 8,9; Мексики – 7,3; 

Сальвадор – 5,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 45,6; ГЕС – 25,2; АДЕ – 32,0 

Водоспоживання та його 

структура 

2,12 км3/рік (житлово-комунальне – 16,0%; промислове – 23,0%; 

сільськогосподарське – 61,0%); на одного мешканця – 

295,6 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми вирубування лісів, деградація та ерозія ґрунтів, забруднення 

поверхневих і підземних вод гірничодобувною промисловістю 
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ГРЕНАДА 
Площа, км2 0,344 (188-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

займає острів вулканічного походження між Карибським морем 

та Атлантичним океаном 

Стратегічні природні ресурси деревина, лісоматеріали, тропічні фрукти 

Людність, осіб 111 724 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % африканці – 82,4; змішані – 13,3; індіанці – 2,2; інші – 1,3; 

невизначені – 0,9 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (протестанти – 49,2; католики – 36,0); свідки Єгови – 

1,2; растафаріанці – 1,2; інші – 5,5; невизначені – 7,0 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,5 / 8,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сент-Джорджес – 0,38 млн осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 35,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 округів, 1 залежна територія – Каріока 

Глава держави Королева Єлизавета II (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент (Сенат та Палата представників) 

Грошова одиниця східно-карибський долар, XCD (2,7 XCD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,590 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 9,1; промисловість – 14,2; сфера послуг 

– 76,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,1 / 3,4 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,754 (79-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, будівельна, легке машинобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів, цитрусових, спецій, овочівництво, 

вирощування цукрового очерету 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,44 / 0,310 (2017) 

Основні статті експорту прянощі, банани, какао, фрукти та овочі, одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 28,4; Японія – 11,0; Домініка – 7,9; Сент-Люсія – 7,6; 

Нідерланди – 5,2; Барбадос – 4,9; Сент-Кітс і Невіс – 4,8 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, товари широкого вжитку, машини, 

продукція хімічної промисловості, паливо 

Основні партнери з імпорту, % США – 32,7; Тринідад і Тобаго – 23,5; Китай – 6,0; Японія – 4,6 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,0; АДЕ – 2,0 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; деградація прибережних 

екосистем; забруднення води промисловими відходами  
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ДОМІНІКА 
Площа, км2 0,751 (177-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси деревина, гідроенергія 

Людність, осіб 73 897 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

чорношкірі – 86,6; змішані – 9,1; корінні – 2,9; інші – 1,3; 

невизначені – 0,2 (2001) 

Релігійний склад населення християни (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,1 / 7,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Розо – 15 000 осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 70,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 парафій 

Глава держави Президент Шарль А. Саварін (з 2 жовтня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Будинок Зборів 

Грошова одиниця східно-карибський долар, XCD (2,69 XCD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 851 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 15,3; промисловість – 13,6; сфера послуг 

– 71,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,5 / 3,4 (2014 / 2015) 

Індекс людського розвитку  високий – 0,726 (96-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості миловаріння, виробництво кокосової олії, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (банани, цитрусові, манго, коренеплоди, кокосові 

горіхи, какао) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
47,7 / 198 (2017) 

Основні статті експорту банани, мило, лаврове масло, овочі, грейпфрут, апельсини 

Основні партнери з експорту, % Тринідад і Тобаго – 15,4; Ямайка – 13,3; Саудівська Аравія – 13; 

Сент-Кітс і Невіс – 11,8; Гаяна – 9,3; Барбадос – 5,1; США – 5,1; 

Антигуа і Барбуда – 4,5; Єгипет – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту промислові товари, машини та обладнання, продукти 

харчування, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % США – 23,4; Тринідад і Тобаго – 18,1; Італія – 8,7; Велика 

Британія – 5,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 60,2; ГЕС – 18,1; АДЕ – 21,7 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
0,02 км3/рік; на одного мешканця – 244,1 м3/рік (2009) 

Екологічні проблеми дефіцит і забруднення вод; знеліснення; ерозія ґрунтів; 

забруднення прибережної зони 
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ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 
Площа, тис. км2 48,670 (129-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

друга за величиною країна на Антильських островах (після 

Куби); тут знаходиться найвища гора Карибського моря (Пік 

Дуарте), найнижча точка і найбільше озеро 

Стратегічні природні ресурси нікель, боксити, золото, срібло, рілля 

Людність, осіб 10 734 247 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

змішані – 70,4; (метиси – 58,0; мулати – 12,4); чорношкірі – 15,8; 

білі європейці – 13,5; інші – 0,3 (2014 р.) 

Релігійний склад населення, % християни (католики ‒ 95%) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,4 / 4,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Санто-Домінго (столиця) – 2,945 млн осіб  

Рівень урбанізації, % 80,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 регіонів 

Глава держави Президент Данило Медіна Санчес (з 16 серпня 2012 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Національний Конгрес (Сенат та Палата 

представників) 

Грошова одиниця домініканський песо, DOP (47,42 DOP = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 172,6 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,5; промисловість – 33,8;  

сфера послуг – 60,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,4 / - (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,722 (99-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (золото), текстильна, цементна, електротехнічна, 

фармацевтична 

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовництво, картоплярство, вирощування цукрового очерету, 

тютюну, кукурудзи, кави, рису, бананів та бобів; м’ясне та 

молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
10,33 / 19,0 (2017) 

Основні статті експорту золото, срібло, какао, цукор, кава, тютюн, м'ясо, товари 

широкого вжитку 

Основні партнери з експорту, % США ‒ 47,3; Гаїті ‒ 12,0; Канада ‒ 7,8; Індія ‒ 6,2 

 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, харчові продукти, бавовна та тканини, продукція хімічної 

промисловості та фармацевтичні препарати 

Основні партнери з імпорту, % США‒ 47,3; Китай ‒ 12,5; Мексика ‒ 5,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,8; ГЕС – 16,1; АДЕ – 5,7 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми дефіцит води; знеліснення; деградація коралових рифів; ерозія 

ґрунтів 
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КОСТА-РІКА 
Площа, тис. км2 51,100 (127-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

має вихід до Карибського моря та Тихого океану, розташована 

між Нікарагуа та Панамою 

Стратегічні природні ресурси водні 

Людність, осіб 4 930 258 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

світлошкірі та метиси – 83,6; мулати – 6,7; індіанці – 2,4; 

африканці – 1,1; інші – 4,0; невизначені – 2,2 (2011) 

Релігійний склад населення, % католики – 76,3; євангелісти – 13,7; свідки Єгови – 1,3; 

протестанти – 0,7; інші – 4,8; невизначені – 3,2 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,5 / 4,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сан-Хосе (столиця) – 1,2 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 78,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 провінцій 

Глава держави Президент Луїс Гільєрмо Соліс 

Законодавчий орган однопалатні Законодавчі збори 

Грошова одиниця костаріканський колон, CRC (573,5 CRC = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 85,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,5; промисловість – 21,0; сфера послуг 

– 73,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
19,3 / 7,6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,776 (66-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво медичного обладнання, харчова, текстильна, 

виробництво будівельних матеріалів, добрив і пластмас 

Провідні галузі сільського 

господарства 

садівництво, кавова, баштанництво, вирощування декоративних 

рослин, цукрова, зернова, картоплярство; м’ясна, птахівництво, 

молочарство; деревообробна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
10,5 / 15,5 (2017) 

Основні статті експорту банани, ананаси, кава, дині, декоративні рослини, цукор, 

яловичина, морепродукти, запчастини до електротехніки, 

медичне обладнання 

Основні партнери з експорту, % США – 41,0; Нідерланди – 5,8; Панама – 5,7; Бельгія – 5,4; 

Нікарагуа – 5,2; Гватемала – 5,2 (2016) 

Основні статті імпорту сировина, товари широкого вжитку, капітальне обладнання, 

нафта, будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % США – 37,1; Китай – 13,5; Мексика – 6,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 21,0; ГЕС – 62,0; АДЕ – 17,6 

Водоспоживання та його 

структура 

2,7 км3/рік (житлово-комунальне – 29,0%; промислове – 17,0%; 

сільськогосподарське – 53,0%); на одного мешканця – 619 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми знеліснення, ерозія ґрунтів; забруднення повітря, морського 

узбережжя; забруднення твердими відходами  
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КУБА 
Площа, тис. км2 110,860 (105-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найбільша країна в Карибському басейні і найбільш західний 

острів Великих Антильських островів 

Стратегічні природні ресурси мінеральні (кобальт, нікель, залізна руда, хром, мідь, сіль, нафта) 

лісові (деревина), земельні (рілля) 

Людність, осіб 11 147 407 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 
білі – 64,1; мулати або змішані – 26,6; чорні – 9,3 (2012) 

Релігійний склад населення, % католики – 85,0; інші – 15,0 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 10,7 / 8,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Гавана – 2 137 тис. осіб (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 77,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 провінцій, 1 спеціальний муніципалітет 

Глава держави Президент Мігель Діаз-Канел (з 19 квітня 2018 р.) 

Законодавчий орган oднопалатна Національні Збори 

Грошова одиниця кубинське песо, CUP (1 CUP = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 81,56 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,9; промисловість – 21,5; сфера послуг 

– 74,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
11,1 / 12,8 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,775 (68-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нікель, кобальт, нафта), хіміко-фармацевтична, 

тютюнова, будівельна, металургійна, цементна, машинобудівна 

(сільськогосподарська техніка), цукрова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

цукрова, тютюнова, садівництво (цитрусові, кава), зернова (рис), 

овочівництво (картопля, квасоля) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,885 / 10,84 (2017) 

Основні статті експорту нафта, нікель, медична продукція, цукор, тютюн, риба, 

цитрусові, кава 

Основні партнери з експорту, % Росія – 22,9; Венесуела – 15,4; Іспанія – 10,3 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, продукти харчування, машини та обладнання, продукція 

хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 29,2; Іспанія – 14,0; Італія – 5,1; Бразилія –  

4,7; Мексика – 4,4; Росія – 4,3; Канада – 4,1; США – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 90,7; ГЕС – 0,9; АДЕ – 8,5 

Водоспоживання та його 

структура 

8,2 км3/рік (житлово-комунальне – 19,0%; промислове – 12,0%; 

сільськогосподарське – 69,0%); на одного мешканця – 

728,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми деградація ґрунтів та опустелювання; втрата біорізноманіття; 

вирубування лісів; забруднення повітря та води 
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МЕКСИКА 
Площа, тис. км2 1 964,375 (13-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
стратегічне розташування вздовж південного кордону США 

Стратегічні природні ресурси мінеральні (нафта, срібло, мідь, свинець, цинк, природний газ), 

лісові 

Людність, осіб 124 574 795 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % метиси – 62,0; індіанці – 21,0; американо-індіанці – 7,0; інші – 7,0 

(2012) 

Релігійний склад населення, % католики – 82,7; п’ятидесятники – 1,6; свідки Єгови – 1,4; 

євангелісти – 5,0; індуїсти – 5,2; інші – 1,9; невизначені – 2,7 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,3 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мехіко – 20,999 млн осіб (столиця); Гвадалахара – 4,843; 

Монтеррей – 4,513; Пуебла – 2,984 (2015) 

Рівень урбанізації, % 79,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна республіка 

Адміністративно-територіальний 

поділ 
31 штат і 1 спеціальне місто  

Глава держави Президент Енріке Пена Ніто (з 1 грудня 2012 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Національний Конгрес 

Грошова одиниця мексиканське песо, MXN (18,26 MXN = 1 USD) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,142 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,9; промисловість – 31,6; сфера послуг – 

64,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,3 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,762 (77-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, тютюнова, хімічна, чорна металургія, нафтова, добувна, 

легка (текстиль, одяг), машинобудівна (автотранспорт) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (кукурудза, пшениця, соя, рис, боби, кава), бавовняна, 

садівництво, овочівництво (помідори); тваринництво (яловичина, 

птиця, молочні продукти) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
406,5 / 417,3 (2017) 

Основні статті експорту промислові товари, електроніка, автомобілі та автозапчастини, 

нафта та нафтопродукти, срібло, пластмаси, фрукти, овочі, кава, 

бавовна 

Основні партнери з експорту, % США – 81,0 (2016) 

Основні статті імпорту металообробні верстати, продукція сталеливарного виробництва, 

сільськогосподарська техніка, електрообладнання, автозапчастини 

для монтажу та ремонту, літаки, деталі літаків, пластмаси, 

природний газ і нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % США – 46,6; Китай – 18,0; Японія – 4,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 72,2; АЕС – 2,1; ГЕС – 18,1; АДЕ – 8,5 

Водоспоживання та його 

структура 

78,22 км3/рік (житлово-комунальне – 17,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 77,0%); на одного мешканця – 731,0 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми недостатній рівень утилізації небезпечних відходів; дефіцит питної 

води та забруднення вод на півночі; забруднення річкових вод в 

містах стічними водами та промисловими стоками; вирубування 

лісів; широко розповсюджена ерозія ґрунтів; опустелювання; 

деградація земель сільськогосподарського значення; серйозне 

забруднення повітря та води в національних столицях та міських 

центрах уздовж кордону США-Мексика; просідання земної кори 

викликане виснаженням ґрунтових вод 
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НІКАРАГУА 
Площа, тис. км2 130,370 (97-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться у Центральній Америці, межує з Карибським морем, 

має вихід до Тихого океану 

Стратегічні природні ресурси золото, срібло, мідь, вольфрам, свинець, цинк, деревина 

Людність, осіб 6 025 951 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % метиси – 69,0; європейці – 17,0; афроамериканці – 9,0; інші – 5,0 

(2001) 

Релігійний склад населення, % католики – 51,6; євангелісти – 33,9; інші – 1,5;  

невизначені – 12,9 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,7 / 5,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Манагуа (столиця) – 1,048 млн осіб, Матаґальпа – 150 тис. осіб 

Рівень урбанізації, % 58,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 округів, 2 автономні райони 

Глава держави Президент Даніель Ортега (з листопада 2006 р.) 

Законодавчий орган однопалатні Національні Збори 

Грошова одиниця кордоба, NIO (30,11 NIO = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 13,69 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 15,5; промисловість – 24,4;  

сфера послуг – 50,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9 / 4,5 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,636 (124-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, хімічна, машинобудування, легка, нафтопереробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, бананів, цукрового очерету, рису, кукурудзи, 

тютюну, бавовни, кунжуту, сої; скотарство, свинарство, 

птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,611 / 6,426 (2017) 

Основні статті експорту кава, яловичина, золото, цукор, арахіс, креветки та омари, 

тютюн, сигари, автомобільні джгути, текстиль, одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 51,5; Мексика – 13,8; Сальвадор – 6,0;  

Венесуела – 5,9 (2016) 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, машини та устаткування, 

нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % США – 19,7; Китай – 12,9; Мексика – 9,7; Коста-Ріка – 7,8; 

Гватемала – 6,5; Антильські острови – 5,7; Сальвадор – 4,8 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 59,0; ГЕС – 8,4; АДЕ – 36,1 

Водоспоживання та його 

структура 

1,39 км3/рік (житлово-комунальне – 23,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 73,0%); на одного мешканця – 

265,9 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; забруднення води 
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ПАНАМА 
Площа, тис. км2 75,420 (117-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Колумбією і Коста-Рікою 

Стратегічні природні ресурси мідь, червоне дерево, креветки, гідроенергія 

Людність, осіб 3 753 142 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

метиси – 65,0; корінні американці – 12,3; чорні – 9,2; мулати – 

6,8; білі – 6,7 (2010) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 85,0; протестанти – 15,0) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,9 / 4,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Панама – 880,0 тис. осіб (столиця); Сан-Мігеліто – 315,2; Лас-

Камбрес – 127,1; Ла-Чоррера – 118,0 (2010) 

Рівень урбанізації, % 67,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 провінцій та 3 автономні провінції (комарки) 

Глава держави Президент Хуан Карлос Варела (з 1 липня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця бальбоа, PAB; долар, USD (1 PAB = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 99,43 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,4; промисловість – 15,7; сфера послуг 

– 77,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,0 / 3,2 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,788 (60-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості будівельна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бананів, рису, кукурудзи, кави, цукрової тростини, 

овочівництво; скотарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
15,48 / 21,22 (2017) 

Основні статті експорту фрукти та горіхи, риба, деревина, металобрухт 

Основні партнери з експорту, % США – 21,4; Нідерланди – 15,2; Коста-Ріка – 6,0; Китай – 5,6 

(2016) 

Основні статті імпорту паливо, машини, транспортні засоби, залізо, фармацевтичні 

препарати 

Основні партнери з імпорту, % США – 25,7; Китай – 9,2; Мексика – 5,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 35,8; ГЕС – 53,9; АДЕ – 11,6 

Водоспоживання та його 

структура 

0,91 км3/рік (житлово-комунальне – 27,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 71,0%); на одного мешканця – 

296,1 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми забруднення вод сільськогосподарськими скидами; знеліснення; 

деградація земель та ерозія ґрунтів; забруднення повітря 
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САЛЬВАДОР 
Площа, тис. км2 21,041 (150-те місце у світовому рейтингу) 
Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Тихого океану 

Стратегічні природні ресурси нафта, гідро- та геотермальна енергія 
Людність, осіб 6 172 011 (липень 2017 р.) 
Расово-етнічна структура 

населення, % 
метиси – 86,3; білі – 12,7; американці – 0,2; інші – 0,6 (2007) 

Релігійний склад населення, % католики – 50,0; протестанти – 36,0; інші – 2,0; атеїсти – 12,0 

(2011) 
Народжуваність / смертність, ‰ 16,2 / 5,8 (2017) 
Найбільші за людністю міста Сан-Сальвадор (столиця) – 540,8 тис. осіб, Чальчуапа – 72,7, 

Усулутан – 57,4; Ла-Уньон – 29,7 
Рівень урбанізації, % 67,6 (2017) 
Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 департаментів 

Глава держави Президент Сальвадор Санчес Церен (з 1 червня 2014 р.) 
Законодавчий орган однопалатна законодавча асамблея 
Грошова одиниця  долар США, USD 
Обсяг ВВП, млрд дол. 56,9 (2017) 
Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,6; промисловість – 24,6;  

сфера послуг – 64,9 (2017) 
Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,8 / 3,4 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,680 (117-ме місце у світовому рейтингу) 
Провідні галузі промисловості харчова, хімічна, текстильна, меблева, металургія 
Провідні галузі сільського 

господарства 
рослинництво (вирощування кави, кукурудзи, рису, бобів, 

бавовни, копро); тваринництво (м'ясо-молочне скотарство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,25 / 9,503 (2017) 

Основні статті експорту кава, цукор, текстиль та одяг, продукція хімічної промисловості, 

метали 
Основні партнери з експорту, % США – 48,3; Гондурас – 14,2; Гватемала – 13,5, 

Нікарагуа – 6,5; Коста-Ріка – 4,7 (2016) 
Основні статті імпорту господарські товари, паливо, продукти харчування, 

електроенергія 
Основні партнери з імпорту, % США – 37,9; Гватемала – 10,2; Китай – 8,8; Мексика – 7,6; 

Гондурас – 6,3 (2016) 
Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 51,6; ГЕС – 25,6; АДЕ – 25,7 

Водоспоживання та його 

структура 

1,84 км3/рік (житлово-комунальне – 22,0%; промислове – 14,0%; 
сільськогосподарське – 64,0%); на одного мешканця – 

301,9 м3/рік (2007) 
Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; забруднення вод та ґрунтів 

токсичними відходами 
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СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ 
Площа, км2 0,389 (187-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
займає 32 острови 

Стратегічні природні ресурси гідроенергія, орні землі 

Людність, осіб 102 082 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % негри – 66,0; змішані – 19,0; індійці – 6,0; європейці – 4,0; 

індіанці – 2,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 75,0; католики – 13,0; інші – 12,0 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,2 / 7,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кінгстаун – 27 тис. осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 52,2 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 парафій 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.), Генерал-губернатор 

сер Натаніель Фредерік Баллантайн (з 2 вересня 2002 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент (Палата Зборів) 

Грошова одиниця східнокарибський долар, XCD (2,7 XCD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 0,815 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,1; промисловість – 17,4; сфера послуг 

– 75,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,6 / 5,8 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,722 (99-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, цементна, текстильна  

Провідні галузі сільського 

господарства 

овочівництво, вирощування бананів та кокосів; м'ясне та 

молочне тваринництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,47 / 0,311 (2017) 

Основні статті експорту фрукти, тенісні ракетки 

Основні партнери з експорту, % Барбадос – 18,3; Сент-Люсія – 17,6; Антигуа і Барбуда – 14,8; 

Тринідад і Тобаго – 12,3; Домініка – 9,5; Сент-Кітс і Невіс – 7,3; 

Гренада – 5,9 (2016) 

Основні статті імпорту  машини та обладнання, продукти харчування, мінеральна 

сировина і паливо, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % США – 44,0; Тринідад і Тобаго – 14,1; Великобританія – 6,5; 

Франція – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 83,3; ГЕС – 14,6; АДЕ – 2,1 

Водоспоживання та його 

структура 
0,01 км3/рік; на одного мешканця – 92,59 м3/рік (1995) 

Екологічні проблеми забруднення прибережних вод і узбережжя 
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СЕНТ-КІТС І НЕВІС 
Площа, км2 0,261 (191-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найменша за площею країна в Америці та Західній півкулі 

Стратегічні природні ресурси орні землі 

Людність, осіб 52 715 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення 
темношкірі, британці, португальці та ліванці (2001) 

Релігійний склад населення  протестанти, католики (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,2 / 7,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бастер – 14 000 осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 32,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 парафій 

Глава держави Королева Єлизавета II (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган oднопалатні Національні Збори  

Грошова одиниця східно-карибський долар, ХСD (2,7 ХСD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,528 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,1; промисловість – 30,0; сфера послуг 

– 68,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,1 / 2,8 (2014 /2015 ) 

Індекс людського розвитку  високий – 0,765 (74-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (цукровий очерет, рис, ямс, овочі, банани); 

рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,58 / 0,264 (2017) 

Основні статті експорту машини, продукти харчування, електроніка, напої, тютюн 

Основні партнери з експорту, % США – 49,6; Польща – 15,2; Туреччина – 11,6 (2016) 

Основні статті імпорту машини, продукти харчування, паливо 

Основні партнери з імпорту, % США – 56,8; Тринідад і Тобаго – 6,8; Кіпр – 6,2; Японія – 4,0 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 94,9; АДЕ – 6,6 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; забруднення води внаслідок 

неконтрольованого скидання стічних вод 
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СЕНТ-ЛЮСІЯ 
Площа, км2 0,616 (181-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

острів між Карибським морем і Північним Атлантичним 

океаном, розташований на північ від Тринідаду і Тобаго 

Стратегічні природні ресурси деревина, пемза, мінеральні джерела 

Людність, осіб 164 994 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % африканці – 77,8; метиси – 10,8; індіанці – 2,2; інші – 1,7 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 61,5; протестанти – 25,5; інші християни – 3,4; 

растафаріанці – 1,9; інші – 1,8; невизначені – 1,4 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,3 / 7,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста 

тис. осіб 

Кастрі (столиця) – 60,2; Суфрієр – 7,9; Бексон – 7,1; Бабонно – 

5,2; Грос-Айлет – 5,0 

Рівень урбанізації, %  18,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 округів 

Глава держави Королева Єлизавета II (з 6 лютого 1952 р.)  

Генерал-губернатор Невілл Кенак  

Законодавчий орган двопалатний Парламент (Cенат і Палата Зборів) 

Грошова одиниця східно-карибський долар, XCD (2,7 XCD = 1 USD)  

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,717 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,9; промисловість – 14,2; сфера послуг 

– 82,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,7 / 5,7 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,735 (95-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості точне машинобудування, текстильна, харчова, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
ягідництво, овочівництво, садівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,2042 / 0,1882 (2017) 

Основні статті експорту одяг, банани, какао, авокадо, манго, кокосова олія 

Основні партнери з експорту, % США – 48,8; Тринідад і Тобаго – 14,1; Великобританія – 11,2; 

Мальдіви – 4,7 

Основні статті імпорту продукти харчування, транспортне обладнання, продукція 

хімічної промисловості, паливо 

Основні партнери з імпорту, % США – 39,8; Тринідад і Тобаго – 18; Великобританія – 6,7; 

Японія – 4,0  

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,9; АДЕ – 1,1 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми 
знеліснення; ерозія ґрунтів 
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ТРИНІДАД І ТОБАГО 
Площа, тис. км2 5,128 (168-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

острів між Карибським морем і північною частиною 

Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, асфальт 

Людність, осіб 1 218 208 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % індіанці – 35,4; африканці – 34,2; інші – 30,59 (2011) 

Релігійний склад населення християни (римо-католики) (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,7 / 8,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порт-оф-Спейн – 34 000 осіб (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 8,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 

14 регіональних корпорацій, що складаються з 9 областей та 5 

муніципалітетів 

Глава держави Президент Пола-Мей Уікс (з 19 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Парламент (Сенат і Палата представників) 

Грошова одиниця тринідад і тобагський долар, TTD (6,76 TTD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 42,78 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 0,4; промисловість – 48,8; сфера послуг 

– 50,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,9 / - (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,780 (65-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта) та нафтопереробна, хімічна, харчова, 

текстильна, цементна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування фруктів та овочів; птахівництво, рибна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
9,668 / 10,019 (2017) 

Основні статті експорту нафта і нафтопродукти, зріджений природний газ, метанол, 

аміак, карбамід, сталеві вироби, напої, какао, риба, консервовані 

фрукти, косметика 

Основні партнери з експорту, % США – 39,2; Аргентина – 9,3 (2016) 

Основні статті імпорту мінеральні палива, мастильні матеріали, машини, транспортне 

обладнання, промислові товари, продукти харчування, продукція 

хімічної промисловості, живі тварини 

Основні партнери з імпорту, % США – 33,4; Росія – 13,3; Габон – 12,4; Китай – 6,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,6; АДЕ – 0,4 

Водоспоживання та його 

структура 

0,23 км3/рік (житлово-комунальне – 67,0%; промислове – 25,0%; 

сільськогосподарське – 8,0%); на одного мешканця – 177,9 м3/рік 

(2005) 

Екологічні проблеми забруднення вод агрохімічними речовинами; промисловими 

стічними водами; забруднення нафтою узбережжя; знеліснення; 

ерозія ґрунтів 
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ЯМАЙКА 
Площа, тис. км2 10,991 (162-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

острівна держава, омивається водами Карибського моря, входить 

до складу архіпелагу Великих Антильських островів 

Стратегічні природні ресурси боксити, гіпс, вапняк, гідроенергія 

Людність, осіб 2 990 561 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

негри – 92,1; мулати – 6,1; індіанці – 0,8; інші – 0,4; невизначені 

– 0,7 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (протестанти – 64,8; католики – 2,2); свідки Єгови – 

1,9; растафаріанці – 1,1; інші – 6,5; невизначені – 22,6 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,9 / 6,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кінгстон – 588,0 тис. осіб (столиця), Монтего-Бей – 85,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 55,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
3 графства, 14 округів 

Глава держави Королева Єлизавета II (з 6 лютого 1952 р.)  

Законодавчий орган двопалатний Парламент (Сенат та Палата представників) 

Грошова одиниця ямайський долар, JMD (128,5 JMD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 26,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,5; промисловість – 21,3; сфера послуг 

– 71,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,4 / 5,4 (2017) 

Індекс людського розвитку високий – 0,730 (94-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, легка, харчова, металургія, целюлозно-паперова, 

цементна, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

цукрова, вирощування бананів та цитрусових, зернова, 

овочівництво, вирощування кави; м’ясо-молочне тваринництво, 

рибна  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,123 / 4,197 (2017) 

Основні статті експорту глинозем, боксити, цукор, ром, кава, продукція хімічної 

промисловості, одяг, мінеральне паливо 

Основні партнери з експорту, % США – 40,8; Канада – 11,9; Нідерланди – 10,2; Росія – 5,8; 

Велика Британія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, товари широкого вжитку, паливо, 

запчастини та комплектуючі для транспортних засобів, 

транспортне обладнання, будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % США – 39,0; Тринідад і Тобаго – 7,2; Китай – 6,4; Японія – 6,2; 

Мексика – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 88,5; ГЕС – 3,0; АДЕ – 13,0 

Водоспоживання та його 

структура 

0,93 км3/рік (житлово-комунальне – 32,0%; промислове – 16,0%; 

сільськогосподарське – 52,0%); на одного мешканця – 

369,9 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; опустелювання; забруднення води та повітря; 

деградація прибережних екосистем та руйнування коралових 

рифів 
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ХІІI. Південна Америка 

Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гаяна, 

Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай, 

Чилі 
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АРГЕНТИНА 
Площа, тис. км2 2 780,400 (8-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

займає південно-східну частину материка Південна Америка та 

східну частину архіпелагу Вогняна Земля, на заході 

простягається гірська система Анд, на сході омивається водами 

Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси свинець, цинк, олово, мідь, залізна руда, марганець, нафта, уран 

Людність, осіб 44 293 293 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % європейці (в основному іспанці та італійці) та метиси – 97,2; 

американці – 2,4; африканці – 0,4 (2013) 

Релігійний склад населення, % католики – 92,0; протестанти – 2,0; євреї – 2,0; інші – 4,0 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,7 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Буенос-Айрес (столиця) – 2,891 млн осіб, Кордова – 1,391; 

Росаріо – 909,3 тис. осіб; Кільмес – 230,8, 

Комодоро-Рівадавія – 177,03; Сан-Луіс – 153,3 

Рівень урбанізації, % 92,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
23 провінції та 1 автономне місто 

Глава держави Президент Маурісіо Макрі (з 10 грудня 2015 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Національний Конгрес (Сенат та Палатa Депутатів) 

Грошова одиниця аргентинський песо, ARS (16,92 ARS = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 911,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,9; промисловість – 28,2; 

сфера послуг – 60,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,8 / 5,9 (2015) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,827 (45-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, автомобілебудування, текстильна, хімічна, 

нафтопереробна, металургія 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бобових, зернових (кукурудза, пшениця, 

соняшник), вирощування лимонів, винограду, арахісу, чаю; 

скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
59,69 / 60,78 (2017) 

Основні статті експорту соя, нафта і газ, транспортні засоби, кукурудза, пшениця 

Основні партнери з експорту, % Бразилія – 15,5; США – 7,7; Китай – 7,6; В'єтнам – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту автомобілі, нафта, продукція хімічної промисловості, пластмаси 

Основні партнери з імпорту, % Бразилія – 24,3; Китай – 18,7; США – 12,5, Німеччина – 5,5 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 66,9; АЕС – 4,3; ГЕС – 23,8; АДЕ – 2,5 

Водоспоживання та його 

структура 

32,57 км3/рік (житлово-комунальне – 23,0%; промислове – 

13,0%; сільськогосподарське – 64,0%); на одного мешканця – 

864,9 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми знищення лісів; ерозія ґрунтів; опустелювання; забруднення 

повітря та поверхневих вод 
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БОЛІВІЯ 
Площа, тис. км2 1 098,581 (27-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси олово, природний газ, нафта, цинк, вольфрам, срібло, залізо, 

свинець, золото, деревина, гідроенергія 

Людність, осіб 11 138 234 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

метиси – 68,0; корінні – 20,0; білі – 5,0; хола – 2,0; чорношкірі – 

1,0; невизначені – 4,0 (2009) 

Релігійний склад населення, % католики – 76,8; євангелісти – 8,1; протестанти – 7,9; інші – 1,7 

(2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,0 / 6,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Санта-Крус – 2,107 млн осіб, Ла-Пас (фактична столиця) – 1,816; 

Кочабамба – 1,24; Сукре (офіційна столиця) – 0,372 (2015) 

Рівень урбанізації, % 69,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
9 департаментів 

Глава держави Президент Хуан Ево Моралес Айма (з 22 січня 2006 р.) 

Законодавчий орган двопалатна Законодавча Асамблея (Палата Сенату і Палата 

Депутатів) 

Грошова одиниця болівійський болівіано, BOB (6,91 BOB = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 83,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 13; промисловість – 37,4; сфера послуг – 

54,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,3 / 7,3 (2014) 

Індекс людського розвитку  середній – 0,674 (118-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, обробна, нафтова, харчова та пивна, легка, ювелірна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (соєві боби, кіноа, бразильські горіхи, цукровий 

очерет, кава, кукурудза, рис, картопля, чіа, кока) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
7,541 / 8,239 (2017) 

Основні статті експорту природний газ, срібло, цинк, свинець, олово, золото, кіноа, соєві 

продукти 

Основні партнери з експорту, % Бразилія – 19,3; США – 13,6; Аргентина – 11,4; Колумбія – 8,8; 

Китай – 6,8; Японія – 5,9; Південна Корея – 5,4; Перу – 4,8; 

Бельгія – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту машини, нафтопродукти, транспортні засоби, чавун і сталь, 

пластмаси 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 19,9; Бразилія – 17,5; Аргентина – 10,5; США – 9,8; 

Перу – 6,9; Японія – 4,9; Чилі – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 71,9; ГЕС – 21; АДЕ – 8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,64 км3/рік (житлово-комунальне – 25,0%; промислове – 14,0%; 

сільськогосподарське – 61,0%); на одного мешканця – 

305,8 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; опустелювання; втрата 

біорізноманіття; забруднення водних ресурсів 
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БРАЗИЛІЯ 
Площа, тис. км2 8 515,770 (5-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найбільша країна Південної Америки та Південної півкулі; має 

спільні кордони з кожною країною Південної Америки, окрім 

Чилі та Еквадору;  

Стратегічні природні ресурси боксити, золото, залізна руда, марганець, нікель, фосфати, 

платина, олово, рідкісноземельні елементи, уран, нафта, 

гідроенергія, деревина 

Людність, осіб 207 353 391 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

європейці – 47,7; мулати – 43,1; негри – 7,6; азіатці – 1,1; корінне 

населення – 0,4 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 64,6; протестанти – 22,2; інші – 13,2 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 14,1 / 6,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сан-Паулу – 21,066 млн осіб; Ріо-де-Жанейро – 12,900; Белу-

Орізонті – 5,716; Бразиліа – 4,155 (столиця); Форталеце – 3,88; 

Ресіфі – 3,739 (2015) 

Рівень урбанізації, % 86,6 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
26 штатів, 1 федеральний округ 

Глава держави Президент Мішель Мігель Еліас Темер Лулія  

(з 31 серпня 2016 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент (Сенат і Палата Депутатів) 

Грошова одиниця реал, BRL (3,21 BRL = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3 219 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,2; промисловість – 21; сфера послуг – 

72,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,3 / 5,9 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,754 (79-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, хімічна, цементна, чорна та кольорова металургія, 

літакобудування, виготовлення автозапчастин, машин та 

обладнання 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, соєвих бобів, пшениці, рису, кукурудзи, 

цукрової тростини, какао, цитрусових; дрібне скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
215,4 / 151,9 (2017) 

Основні статті експорту транспортне обладнання, залізна руда, соєві боби, взуття, кава, 

автомобілі 

Основні партнери з експорту, % Китай – 19,0; США – 12,6; Аргентина – 7,3; Нідерланди – 5,6 

(2016) 

Основні статті імпорту машини, електричне та транспортне обладнання, продукція 

хімічної промисловості, масло, автомобільні деталі, електроніка 

Основні партнери з імпорту, % США – 17,6; Китай – 16,9; Аргентина – 6,7; Німеччина – 6,6; 

Південна Корея – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 25,4; АЕС – 1,2; ГЕС – 59,2; АДЕ – 16,0 

Водоспоживання та його 

структура 

58,07 км3/рік (житлово-комунальне – 28,0%; промислове – 

17,0%; сільськогосподарське – 55,0%); на одного мешканця – 

306 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми вирубування лісів в басейні Амазонки; забруднення повітря і 

води в Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, а також в інших великих 

містах; деградація ґрунтів та забруднення вод; деградація водно-

болотних угідь 
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ВЕНЕСУЕЛА 
Площа, тис. км2 912,050 (32-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне положення на морських та повітряних шляхах, що 

зв’язують Північну та Південну Америку; тут знаходиться 

найвищий у світі водоспад Анхель (979 м) 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізна руда, золото, боксити, інші 

корисні копалини, гідроенергія, алмази 

Людність, осіб 31 304 016 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення іспанці, італійці, португальці, араби, німці, корінні народи 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 96) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,38 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста, 

млн осіб 

Каракас (столиця) ‒ 2,916; Маракайбо ‒ 2,196; Валенсія ‒ 1,734; 

Маракай ‒ 1,166; Баркісімето ‒ 1,039 (2015) 

Рівень урбанізації, % 89,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
23 штати, 1 столичний округ і 1 федеральне володіння 

Глава держави Президент Ніколас Мадуро Морос (з 19 квітня 2013 р.) 

Законодавчий орган oднопалатні Національні Збори 

Грошова одиниця болівар, VEF (437,1 VEF = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 366,4 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 4,4; промисловість – 38,2;  

сфера послуг – 57,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,3 / 6,9 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,767 (71-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, фармацевтична, хімічна, орна металургія, 

добувна, будівельна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кукурудзи, сорго, рису, бананів, цукрового 

очерету, кави, овочівництво, м’ясне та молочне тваринництво, 

рибна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
29,16 / 17,75 (2017) 

Основні статті експорту нафта і нафтопродукти, боксити та алюміній, корисні копалини, 

продукція хімічної промисловості, сільськогосподарська 

продукція 

Основні партнери з експорту, % США ‒ 35,1; Індія ‒ 17,2; Китай ‒ 14,1; Нідерландські 

Антильські острови ‒ 8,0; Сінгапур ‒ 5,3; Куба ‒ 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту сільськогосподарська продукція, сировина, машини та 

обладнання, будівельні матеріали, медичне обладнання, 

нафтопродукти, фармацевтика, продукція хімічної 

промисловості, металопродукція 

Основні партнери з імпорту, % США ‒ 22,1; Китай ‒ 14,3; Бразилія ‒ 7,4; Колумбія ‒ 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 52,8; ГЕС – 47,1; АДЕ – 0,1 

Водоспоживання та його 

структура 

9,06 км3/рік (житлово-комунальне – 23,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 74,0%); на одного мешканця – 

358,6 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми забруднення вод; знеліснення; деградація ґрунтів; промислове 

забруднення узбережжя Карибського басейну 
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ГАЯНА 
Площа, тис. км2 214,969 (84-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
одна з найменших за площею країн в Південній Америці 

Стратегічні природні ресурси боксити, золото, алмази, деревина, креветки, риба 

Людність, осіб 52 715 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 
 індіанці – 39,8; чорні – 29,3; змішані – 19,9 (2012) 

Релігійний склад населення, %  протестанти – 34,8; індуїсти – 24,8; католики – 7,1; мусульмани 

– 6,8; інші християни – 20,8; інші – 4,0 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,4 / 7,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Джорджтаун – 124 000 осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 28,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 регіонів 

Глава держави Президент Давід Грангер (з 16 травня 2015 р.) 

Законодавчий орган oднопалатні Національні Збори  

Грошова одиниця гаянський долар, GYD (207 GYD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 6,367 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 15,5; промисловість – 37,8; сфера послуг 

– 44,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,2 / 3,2 (2012) 

Індекс людського розвитку  середній – 0,638 (127-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, текстиль 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (цукровий очерет, рис, олія); тваринництво 

(яловичина, свинина, птиця, креветки, риба) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,474 / 1,776 (2017) 

Основні статті експорту цукор, золото, боксити, рис, креветки, патока, ром, деревина 

Основні партнери з експорту, % Канада – 30,6; США – 20,7; Тринідад і Тобаго – 11,4 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Тринідад і Тобаго – 29,0; США – 27,5; Китай – 7,3; Суринам – 

5,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 86,8; ГЕС – 0,2; АДЕ – 13,0 

Водоспоживання та його 

структура 

1,64 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

2222 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення води; знеліснення 
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ЕКВАДОР 
Площа, тис. км2 283,561 (73-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Тихим океаном, розташований між Колумбією та 

Перу, перетинається екватором 

Стратегічні природні ресурси нафта, риба, деревина, водні 

Людність, осіб 16 290 913 (липень 2017 р.) 

Расово-енічна структура 

населення, % 

метиси – 71,9; монтубіо – 7,4; індіанці – 7,0; білі – 6,1; 

афроеквадорці – 4,3; мулати – 1,9; темношкірі – 1,0; інші – 0,4 

(2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 74,0; євангелісти – 10,4; свідки Єгови – 1,2; інші – 

6,4; атеїсти – 7,9; агностики – 0,1 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,9 / 5,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кіто (столиця) – 1,7 млн осіб, Гуаякіль – 2,7 (2015) 

Рівень урбанізації, % 64,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
24 провінції 

Глава держави Президент Ленін Морено Гарцес (з 24 травня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатна Національні Збори 

Грошова одиниця долар США (USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 188,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,5; промисловість – 33,8; сфера послуг 

– 59,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,2 / 5,0 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,739 (89-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтова, харчова, текстильна, деревообробна, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

садівництво, кавова, зернова, картоплярство, цукрова; 

розведення великої рогатої худоби, вівчарство, свинарство, 

молочне тваринництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
18,3 / 16,8 (2017) 

Основні статті експорту нафта, банани, квіти, креветки, какао, кава, деревина, риба 

Основні партнери з експорту, % США – 32,3; Чилі – 6,8; В’єтнам – 6,6; Перу – 5,6; Колумбія – 

4,8; Росія – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту промислові матеріали, паливно-мастильні матеріали, товари 

широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % США – 23,0; Китай – 19,0; Колумбія – 8,0; Бразилія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 56,9; ГЕС – 39,9; АДЕ – 3,2 

Водоспоживання та його 

структура 

16,9 км3/рік (житлово-комунальне – 12,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 82,0%); на одного мешканця – 

1283 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; опустелювання; забруднення вод 

внаслідок видобутку нафти 
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КОЛУМБІЯ 
Площа, тис. км2 1 138,910 (25-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

єдина південноамериканська країна з виходом як до Тихого 

океану, так і до Карибського моря 

Стратегічні природні ресурси мінеральні (нафта, природний газ, вугілля, залізна руда, нікель, 

золото, мідь, смарагди), гідроенергія 

Людність, осіб 47 698 524 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

метиси та білі – 84,2; афро-колумбійці – 10,4; індіанці – 3,4; 

романи – менше 0,01; інші – 2,1 (2005) 

Релігійний склад населення, % католики – 79,0; протестанти – 14,0; інші – 2,0; невизначені – 5,0 

(2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,1 / 5,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Богота – 9 765 тис. осіб (столиця), Медельїн – 3 911; Калі – 2 

664; Барранкілья – 1 991 (2015) 

Рівень урбанізації, % 77,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
32 департаменти, 1 столиця 

Глава держави Президент Хуан Мануель Сантос Кальдерон (з 7 серпня 2010 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Конгрес 

Грошова одиниця колумбійське песо, COP (2,957 COP = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 307,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,4; промисловість – 31,3; сфера послуг 

– 61,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
7,2 / 4,5 (2016) 

Індекс людського розвитку високий – 0,727 (95-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, олійно-жирова, легка, цементна, хімічна, 

добувна (золото, вугілля, смарагди) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

банани, тютюнова, зернова (кава, рис, кукурудза), вирощування 

цукрового очерету, какао-бобів, олійних культур, овочівництво; 

рибна (креветки) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
36,7 / 44,6 (2017) 

Основні статті експорту нафта, вугілля, смарагди, кава, нікель, квіти, банани, одяг 

Основні партнери з експорту, % США – 33,5; Панама – 6,3 (2016) 

Основні статті імпорту промислове обладнання, транспортне обладнання, товари 

широкого вжитку, продукція хімічної промисловості, папір, 

паливо, електроенергія 

Основні партнери з імпорту, % США – 26,4; Китай – 19,1; Мексика – 7,5; Бразилія –  

4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 29,4; ГЕС – 69,0; АДЕ – 1,6 

Водоспоживання та його 

структура 

10,71 км3/рік (житлово-комунальне – 50,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 46,0%); на одного мешканця – 

235,0 м3/рік (2003) 

Екологічні проблеми вирубування лісів в джунглях Амазонки та районі Чок; ерозія 

ґрунтів; забруднення вод через надмірне використання 

пестицидів; забруднення повітря, особливо в Боготі, викидами 

транспортних засобів 
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ПАРАГВАЙ 
Площа, тис. км2 406,752 (59-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

країна розташована на північний схід від Аргентини і на 

північний захід від Бразилії 

Стратегічні природні ресурси деревина, залізна руда, марганець, вапняк 

Людність, осіб 6 943 739 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % метиси – 95,0; інші – 5,0 

Релігійний склад населення, % католики – 89,6; протестанти – 6,2; інші – 2,9; атеїсти – 1,1 

(2002) 

Народжуваність / смертність, ‰ 16,6 / 4,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Асунсьон – 525 тис. осіб (столиця); Енкарнасьйон – 76,5; 

Каакупе – 47,2; Параґуарі – 25,2 

Рівень урбанізації, % 60,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
17 округів і 1 столичне місто 

Глава держави Президент Гораціо Картс Хара (з 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Національний Конгрес  

Грошова одиниця гуарані, PYG (5628,1 PYG = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 28,78 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 17,9; промисловість – 27,7; сфера послуг 

– 54,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,8 / 5,0 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,693 (110-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, будівельних матеріалів, текстильна, деревообробна, 

металургія 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування технічних культур, цукрового очерету, кукурудзи, 

пшениці, касави, садівництво, овочівництво; скотарство, 

свинарство, м'ясо-молочна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
11,53 / 10,37 (2017) 

Основні статті експорту соя, корм для тварин, бавовна, м'ясо, олії, деревина, шкіра, 

золото 

Основні партнери з експорту, % Бразилія – 35,4; Аргентина – 10,5; Росія – 7,6; Чилі – 6,1 (2016) 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, тютюн, нафтопродукти, автомобілі, 

трактори, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 27,3; Бразилія – 24,3; Аргентина – 14,3;  

США – 7,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 0,2; ГЕС – 99,3; АДЕ – 0,5 

Водоспоживання та його 

структура 

0,49 км3/рік (житлово-комунальне – 20,0%; промислове – 8,0%; 

сільськогосподарське – 71,0%); на одного мешканця – 

88,05 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми знезліснення; забруднення води; утилізація відходів  
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ПЕРУ 
Площа, тис. км2 1 285,216 (19-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташована на заході Південної Америки,  

межує з Тихим океаном 

Стратегічні природні ресурси мідь, срібло, золото, нафта, деревина, залізна руда, вугілля, 

фосфат, гідроенергія, природний газ 

Людність, осіб 31 036 656 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % індіанці – 25,8; метиси – 60,2; європейці – 5,9; інші – 8,1 (2017) 

Релігійний склад населення, % католики – 81,3; євангелісти – 12,5; інші – 3,3;  

невизначені – 2,9 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,8 / 6,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ліма (столиця) – 10,3 млн осіб, Арекіпа – 900,0 тис. осіб,  

Трухільо – 838,0  

Рівень урбанізації, % 77,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
25 регіонів 

Глава держави Президент Мартін Віскарра (з 23 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Конгрес Республіки Перу 

Грошова одиниця новий перуанський соль, PEN (3,27 PEN = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 210 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,5; промисловість – 36,3; сфера послуг 

– 56,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,5 / 3,8 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,740 (87-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, легка, харчова, машинобудування, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, какао, бавовнику, цукрового очерету, рису, 

картоплі, кукурудзи, апельсинів, бананів, плодівництво; 

птахівництво, скотарство, свинарство, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
42,47 / 38,8 (2017) 

Основні статті експорту мідь, золото, свинець, цинк, олово, залізна руда, молібден, 

срібло, сира нафта і нафтопродукти, природний газ, кава, 

спаржа, фрукти, одяг та текстиль, риба, машини 

Основні партнери з експорту, % Китай – 23,5; США – 17,3; Швейцарія – 7,1; Канада – 4,7 (2016) 

Основні статті імпорту нафта і нафтопродукти, продукція хімічної промисловості, 

пластмаси, машини, транспортні засоби, телевізори, телефони та 

телекомунікаційне обладнання, чавун і сталь, пшениця, 

кукурудза, соєві продукти, папір, бавовна, вакцини та ліки 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 22,8; США – 20,2; Бразилія – 5,8; Мексика – 4,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 62,6; ГЕС – 33,9; АДЕ – 4,3 

Водоспоживання та його 

структура 

19,34 км3/рік (житлово-комунальне – 8,0%; промислове – 10,0; 

сільськогосподарське – 82,0%); на одного мешканця – 

727,6 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; опустелювання; забруднення 

атмосфери; забруднення річок та прибережних вод 

 



Південна Америка  147 
 

СУРІНАМ 
Площа, тис. км2 163,820 (91-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найменша незалежна держава на південноамериканському 

континенті 

Стратегічні природні ресурси деревина, гідроенергія, риба, каолін, креветки, боксити, золото, а 

також невеликі кількості нікелю, міді, платини, залізної руди 

Людність, осіб 591 919 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % індіанці – 27,4; марони – 21,7; креольці – 15,7; яванці – 13,7; інші 

– 21,5 (2012) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 23,6; індуїсти – 22,3; католики – 21,6; мусульмани 

– 13,8; інші – 3,2 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 15,8 / 6,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Парамарібо – 234 000 осіб (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 66,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 районів 

Глава держави Президент Дезі Бауртесе (з 12 серпня 2010 р.) 

Законодавчий орган однопалатні Національні Збори 

Грошова одиниця сурінамський долар, SRD (7,7 SRD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 7,928 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,6; промисловість – 31,1; сфера послуг 

– 57,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,7 (2014) / - 

Індекс людського розвитку високий – 0,725 (97-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, лісова, харчова, виробництво глинозему 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування фруктів та овочів, рису; м'ясна та рибна 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,976 / 1,057 (2017) 

Основні статті експорту  глинозем, золото, нафта, пиломатеріали, морепродукти, рис, 

банани 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 28,3; ОАЕ – 27,1; Бельгія – 9,1; Гайана – 9,0; США 

– 4,7; Тринідад і Тобаго – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту промислове обладнання, нафта, продукти харчування, бавовна, 

товари широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % США – 21,2; Нідерланди – 10,9; Китай – 1,5; Тринідад і Тобаго – 

10,1; Сент-Люсія 7,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 54,7; ГЕС – 43,3; АДЕ – 1,8 

Водоспоживання та його 

структура 

0,67 км3/рік (житлово-комунальне – 6,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 90,0%); на одного мешканця – 

1,396 м3/рік (2006) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; забруднення поверхневих вод 
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УРУГВАЙ 
Площа, тис. км2 176,215 (90-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

країна Ла-Платської затоки, розташована на узбережжі 

Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси гідроенергія, корисні копалини, рілля 

Людність, осіб 3 360 148 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % європейці – 88,0; метиси – 8,0; чорношкірі – 4,0 (2015) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 47,1; православні – 11,1); євреї – 0,3; інші 

– 24,3; атеїсти – 17,2 (2006) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,0 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Монтевідео – 1,707 млн осіб (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 95,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
19 департаментів 

Глава держави Президент Табаре Васкес (з 1 березня 2015 р.) 

Законодавчий орган двопалатна Генеральна Асамблея (Сенат та Палата 

представників) 

Грошова одиниця уругвайський песо, UYU (28,77 UYU = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 78,41 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,2; промисловість – 25,0; сфера послуг 

– 68,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,6 / 4,4 (2011) 

Індекс людського розвитку високий – 0,795 (54-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості електротехнічна, машинобудування, нафтопереробна, харчова, 

легка, хімічна, целюлозно-паперова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

м’ясо-молочне тваринництво; зернова, рибна, виноградарство, 

вирощування тютюну 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
8,976 / 8,74 (2017) 

Основні статті експорту яловичина, соєві боби, целюлоза, рис, пшениця, деревина, 

молочні продукти, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Бразилія – 16,4; Китай – 12,2; США – 6,2; Аргентина – 5,0 (2016) 

Основні статті імпорту рафінована олія, сира нафта, транспортні засоби, запчастини, 

мобільні телефони 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 18,8; Бразилія – 17,9; Аргентина – 13,3; США – 6,9; 

Німеччина – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 34,7; ГЕС – 34,9; АДЕ – 39,0 

Водоспоживання та його 

структура 

3,66 км3/рік (житлово-комунальне – 11,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 87,0%); на одного мешканця – 

1,101 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми забруднення повітря та вод промисловими підприємствами; 

вирубування лісів; деградація прибережних екосистем 
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ЧИЛІ 
Площа, тис. км2 756,102 (37-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

територія простягається вузькою смугою вздовж західного 

узбережжя Латинської Америки 

Стратегічні природні ресурси мідь, деревина, залізна руда, нітрати, дорогоцінне каміння, 

молібден, гідроенергія 

Людність, осіб 17 789 267 (липень 2017 р.) 

Расово-етнічна структура 

населення, % 

білі – 88,9; мапуче – 9,1; аймара – 0,7; інші групи корінного 

населення – 1,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 66,7; протестанти – 16,4); свідки Єгови – 

1,0; інші – 3,4; атеїсти – 11,5; невизначені – 1,1 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,6 / 6,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сантьяґо – 6 310 тис. осіб (2017) (столиця); Антофаґаста – 402,0 

Вальпараїсо – 284,0; Консепсьйон – 292,0; Ла-Серена – 198,0; 

(2012) 

Рівень урбанізації, % 89,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 регіонів 

Глава держави Президент Себастьян Піньєра (з 11 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Парламент (Сенат і Палата Депутатів) 

Грошова одиниця чилійський песо, CLP (618,5 CLP = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 452,1 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,4; промисловість – 31,4; сфера послуг 

– 64,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,8 / 4,9 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,847 (38-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, харчова, деревообробна, металообробна, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

виноградарство, садівництво, овочівництво, вирощування 

кукурудзи, пшениці; скотарство, птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
64,51 / 59,92 (2017) 

Основні статті експорту мідь, фрукти, рибопродукти, папір і целюлоза, продукція 

хімічної промисловості, вино 

Основні партнери з експорту, % Китай – 28,6; США – 14,1; Японія – 8,6; Південна Корея – 6,9; 

Бразилія – 5,0 (2016) 

Основні статті імпорту нафта і нафтопродукти, продукція хімічної промисловості, 

електротехнічне і телекомунікаційне обладнання, промислове 

обладнання, транспортні засоби, природний газ 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 24,3; США – 14,7; Бразилія – 9,3; Аргентина – 4,4; 

Франція – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 60,8; ГЕС – 30,0; АДЕ – 16,1 

Водоспоживання та його 

структура 

26,67 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 10,0%; 

сільськогосподарське – 86,0%); на одного мешканця – 

1,603 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення повітря промисловими і транспортними викидами; 

забруднення води неочищеними стічними водами; шумове 

забруднення; деградація ґрунтів; знеліснення  
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АФРИКА 
 

ХIV. Північна Африка 

Алжир, Єгипет, Західна Сахара, Лівія, Мавританія, 

Марокко, Судан, Туніс 
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АЛЖИР 
Площа, тис. км2 2 381,740 (10-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найбільша за площею країна Африки 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізні руди, фосфати, уран, свинець, цинк 

Людність, осіб 40 969 443 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % арабо-бербери – 99,0; європейці – менше 1,0 (2012) 

Релігійний склад населення мусульмани (переважно суніти) – 99,0; інші – менше 1,0 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,2 / 4,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Алжир (столиця) – 2,594 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 71,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
48 провінцій  

Глава держави Президент Абделазіз Бутефліка (з 28 квітня 1999 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Рада Націй і Національна Асамблея 

Грошова одиниця алжирський динар, DZD (115,55 DZD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 629,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 13,2; промисловість – 36,1; сфера послуг 

– 50,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,2 / 4,3 (2017) 

Індекс людського розвитку  високий – 0,743 (83-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта, газ), легка, енергетична, нафтохімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (пшениця, ячмінь, овес, виноград, оливки, 

цитрусові, фрукти); тваринництво (скотарство, вівчарство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
33,15 / 49,99 (2017) 

Основні статті експорту нафта, природний газ, нафтопродукти 

Основні партнери з експорту, % Італія – 17,4; Іспанія – 12,9; США – 12,9; Франція – 11,4; 

Бразилія – 5,4; Нідерланди – 4,9; Туреччина – 4,5; Канада – 4,3 

(2016) 

Основні статті імпорту промислові товари, продукти харчування, товари широкого 

вжитку 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 17,8; Франція – 10,1; Італія – 9,8; Іспанія – 7,6; 

Німеччина – 6,4; США – 4,9; Туреччина – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 97,9; ГЕС – 1,6; АДЕ – 1,5 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

5,72 км3/рік (житлово-комунальне – 26,0%; промислове – 16,0%; 

сільськогосподарське – 58,0%); на одного мешканця – 

182,0 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, водойм; ерозія ґрунтів; опустелювання; 

дефіцит питної води 
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ЄГИПЕТ 
Площа, тис. км2 1 001,450 (29-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Середземним та Червоним морями; знаходиться між 

Лівією і сектором Газу; включає в себе азіатський Синайський 

півострів 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, залізні руди, фосфати, марганець, вапно, 

гіпс, тальк, азбест, свинець, рідкісноземельні елементи, цинк 

Людність, осіб 97 041 072 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % єгиптяни – 99,6; інші – 0,4 (2006) 

Релігійний склад населення, % мусульмани (переважно суніти) – 90,0; християни – 10,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 29,6 / 4,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Каїр (столиця) – 18,7 млн осіб; Олександрія – 4,8 (2015) 

Рівень урбанізації, % 43,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
27 губернаторств 

Глава держави Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі (з 8 червня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Народна Асамблея або Меджліс Аль-

Новааб 

Грошова одиниця єгипетський фунт, EGP (18,05 EGP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1 199,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,9; промисловість – 33,1; сфера послуг 

– 55,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,6 / 3,8 (2008) 

Індекс людського розвитку середній – 0,691 (111-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, хімічна, фармацевтика, виробництво 

будівельних матеріалів, металургійна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовняна, зернова, садівництво, овочівництво; скотарство, 

вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
23,5 / 53,0 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта і нафтопродукти, фрукти та овочі, бавовна, текстиль, 

металеві вироби, продукція хімічної промисловості, продукти 

харчування 

Основні партнери з експорту, % ОАЕ – 12,5; Саудівська Аравія – 7,7; Італія – 6,5; Туреччина – 

6,3; Велика Британія – 4,6; США – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, продукція хімічної 

промисловості, вироби з деревини, пальне 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 12,9; Німеччина – 8,7; США – 5,3; Італія – 4,5; 

Туреччина – 4,3; Саудівська Аравія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 90,5; ГЕС – 7,3; АДЕ – 2,2 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

68,3 км3/рік (житлово-комунальне – 8,0%; промислове – 6,0%; 

сільськогосподарське – 86,0%); на одного мешканця – 

923,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми засолення ґрунтів; опустелювання; забруднення нафтою; 

забруднення водних ресурсів пестицидами, стічними водами та 

промисловими стоками; обмежені ресурси прісної води  
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ЗАХІДНА САХАРА 
Площа, тис. км2 266,0 (77-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Атлантичним океаном; знаходиться між 

Мавританією і Марокко 

Стратегічні природні ресурси фосфати, залізні руди 

Людність, осіб 619 551 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення араби, бербери 

Релігійний склад населення мусульмани 

Народжуваність / смертність, ‰ 28,9 / 7,9 (2018) 

Найбільші за людністю міста Ель-Аюн (столиця) – 232,0 тис. осіб (2018) 

Рівень урбанізації, % 86,7 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
- 

Адміністративно-

територіальний поділ 
- 

Глава держави - 

Законодавчий орган - 

Грошова одиниця марокканський дирхам, MAD (9,639 MAD = 1 USD) (2016) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 0,906 (2007) 

Структура ВВП, %  сфера послуг – 40% (2007) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості добування фосфатів, ремесла 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів та овочів; розведення верблюдів, кіз, 

вівчарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
- 

Основні статті експорту фосфати 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту пальне, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми опустелювання; сильні грози; дефіцит води та ріллі 
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ЛІВІЯ 
Площа, тис. км2 1 759,540 (16-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
понад 90% території країни зайнято пустелями і напівпустелями 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, гіпси 

Людність, осіб 6 653 210 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бербери і араби – 97,0; інші (включаючи греків, мальтійців, 

італійців, єгиптян, пакистанців, турків, індусів, тунісців) – 3,0 

(2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 96,6; християни – 2,7; буддисти – 0,3; індуїсти – 

менше 0,1; іудаїсти – менше 0,1; послідовники місцевих 

народних релігій – 11,0; інші – менше 0,1; невизначені – 0,2 

(2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,5 / 3,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Тріполі (столиця) – 1,126 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 79,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
22 муніципалітети 

Глава держави Голова Ради Президентів Фаїз аль-Сарадж (з грудня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Меджліс Аль-Новааб або Хор 

Грошова одиниця лівійський динар, LYD (1,41 LYD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 33,31 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,3; промисловість – 63,8; сфера послуг 

– 34,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
5,0 / 0,0 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,716 (102-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтова і нафтохімічна, металургійна (алюміній, залізо і сталь), 

харчова, легка (текстиль), цементна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (пшениця, ячмінь), садівництво (оливки, фініки, 

цитрусові), овочівництво, вирощування арахісу та соєвих бобів; 

скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
19,72 / 12,66 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта, нафтопродукти, природний газ, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з експорту, % Італія – 24,2; Єгипет – 21,1; Іспанія – 9,5; Франція – 7,8; Хорватія 

– 5,0; Нідерланди – 5,0; Китай – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту  продукція машинобудування (зокрема транспортного), 

напівфабрикати, продукти харчування, товари широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 14,4; Південна Корея – 13,3; Туреччина – 10,4; Італія – 

5,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

4,27 км3/рік (житлово-комунальне – 14,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 83,0%); на одного мешканця – 

730,00 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми опустелювання; дефіцит прісної води; забруднення вод; 

сукупний вплив стічних вод, продуктів нафтової промисловості 

та інших промислових відходів на екосистеми узбережжя 

Середземного моря 
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МАВРИТАНІЯ 
Площа, тис. км2 1 030,700 (28-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Атлантичним океаном; знаходиться між Сенегалом 

Західною Сахарою 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, гіпс, мідь, фосфати, алмази, золото, олія, рибні 

Людність, осіб 3 840 429 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення, % чорні маври – 40,0; білі маври – 30,0; субафриканські мавританці 

– 30,0 (2017) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 100,0 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 29,9 / 7,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нуакшот (столиця) – 1,205 млн осіб (2018) 

Рівень урбанізації, % 53,7 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 регіонів (вілаятів) 

Глава держави Президент Мохаммед ульд Абдель Азіз (з 5 серпня 2009 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент (Барламане) – Національна Асамблея 

або Аль-Джамія Аль-Ватанія 

Грошова одиниця мавританська угія, MRO (363,6 MRO = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 17,28 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 27,8; промисловість – 29,3; сфера послуг 

– 42,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,8 / 2,6 (2014 / 2016) 

Індекс людського розвитку низький – 0,520 (159-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта, залізна руда, золото, мідь), харчова (переробка 

риби) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (просо, сорго, рис, кукурудза); розведення 

верблюдів, вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,722 / 2,094 (2017) 

Основні статті експорту залізна руда, риба і рибна продукція, свійська худоба, золото, 

мідь, сира нафта 

Основні партнери з експорту, % Китай – 31,2; Швейцарія – 14,4; Іспанія – 10,1; Німеччина – 8,2; 

Японія – 8,1 (2017) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, нафтопродукти, промислові товари, 

продукти харчування, товари широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % Бельгія – 11,5; ОАЕ – 11,3; США – 9,2; Китай – 7,5; Франція – 

7,4; Нідерланди – 6,1; Марокко – 6,0; Словенія – 4,8; Вануату – 

4,7; Іспанія – 4,7 (2017) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 64,0; ГЕС – 16,0; АДЕ – 20,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,7 км3/рік (житлово-комунальне – 9,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 88,0%); на одного мешканця – 

554,0 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми надмірне випасання худобою кормових угідь; вирубування лісів 

та ерозія ґрунтів у комплексі з посухами сприяють 

опустелюванню; дефіцит водних ресурсів; регулярні нашестя 

сарани 
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МАРОККО 
Площа, тис. км2 446,550 (57-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться між Алжиром і Західною Сахарою; має вихід до 

Атлантичного океану і Середземного моря 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, фосфати, марганець, свинець, цинк, рибні, сіль 

Людність, осіб 33 986 655 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби та бербери – 99,0; інші – 1,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,0 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 17,7 / 4,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Касабланка – 3,684 млн осіб; Рабат (столиця) – 1,847; Фес – 

1,184; Танжер – 1,116; Марракеш – 976,0 тис. осіб; Агадір – 

888,0 (2018) 

Рівень урбанізації, % 61,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 регіонів 

Глава держави Король Мохаммед VI (з 30 липня 1999 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Палата Радників і Палата 

Представників 

Грошова одиниця марокканський дирхам, MAD (62,53 MAD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 300,1 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 14,8; промисловість – 29,1; сфера послуг 

– 56,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,9 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,647 (123-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості виробництво автомобільних деталей, аерокосмічна, видобуток і 

переробка фосфатів, харчова, текстильна  

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування цитрусових, оливок, виноградарство, 

овочівництво; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
19,64 / 39,64 (2017) 

Основні статті експорту текстиль, продукція машинобудування (зокрема 

електротехнічного, автомобілебудування), продукція хімічної 

промисловості, транзистори, добрива, нафтопродукти, цитрусові, 

риба 

Основні партнери з експорту, % Іспанія – 23,4; Франція – 21,1; Італія – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту сира нафта, текстиль, телекомунікаційне обладнання, пшениця, 

газ та електроенергія 

Основні партнери з імпорту, % Іспанія – 15,7; Франція – 13,2; Китай – 9,1; США – 6,4; 

Німеччина – 5,9; Італія – 5,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 68,0; ГЕС – 16,0; АДЕ – 15,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

12,61 км3/рік (житлово-комунальне – 12,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 84,0%); на одного мешканця – 

428,10 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми деградація ґрунтів; опустелювання; забруднення води 

неочищеними стічними водами; замулювання водойм; 

забруднення нафтою прибережних вод 
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СУДАН 
Площа, тис. км2 1 861,484 (15-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Червоного моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, залізні руди, мідь, цинк, вольфрам, срібло, золото 

Людність, осіб 37 345 935 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % суданські араби – 70,0; беджа, нуба, фаллата, фор (2015) 

Релігійний склад населення мусульмани (суніти) – 99,0; невеликі християнські громади –  

1,0 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 27,9 / 7,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Хартум (столиця) – 5,185 млн осіб; Омдурман – 2,395; 

Ньяла – 834,0 тис. осіб; Кассала – 419,0; Ель-Обейд – 418,2 

(2017) 

Рівень урбанізації, % 34,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 регіонів (вілаятів) 

Глава держави Президент Омар Хасан Ахмад аль-Башир (з 16 жовтня 1993 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Рада Регіонів або Меджліс аль-Вілаят 

та Національна Асамблея або Меджліс Ватані 

Грошова одиниця суданський фунт, SDG (6,72 SDG = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 186,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 39,6; промисловість – 2,6; 

сфера послуг – 57,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,4 / 2,2 (2009) 

Індекс людського розвитку низький – 0,490 (165-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, будівельних матеріалів, фармацевтична, 

машинобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування зернових, арахісу, бавовни, манго, бананів, 

кунжуту 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,808 / 8,649 (2017) 

Основні статті експорту золото, нафта і нафтопродукти, бавовна, арахіс, цукор 

Основні партнери з експорту, % ОАЕ – 42,9; Саудівська Аравія – 19,5; Єгипет – 15,9 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, нафтопродукти, транспортне обладнання, 

продукція хімічної промисловості, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 15,4; Індія – 11,2; Єгипет – 10,4; 

Саудівська Аравія – 9,2; Туреччина – 8,9; Японія – 5,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 44,0; ГЕС – 50,0; АДЕ – 6,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

27,59 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 95,0%); на одного мешканця – 

683,40 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми дефіцит прісної води; ерозія ґрунтів; опустелювання 
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ТУНІС 
Площа, тис. км2 163,610 (92-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
 має вихід до Середземного моря 

Стратегічні природні ресурси нафта, фосфати, чорні та кольорові руди, сіль  

Людність, осіб 11 403 800 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % араби – 98,0; європейці – 1,0; інші – 1,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,1; інші – 1,0 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,2 / 6,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Туніс (столиця) – 1,993 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 68,9 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
24 вілаяти 

Глава держави Президент Беджі Каїд Ес-Себсі (з 31 грудня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Збори Представників або Меджліс 

Новааб аш-Шаб 

Грошова одиниця туніський динар, TND (2,48 TND = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 39,88 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,0; промисловість – 25,9; сфера послуг 

– 63,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,0 / 6,6 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,725 (97-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтодобувна, текстильна, харчова  

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, овочівництво, садівництво; м'ясне та молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
14,22 / 19,57 (2017) 

Основні статті експорту  продукція хімічної промисловості, електрообладнання, 

продукти харчування, одяг 

Основні партнери з експорту, % Франція – 30,1; Італія – 19,3; Німеччина – 10,7; Іспанія – 5,2; 

Лівія – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту текстиль, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості, харчові продукти 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 18,0; Італія – 14,8; Китай – 8,0; Німеччина – 7,3; 

Іспанія – 4,3; Алжир – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 94,0; ГЕС – 1,0; АДЕ – 5,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,85 км3/рік (житлово-комунальне – 14,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 82,0%); на одного мешканця – 

415,70 м3/рік (2001) 

Екологічні проблеми дефіцит прісної води; надмірне випасання худобою кормових 

угідь; опустелювання; вирубування лісів  
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ХV. Західна Африка 

Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, 

Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, 

Сенегал, Сьєра-Леоне, Того 
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БЕНІН 
Площа, тис. км2 112,622 (101-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташований на заході Африки; південь країни омивається 

Гвінейською затокою 

Стратегічні природні ресурси нафта, вапняк, мармур, лісові 

Людність, осіб 11 038 805 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % фон – 38,4; аджа – 15,1; йоруба – 12,0; баріба – 9,6; фульбе – 8,6; 

оттамарі – 6,1; яо-локпа – 4,3; денді – 2,9; інші – 0,9; 

 іноземці – 1,9 (2013) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 27,7; католики – 25,5; протестанти 13,5; інші 

християни – 9,5; послідовники традиційних вірувань – 2,6; 

невизначені – 5,8 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 2,71 / 7,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порто-Ново (столиця) – 223,5 тис. осіб; Котону – 678,8; Абомей-

Калаві – 655,9; Джугу – 266,5 

Рівень урбанізації, % 44,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 департаментів 

Глава держави Президент Патріс Талон (з 6 квітня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця франк CFA, XOF (605,3 CFA = 1 USD ) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 9,4 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 25,6; промисловість – 23,1; сфера послуг 

– 51,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,6 / 4,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,485 (167-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, харчова, будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бавовни, кукурудзи, маніоки, ямсу, квасолі, 

арахісу, кеш'ю, технічних культур; тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,76 / 2,45 (2017) 

Основні статті експорту бавовна, кеш'ю, вершкове масло, текстиль, пальмові продукти, 

морепродукти 

Основні партнери з експорту, % Індія – 14,3; Малайзія – 12,2; Бангладеш – 9,5; Білорусь – 7,4; 

Китай – 6,2; Нігерія – 6,1; Нігер – 5,6 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % Індія – 14,9; Таїланд – 12,4; Франція – 10,1; Китай – 8,4; Того – 

7,3; Нідерланди – 4,8; Бельгії – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 88,0; ГЕС – 9,0; АДЕ – 2,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,13 км3/рік (житлово-комунальне – 32,0%; промислове – 23,0%; 

сільськогосподарське – 45,0%); на одного мешканця – 

18,74 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми дефіцит питної води; забруднення води; знеліснення; 

опустелювання 
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БУРКІНА-ФАСО 
Площа, тис. км2 274,200 (74-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться на північ від Гани 

Стратегічні природні ресурси марганець, вапняк, мармур, золото, фосфати, пемза, сіль 

Людність, осіб 20 107 509 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % мосі – 52,0; булані – 8,4; гурма – 7,0; бобо – 4,9; гурунсі – 4,6; 

сенуфо – 4,5; біса – 3,7; лобі – 2,4; дагара – 2,4; туарег – 1,9; 

дьюла – 0,8; інші – 7,2; невизначені – 0,3 (2010) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 61,5; християни (католики – 23,3; протестанти – 

6,5), анімісти – 7,8; інші – 0,2; атеїсти – 0,7 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 41,2 / 11,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Уагадугу (столиця) – 2,2 млн осіб; Бобо-Діуласо – 537,72 тис. 

осіб; Банфора – 93,75; Кудугу – 91,98 (2012) 

Рівень урбанізації, % 31,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
13 регіонів 

Глава держави Президент Роч Марк Крістіан Каборе (з 29 грудня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця франк CFA, XOF (556,75 CFA = 1 USD)  

Обсяг ВВП, млрд дол. 35,68 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 31,9; промисловість – 22,0; сфера послуг 

– 46,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,0 / 4,2 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,402 (185-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості текстильна, харчова, виробництво бавовняно-паперової пряжі, 

видобуток золота 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування бавовни, арахісу, кунжуту, сорго, кукурудзи, 

проса, рису; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,797 / 2,923 (2017) 

Основні статті експорту золото, бавовна, велика рогата худоба 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 65,7; Індія – 6,3; ПАР – 5,2; Сінгапур – 4,6 (2016) 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, харчові продукти, нафта 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 12,2; Кот-д’Івуар – 8,2; Японія – 7,8; Франція – 7,1; 

Нідерланди – 4,5; Іспанія – 4,2; Індія – 4,1; Росія – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 79,0; ГЕС – 9,0; АДЕ – 12,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,72 км3/рік (житлово-комунальне – 46,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 51,0%); на одного мешканця – 

54,99 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми опустелювання; надмірне випасання худобою кормових угідь; 

деградація ґрунтів; надмірне вирубування лісу 
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ГАМБІЯ 
Площа, тис. км2 11,300 (161-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

країна розташована в долині річки Гамбія; на заході омивається 

водами Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси глина, титан, олово, цирконій 

Людність, осіб 2 051 363 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % мандінка – 34,0; фульбе – 22,4; волоф – 12,6; каронінка – 10,7; 

серахуле – 6,6; манджаго – 2,1; бамбара – 1,0; креоли – 0,7; інші 

– 0,9 (2013) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 95,7; християни – 4,2; атеїсти – 0,1 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 29,4 / 7,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Серекунда – 335,7 тис. осіб; Бакау – 43,09; Сакута – 40,6; Банжул 

(столиця) – 31,3 (2017) 

Рівень урбанізації, % 60,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
22 муніципалітети 

Глава держави Президент Адам Барро (з 19 січня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця гамбійський даласі, GMD (49,74 GMD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,582 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 20,4; промисловість – 14,2; 

сфера послуг – 65,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,3 / 2,8 (2013) 

Індекс людського розвитку низький – 0,452 (173-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, деревообробна, металообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування зернових, арахісу, маніоки; скотарство, вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
109,7 / 316,1 (2017) 

Основні статті експорту продукти харчування, риба, бавовна, пальмові ядра 

Основні партнери з експорту, % Малі – 36,3; Гвінея – 24,5; Сенегал – 12,3; Китай – 11,7; Гвінея-

Бісау – 5,8 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, пальне, транспортне обладнання 

Основні партнери з імпорту, % Кот-д’Івуар – 13,0; Бразилія – 12,3; Китай – 11,0%, 

Бельгія – 8,6; Індія – 5,7; Іспанія – 4,7; Сенегал – 4,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 97,0; АДЕ – 3,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,09 км3/рік (житлово-комунальне – 41,0%; промислове – 21,0%; 

сільськогосподарське – 39,0%); на одного мешканця – 

65,77 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; опустелювання 
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ГАНА 
Площа, тис. км2 238,533 (81-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
наявність найбільшої у світі штучної водойми – оз. Вольта 

Стратегічні природні ресурси золото, деревина, промислові алмази, боксити, марганець, риба, 

каучук, гідроенергія, нафта, срібло, сіль, вапняк 

Людність, осіб 27 499 924 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % акан – 47,5; молі-дагбон – 16,6; еве – 13,9; адангме – 7,4; гурма – 

5,7; гуан – 3,7; грус – 2,5; манде – 1,1; інші – 1,4 (2010) 

Релігійний склад населення, % християни – 71,2 (п’ятидесятники – 28,3; протестанти – 18,4; 

католики – 13,1; інші – 11,4); мусульмани – 17,6; послідовники 

традиційних вірувань – 5,2; інші – 0,8; невизначені – 5,2 (2010)  

Народжуваність / смертність, ‰ 30,5 / 7,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Аккра (столиця) – 2,277 млн осіб; Кумасі – 2,599 (2015) 

Рівень урбанізації, % 56,1 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 регіонів 

Глава держави Президент Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо (з 7 січня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця ганський седі, GHC (4,39 GHC = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 130,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 18,3; промисловість – 24,5; сфера послуг 

– 57,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,6 / 6,2 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,579 (139-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта), лісозаготівельна, легка, виплавка алюмінію, 

харчова, цементна, суднобудування 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування какао, рису, кассави (маніоки, тапіоки), арахісу, 

кукурудзи, горіхів, бананів 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
12,16 / 12,73 (2017) 

Основні статті експорту олія, золото, какао, деревина, тунець, боксит, алюміній, 

марганцева руда, алмази 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 17,6; Індія – 14,7; ОАЕ – 13,4; Китай – 8,9; В’єтнам 

– 5,2; Нідерланди – 4,2; Буркіна-Фасо – 4,0 (2016) 

Основні статті імпорту промислове обладнання, нафтопродукти, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 17,3; Велика Британія – 9,7; США – 7,7;  

Бельгія – 5,1; Індія – 4,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 58,0; ГЕС – 42,0; АДЕ – 1,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,98 км3/рік (житлово-комунальне – 24,0%; промислове – 10,0%; 

сільськогосподарське – 66,0%); на одного мешканця – 

48,82 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми періодичні посухи на півночі країни; знеліснення; ерозія ґрунтів; 

забруднення води; дефіцит питної води 
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ГВІНЕЯ 
Площа, тис. км2 245,857 (78-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси боксити, залізні руди, алмази, золото, уран, гідроенергія, рибні, 

сіль 

Людність, осіб 12 416 867 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % фульбе (або фулані) – 32,1; мандінка – 29,8; сузу – 19,8; гурце – 

6,2; куйси – 4,7; тома – 2,8; інші – 4,6 (2012) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 89,1; християни – 6,8; анімісти – 1,6; інші – 1,0; 

невизначені – 2,4 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 35,1 / 9,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Конакрі (столиця) – 1,9 млн осіб; Камаєн – 1,8;  

Нзеренкоре – 132,0 тис. осіб (2017) 

Рівень урбанізації, % 38,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 провінцій  

Глава держави Президент Альфа Коде (з 21 грудня 2010 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця  гвінейський франк, GNF (9,230 GNF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 9,183 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 19,5; промисловість – 38,4;  

сфера послуг – 42,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,6 / 2,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,414 (183-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, легка, сільське господарство 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування кави, ананасів, манго, какао, маніоки, 

бананів, картоплярство; скотарство, вівчарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,115 / 2,475 (2017) 

Основні статті експорту боксити, золото, алмази, кава, риба, продукція сільського 

господарства 

Основні партнери з експорту, % Китай – 24,6; Гана – 17,9; Швейцарія – 10,1; ОАЕ – 7,7; Франція 

– 5,2; Іспанія – 4,3; Індія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, метали, продукція машинобудування та 

транспортного машинобудування, текстиль, зерно та інші 

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Нідерланди – 14,6; Китай – 13,5; Індія – 12,4; Бельгія – 8,6; 

Франція – 6,9; ОАЕ – 5,4; Сінгапур – 4,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 33,0; ГЕС – 67,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,55 км3/рік (житлово-комунальне – 39,0%; промислове – 10,0%; 

сільськогосподарське – 51,0%); на одного мешканця – 

64,30 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми  знеліснення; опустелювання; забруднення та ерозія ґрунтів; 

забруднення водних ресурсів; нераціональна утилізація відходів 
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ГВІНЕЯ-БІСАУ 
Площа, тис. км2 36,125 (135-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться між Гвінеєю та Сенегалом; має вихід до 

Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси рибні, деревина, фосфати, боксити, глина, граніт, вапняк, нафта 

Людність, осіб 1 792 338 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % фульбе – 28,5; баланте – 22,5; мандінка – 14,7; папель – 9,1; 

манджак – 8,3; бефада – 3,5; манкана – 3,1; біджаго – 2,1; фелупе 

– 1,7; мансоанка – 1,4; мане – 1,1; інші – 2,2 (2008) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 45,1; християни – 22,1; анімісти – 14,9; атеїсти – 

2,0; невизначені – 15,9 (2008) 

Народжуваність / смертність, ‰ 32,5 / 13,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бісау (столиця) – 492,0 тис. осіб; Бафата – 34,7; Габу- 37,5; 

Біссора – 11,9 (2010) 

Рівень урбанізації, % 50,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 регіонів 

Глава держави Президент Жозе Маріу Ваз (з 17 липня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Народна Асамблея 

Грошова одиниця франк CFA, XOF (556,75 CFA = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,071 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 44,1; промисловість – 12,9; сфера послуг 

– 43,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,6 / 2,1 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,424 (178-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  харчова, пивоварна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування рису, кукурудзи, бобів, маніоки, арахісу, кеш’ю, 

бавовни; рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд. 

дол. 
281,2 / 241,2 (2017) 

Основні статті експорту риба, креветки, горіхи кеш’ю, арахіс, пиломатеріали 

Основні партнери з експорту, % Індія – 64,6; В'єтнам – 9,4; Білорусь – 9,4; Нігерія – 4,7 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, машини та обладнання, нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % Португалія – 44,2; Сенегал – 19,2; Китай – 7,2; Пакистан – 6,7; 

Нідерланди – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,0; АДЕ – 1,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,18 км3/рік (житлово-комунальне – 18,0%; промислове – 6,0%; 

сільськогосподарське – 76,0%); на одного мешканця – 

135,70 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; надмірне випасання худобою 

кормових угідь 

 

  



166 АФРИКА 
 

КАБО-ВЕРДЕ 
Площа, тис. км2 4,033 (169-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
острівна країна в Атлантичному океані 

Стратегічні природні ресурси вапно, каолін, глина, гіпс 

Людність, осіб 560 899 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % креоли (мулати) – 71,0; африканці – 28,0; європейці – 1,0 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 77,3; протестанти – 4,6; інші християни – 3,4; 

мусульмани – 1,8; інші – 1,3; атеїсти – 10,8 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 20,0 / 6,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Прая (столиця) – 154,9 тис. осіб; Мінделу – 70,6; Санта-Марія – 

22,9; Ешпаргуш – 6,9 (2016) 

Рівень урбанізації, % 66,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
22 муніципалітети 

Глава держави Президент Жорже Карлуш Фонсека (з 9 вересня 2011 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори або Національна 

Асамблея 

Грошова одиниця Ескудо Кабо-Верде, CVE (101,8 CVE = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,734 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 7,9; промисловість – 17,9; 

сфера послуг – 74,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,8 / 5,4 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,648 (122-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, добувна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування зернових, бобових, бананів, цукрової тростини; 

рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
158,6 / 724,8 (2017) 

Основні статті експорту пальне, взуття, одяг, риба 

Основні партнери з експорту, % Австралія – 48,6; Іспанія – 20,2; Португалія – 18,9 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, транспортне обладнання 

Основні партнери з імпорту, % Португалія – 43,0; Іспанія – 12,8; Франція – 5,9; Китай – 5,0; 

Росія – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 79,0; АДЕ – 21,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,02 км3/рік (житлово-комунальне – 6,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 93,0%); на одного мешканця – 

48,57 м3/рік (2004) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; дефіцит прісної води; вирубування лісів; 

надмірний вилов риби 
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КОТ-Д’ІВУАР 
Площа, тис. км2 322,463 (68-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
більшість населення живе вздовж узбережжя 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, марганець, кобальт, боксити, мідь, золото, 

нікель, тантал, кава, пальмова олія, гідроенергія  

Людність, осіб 24 184 810 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % акан – 28,8; гур – 16,1; північні манде – 14,5; кру – 8,5; південні 

манде – 6,9; інші – 42,3 (2014) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 42,9; католики – 17,2; євангелісти – 11,8 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 27,7 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ямусукро (столиця) – 259,0 тис. осіб; Буаке – 762,0; Абіджан – 

4,86 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 50,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 округів, 2 автономні округи 

Глава держави Президент Алассан Драман Уатрара (з 4 грудня 2010 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця франк, CFA, XOF (594,3 CFA = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 39,91 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 17,4; промисловість – 28,8; сфера послуг 

– 53,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,7 / 4,8 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,474 (171-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості електроенергетика, чорна та кольорова металургія, 

машинобудування, харчова, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

цукрова, овочівництво, вирощення кави, кукурудзи, рису, 

каучуку 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
11,08 / 8,789 (2017) 

Основні статті експорту какао, кава, ліс, нафта, бавовна, риба 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 11,3; США – 7,4; Франція – 6,1; Бельгія – 6,1; 

Німеччина – 5,2; Індія – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту пальне, устаткування, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 13,5; Нігерія – 13,3; Китай – 11,8; США – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 60,0; ГЕС – 40,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,55 км3/рік (житлово-комунальне – 41,0%; промислове – 21,0%; 

сільськогосподарське – 38,0%); на одного мешканця – 

83,07 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми нераціональне використання водних ресурсів; вирубування лісів; 

забруднення водних ресурсів скидами з підприємств 
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ЛІБЕРІЯ 
Площа, тис. км2 111,369 (103-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, лісові, алмази, золото, гідроенергія 

Людність, осіб 4 890 221 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % кпеле – 20,3; басса – 13,4; кребо – 10,0; гребо, – 8,0; мано – 7,9; 

кру – 6,0; лома – 5,1; кіссі – 4,8; кола – 4,4; інші – 20,1 (2008) 

Релігійний склад населення, %  християни – 85,6; мусульмани – 12,2; послідовники традиційних 

вірувань – 0,6; інші – 0,2; невизначені – 1,4 (2008) 

Народжуваність / смертність, ‰ 38,3 / 7,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Монровія (столиця) – 1,264 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 50,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
15 округів 

Глава держави Президент Джордж Ваах (з 22 січня 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Палата Представників 

Грошова одиниця ліберійський долар, LRD (109,4 LRD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,906 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 36,1; промисловість – 10,5; сфера послуг 

– 53,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,0 / 2,8 (2014 /2012 ) 

Індекс людського розвитку  низький – 0,427 (177-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, переробна, обробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (каучук, кава, какао, рис, пальмова олія, цукровий 

очерет, банани); тваринництво (м’ясо-вовняна спеціалізація) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,202 / 1,247 (2017) 

Основні статті експорту каучук, деревина, залізо, алмази, какао, кава 

Основні партнери з експорту, % Польща – 18,5; Швейцарія – 9,7; ОАЕ – 9,4; Нідерланди – 8,9; 

Німеччина – 6,1; США – 5,9; ПАР – 5,0; Китай – 4,4; Гана – 4,2 

(2016) 

Основні статті імпорту пальне, продукція хімічної промисловості, машини та 

транспортне обладнання, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Південна Корея – 38,3; Сінгапур – 18,0; Китай – 15,9; Японія – 

10,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 57,0; ГЕС – 43,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,13 км3/рік (житлово-комунальне – 55,0%; промислове – 37,0%; 

сільськогосподарське – 8,0%); на одного мешканця – 43,66 м3/рік 

(2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; забруднення води 
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МАЛІ 
Площа, тис. км2 1 240,192 (23-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до Світового океану 

Стратегічні природні ресурси золото, фосфати, каолін, сіль, вапняк, уран, гіпс, граніт, 

гідроенергія 

Людність, осіб 17 885 245 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бамбара – 34,1; фулані – 14,7; сараколе – 10,8; сенуфо – 10,5; 

дагон – 8,9; малінке – 8,7; боб – 2,9; сонгай – 1,6; туарег – 0,9; 

інші – 6,8 (2012-2013) 

Релігійний склад населення, %  мусульмани – 94,8; християни – 2,4; анімісти – 2,0; невизначені 

– 0,8 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 43,9 / 9,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бамако (столиця) – 2,515 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 41,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 регіонів та 1 район 

Глава держави президент Ібрагім Бубакар Кейта (з 4 вересня 2013 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори  

Грошова одиниця західноафриканський франк, CFA, XOF (605,3 CFA = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 40,98 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 40,9; промисловість – 18,9; сфера послуг 

– 40,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,9 / 3,8 (2014 /2015 ) 

Індекс людського розвитку  низький – 0,442 (175-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (бавовна, просо, рис, кукурудза, овочі, арахіс); 

тваринництво (м’ясо-вовняна спеціалізація) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,036 / 3,891 (2017) 

Основні статті експорту бавовна, золото, свійська худоба 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 30,4; Індія – 12,2; Україна – 5,1; Китай – 5,1; 

Буркіна-Фасо – 4,9; Сенегал – 4,3; Франція – 4,0; ПАР – 4,0 

(2016) 

Основні статті імпорту нафта, машини, будівельні матеріали, продукти харчування, 

текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Сенегал – 12,2; Китай – 12,2; Франція – 10,3; Бенін – 8,6; Кот-

д’Івуар – 8,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 68,0; ГЕС – 31,0; АДЕ – 1,0 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

6,55 км3/рік (житлово-комунальне – 9,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 90,0%); на одного мешканця – 

545,40 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; ерозія ґрунтів; опустелювання 
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НІГЕР 
Площа, тис. км2 1 267,000 (21-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться на південний схід від Алжиру 

Стратегічні природні ресурси уран, вугілля, залізні руди, олово, фосфати, золото, молібден, 

гіпс, сіль, нафта 

Людність, осіб 19 245 344 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення хауси – 53,1; сонгаї – 21,2; туареги – 11; фулані – 6,5; канурі – 

5,9; гурми – 0,8; араби – 0,4; тубу – 0,4; інші – 0,9 (2006) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 99,3; інші (християни, анімісти) – 0,7 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 44,2 / 11,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ніамей (столиця) – 829,3 тис. осіб; Зіндер – 202,1; Мараді – 171,6 

(2012)  

Рівень урбанізації, % 19,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентсько-парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 регіонів 

Глава держави Президент Махамаду Іссуфу 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця франк, CFA, XOF (605,3 CFA = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 7,892 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 44,3; промисловість – 14,9; сфера послуг 

– 40,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,5 / 2,8 (2017) 

Індекс людського розвитку низький – 0,353 (187-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (уран, нафта), будівельних матеріалів, текстильна, 

харчова, хімічна  

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування арахісу, проса, сорго, маніоки, рису; скотарство, 

розведення верблюдів, ослів, коней, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
 1,177 / 2,194 (2017) 

Основні статті експорту уранові руди, свійська худоба, цибуля 

Основні партнери з експорту, % Франція – 31,3; Таїланд – 11,6; Малайзія – 11,1; Нігерія – 9,5; 

Малі – 5,6; Китай – 5,3 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, зернові культури, транспортні засоби та 

запчастини, нафта 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 28,3; Китай – 16,1; США – 7,8; Нігерія – 5,8; Таїланд – 

5,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 99,9; АДЕ – 0,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,98 км3/рік (житлово-комунальне – 30,0; промислове – 3,0; 

сільськогосподарське – 67,0); на одного мешканця – 70,53 м3/рік 

(2005) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; вирубування лісів; опустелювання 
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НІГЕРІЯ 
Площа, тис. км2 923,768 (31-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташована між Беніном та Камеруном 

Стратегічні природні ресурси природний газ, нафта, олово, залізні руди, вугілля, вапняк, 

ніобій, свинець, цинк 

Людність, осіб 190 632 261 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення хауси і фулані – 29,0; йоруби – 21,0; ігбо – 18,0; іджо – 10,0; 

канурі – 4,0; ібібіо – 3,5; тіви – 2,5 (2015) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 50,0; християни – 40,0; послідовники місцевих 

традиційних вірувань – 10,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 36,9 / 12,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Лагос – 13,463 млн осіб; Кано – 3,820; Ібадана – 3, 383; Абуджа 

(столиця) – 2,919; Порт-Харкорт – 2,343; Бенін-Сіті – 1,628 

(2018) 

Рівень урбанізації, % 49,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
36 штатів і 1 територія 

Глава держави Президент Мохаммад Бухарі (2015) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Палата Представників 

Грошова одиниця найра, NGN (323,5 NGN = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 394,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 21,6; промисловість – 18,3; сфера послуг 

– 60,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,7 / – (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,527 (152-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта, вугілля, олово), текстильна, виробництво 

будматеріалів, харчова, хімічна, виробництво добрив 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування какао, арахісу, бавовни, кукурудзи, рису, сорго, 

проса, кассави; скотарство, свинарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
40,81 / 35,24 (2017) 

Основні статті експорту нафта та нафтопродукти, какао, гума  

Основні партнери з експорту, % Індія – 34,0; США – 9,0; Іспанія – 5,9; Франція – 5,8; ПАР – 5,5; 

Канада – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту продукція хімічної промисловості, транспортне обладнання, 

промислові товари, продукти харчування, свійська худоба 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 20,3; США – 8,3; Бельгія – 7,6; Велика Британія – 4,4; 

Нідерланди – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,3; ГЕС – 19,5; АДЕ – 0,2 (2017) 

Водоспоживання та його 

структура 

13,11 км3/рік (житлово-комунальне – 31,0%; промислове – 

15,0%; сільськогосподарське – 54,0%); на одного мешканця – 

88,05 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; забруднення повітря та водних ресурсів; 

опустелювання 
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CЕНЕГАЛ 
Площа, тис. км2 196,722 (87-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найзахідніша країна на африканському континенті; має 

напіванклав – Гамбію  

Стратегічні природні ресурси рибні, фосфати, залізні руди 

Людність, осіб 14 668 522 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % волофи – 41,6; парури – 28,1; серери – 15,3; мандінки 5,4; йоли – 

3,4; сонінки – 0,8; інші – 5,4 (2016) 

Релігійний склад населення мусульмани – 95,9 християни (переважно католики) – 4,1 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 33,4 / 8,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Дакар (столиця) – 3,052 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 44,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 регіонів 

Глава держави Президент Макі Салл (з 2 квітня 2012) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця західноафриканський франк, CFA, XOF (617,4 CFA = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 43,07 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 16,9; промисловість – 24,3; сфера послуг 

– 58,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,7 (2014) / 7,1 (2015) 

Індекс людського розвитку низький – 0,494 (162-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтопереробна, добувна, виготовлення цементу та штучних 

добрив, хімічна, харчова, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування фруктів та овочів, бавовни, зернова; м'ясне та 

молочне тваринництво, птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,546 / 5,227 (2017) 

Основні статті експорту риба, арахіс, нафтопродукти, фосфати, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Малі – 18,2; Швейцарія – 10,6; Індія – 8,2; Кот-д’Івуар – 5,3; 

Китай – 5,0 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування та напої, паливо 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 15,9; Китай – 10,3; Нігерія – 7,8; Індія – 7,6; 

Нідерланди – 5,3; Іспанія – 4,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 88,5; ГЕС – 7,8; АДЕ – 8,2 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,22 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 93,0%); на одного мешканця – 

221,60 м3/рік (2002) 

Екологічні проблеми скорочення популяцій диких тварин внаслідок діяльності 

браконьєрів; знеліснення; ерозія ґрунтів; опустелювання; 

надмірний вилов риби 
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СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 
Площа, тис. км2 71,740 (118-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

кількість опадів на узбережжі країни може досягати 495 мм на 

рік, що робить його одним з найбільш вологих місць уздовж 

узбережжя Західної Африки 

Стратегічні природні ресурси алмази, титанова руда, боксити, залізні руди, золото, хроміт 

Людність, осіб 6 163 195 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % темни – 35,5; менди – 33,2; лімби – 6,4; кони – 4,4; фуллі – 3,4; 

локи – 2,9; коренки – 2,8; шербри – 2,6; мандінки – 2,4; креолі – 

1,2; інші сьєрра-леонці – 4,7; інші – 0,5 (2013) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 78,6; християни – 20,8; інші – 0,3; невизначені – 

0,2 (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 36,3 / 10,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Фрітаун (столиця) – 1,007 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 40,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
4 провінції та 1 район 

Глава держави Президент – Джуліус Маада Біо (з 4 квітня 2018 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця леон, SLL (7396,3 SLL = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 11,75 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 60,7; промисловість – 6,5; сфера послуг 

– 32,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,1 (2014) / 2,9 (2016) 

Індекс людського розвитку низький – 0,420 (179-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування рису, кави та какао, горіхів; птахівництво, м’ясне 

скотарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,836 / 1,564 (2017) 

Основні статті експорту залізна руда, алмази, рутил, какао, кава, риба 

Основні партнери з експорту, % Кот-д’Івуар – 31,7; США – 28,8; Бельгія – 17,7; Китай – 6,6 

(2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, машини та обладнання, паливно-

мастильні матеріали, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 12,5; США – 9,7; Індії – 7,8; ОАЕ – 7,2; Сенегал – 6,2; 

Бельгія – 5,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 33,0; ГЕС – 66,7 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,21 км3/рік (житлово-комунальне – 52,0%; промислове – 26,0%; 

сільськогосподарське – 22,0%); на одного мешканця – 

38,74 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубка лісів; розширення пасовищ для великої рогатої худоби; 

знищення лісів; виснаження ґрунтів; надмірний вилов риби 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Maada_Bio&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhVzahjYOyc2RkUkTBopXCq_VwipQ


174 АФРИКА 
 

ТОГО 
Площа, тис. км2 56,785 (124-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться на узбережжі Атлантичного океану; омивається 

водами Гвінейської затоки 

Стратегічні природні ресурси фосфати, вапняк, мармур, рілля 

Людність, осіб 7 965 055 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % африканці – 99,0; ліванці – 0,6; європейці – 0,4 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни – 29,0; мусульмани – 20,0; місцеві релігії – 51,0 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 33,3 / 6,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ломе (столиця) – 956,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 41,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
5 регіонів 

Глава держави Президент Фор Гнасінгбе (з 4 травня 2005 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця франк, CFA, XOF (617,4 CFA = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 12,43 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 28,1; промисловість – 21,6; сфера послуг 

– 50,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,2 / 5,1 (2016) 

Індекс людського розвитку низький – 0,487 (166-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, харчова, легка, цементна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування кави та какао, овочівництво, вирощування 

бавовни; м'ясне та молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,002 / 2,000 (2017) 

Основні статті експорту бавовна, фосфати, кава, какао  

Основні партнери з експорту, % Бенін – 17,5; Буркіна-Фасо – 15,9; Індія – 7,6; Малі – 7,2; Нігер – 

7,0; Кот-Д’івуар – 6,1; Гана – 4,8; Нігерія – 4,3 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 28,7; Франція – 8,9; Нідерланди – 4,3; Японія – 4,2 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 69,9; ГЕС – 29,3; АДЕ – 0,9 (2016) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,17 км3/рік (житлово-комунальне – 63,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 34,0%); на одного мешканця – 

33,46 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; забруднення прісних вод та повітря; 

забруднення прибережних океанічних вод 
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АНГОЛА 
Площа, тис. км2 1 246,700 (22-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається водами Атлантичного океану; займає друге місце за 

площею серед країн Африки 

Стратегічні природні ресурси нафта, алмази, залізні руди, фосфати, мідь, польовий шпат, 

золото, боксити, уран 

Людність, осіб 29 310 273 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % овімбунду – 37,0; кімбунду – 25,0; баконго – 13,0; метиси – 2,0; 

європейці – 1,0; інші – 22,0 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 41,1; протестанти – 38,1), інші – 8,6; 

невизначені – 12,3 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 44,2 / 9,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Луанда (столиця) – 5,506 млн осіб; Уамбо – 1,269 (2015) 

Рівень урбанізації, % 45,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 провінцій 

Глава держави Президент Жуан Мануель Гонсальвес Лоренсу  

(з 26 вересня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця ангольська кванза, AOA (172,6 AOA = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 192,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,2; промисловість – 61,4; сфера послуг 

– 28,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,3 / 3,5 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,533 (150-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, цементна, чорна металургія, харчова, легка, 

судноремонт 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування тютюну, овочівництво, вирощування цукрової 

тростини та кави, вирощування бананів; м'ясне та молочне 

тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
33,82 / 23,0 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта, алмази, нафтопродукти, кава, сизаль, риба, деревина, 

бавовна 

Основні партнери з експорту, % Китай – 53,7; Індія – 7,6; США – 5,6; ПАР – 5,3; Франція – 4,4 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та електротехнічне обладнання, транспортні засоби та 

запчастини, медичні препарати, продукти харчування, текстиль, 

зброя 

Основні партнери з імпорту, % Португалія – 15,9; США – 12,5; Китай – 12,2; ПАР – 6,8; Бельгія 

– 6,3; Бразилія – 5,5; Велика Британія – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 45,2; ГЕС – 54,0; АДЕ – 0,9 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,71 км3/рік (житлово-комунальне – 45,0%; промислове – 34,0%; 

сільськогосподарське – 21,0%); на одного мешканця – 

40,27 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; опустелювання; вирубування лісів; забруднення 

водних ресурсів та нераціональне їх використання 
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ГАБОН 
Площа, тис. км2 267,667 (76-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
одна з найбагатших країн Африки за запасами нафти і мінералів 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, алмаз, ніобій, марганець, уран, золото, 

деревина, залізні руди, гідроенергія 

Людність, осіб 1 772 255 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % племена банту в тому числі чотири основні племінні 

угрупування (фанг, бапауноу, нзебі, обамба) – 80,1; інші – 19,9 

(2012) 

Релігійний склад населення, % католики – 42,3; протестанти – 12,3; інші християни – 27,4; 

мусульмани – 9,8; анімісти – 0,6; інші – 0,5; невизначені – 7,1 

(2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 34,2 / 13,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Лібревіль (столиця) – 707,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 87,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
9 провінцій  

Глава держави Президент Алі бен Бонго Ондімба (з 16 жовтня 2009 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна Асамблея 

Грошова одиниця центральноафриканський франк, XAF (549,66 XAF = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд. дол. 36,75 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,5; промисловість – 44,0; сфера послуг 

– 51,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,4 / 2,7 (2017) 

Індекс людського розвитку  середній – 0,697 (109-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, нафтопереробна, хімічна, судноремонт, харчова і 

пивна, легка, будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (какао, кава, цукор, пальмова олія, каучук); 

тваринництво (рибальство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,078 / 3,224 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта, деревина, марганець, уран 

Основні партнери з експорту, % США – 45,7; Китай – 14,6; Південна Корея – 6,6; Ірландія – 5,5; 

Італія – 5,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, харчові продукти, продукція хімічної 

промисловості, будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 24,7; Бельгія – 14,7; Китай – 12,8; Австралія – 6,7 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 50,7; ГЕС – 49,3; АДЕ – 0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,14 км3/рік (житлово – комунальне – 61,0%; промислове – 

10,0%; сільськогосподарське – 29,0%); на одного мешканця – 

97,68 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми знеліснення; забруднення води; скорочення популяцій диких 

тварин внаслідок діяльності браконьєрів 
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ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО 
Площа, тис. км2 2 344,858 (11-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

найбільша країна в Африці на південь від Сахари; територію 

країни перетинає екватор 

Стратегічні природні ресурси кобальт, мідь, ніобій, тантал, нафта, перлини, золото, срібло, 

цинк, марганець, олово, уран, вугілля, гідроенергія, лісові 

Людність, осіб 83 301 151 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % більше 200 африканських етнічних груп, більшість з яких банту; 

чотири найбільші племена – монго, люба, конго (всі банту) і 

мангбету-азанде – 45,0 (2017) 

Релігійний склад населення, % католики – 50,0; протестанти – 20,0; кимбангусти – 10,0; 

мусульмани – 10,0; інші – 10,0 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 33,5 / 9,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кіншаса (столиця) – 11,587 млн осіб; Лубумбаші – 2,015; Mбужі 

– Maйя – 2,007; Kананга – 1,169; Кісангані – 1,040; Букаву – 83,0 

тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 43,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
28 провінцій 

Глава держави Президент Джозеф Кабіла (з 17 січня 2001 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна Асамблея 

Грошова одиниця конголезький франк, CDF (1565,50 CDF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 67,99 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 21,1; промисловість – 33,0; сфера послуг 

– 45,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,3 / 2,3 (2014/15) 

Індекс людського розвитку  низький – 0,435 (176-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (мідь, кобальт, золото, алмази, цинк, олово, вольфрам), 

обробна, легка, харчова, лісова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (кава, цукор, пальмова олія, гума, чай, бавовна, 

какао, хінін, кассава, арахіс, коренеплоди, кукурудза, фрукти) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
 8,598 / 8,671 (2017) 

Основні статті експорту алмази, мідь, золото, кобальт, вироби з деревини, кава 

Основні партнери з експорту, % Китай – 35,8; Замбія – 15,8; Південна Корея – 8,7; Саудівська 

Аравія – 8,0; Бельгія – 5,2 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, техніка, транспортне обладнання, пальне 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 20,2; ПАР – 15,7; Замбія – 8,6; Бельгія – 7,6; Танзанія – 

5,8; Франція – 5,2; Індія – 4,6; Кенія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 1,3; ГЕС – 98,7 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,68 км3/рік (житлово-комунальне – 68,0%; промислове – 21,0%; 

сільськогосподарське – 11,0%); на одного мешканця – 

11,25 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми скорочення популяцій диких тварин внаслідок діяльності 

браконьєрів; забруднення водних ресурсів; знеліснення; ерозія 

ґрунтів 
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ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ 
Площа, тис. км2 28,051 (143-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

острівні райони країни дуже віддалені від континентальних; має 

вихід до Гвінейської затоки Атлантичного океану 

Стратегічні природні ресурси нафта, природний газ, лісові ресурси, золото, боксити, алмази, 

тантал, пісок та гравій, глина 

Людність, осіб 778 358 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % фанг – 85,7; бубі – 6,5; мдове – 3,6; аннобон – 1,6; бужеба – 1,1; 

інші – 1,4 (1994) 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 93,1) (1994) 

Народжуваність / смертність, ‰ 32,2 / 7,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Малабо (столиця) – 145,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 40,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 провінцій 

Глава держави Президент Теодоро Обіан Нгуема Мабасо (з 3 серпня 1979 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат та Палата Депутатів 

Грошова одиниця центральноафриканський франк, XAF (605,3 XAF = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 29,38 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,5; промисловість – 56,5;  

сфера послуг – 41,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,8 / - (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,592 (135-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (нафта, природного газу), лісопильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, какао, рису, ямсу, кассави, бананів, 

виготовлення пальмової олії; м'ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,41 / 2,55 (2017) 

Основні статті експорту нафтопродукти, деревина 

Основні партнери з експорту, % Індія – 19,4; Китай – 13,5; Південна Корея – 13,2; Іспанія – 12,3; 

Італія – 5,1; Нідерланди – 5,1; США – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту обладнання для нафтогазового сектору, будівельні матеріали, 

транспортні засоби 

Основні партнери з імпорту, % США – 23,3; Іспанія – 21,8; Китай – 12,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 55,1; ГЕС – 44,9 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,02 км3/рік (житлово-комунальне – 80,0%; промислове – 15,0%; 

сільськогосподарське – 5,0%); на одного мешканця – 31,41 м3/рік 

(2005) 

Екологічні проблеми знеліснення; забруднення водних ресурсів 

  



180 АФРИКА 
 

КАМЕРУН 
Площа, тис. км2 475,440 (53-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

називають "петлею Африки" через центральне розташування на 

континенті та положення на південно-західному узбережжі 

Гвінейської затоки; по всій країні є райони термальних джерел 

та ознаки поточної або попередньої вулканічної активності 

Стратегічні природні ресурси нафта, боксити, залізні руди, лісові ресурси, гідроенергія 

Людність, осіб 24 994 885 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бамілеке – 31,0; банту – 19,0; кірді – 11,0 булані – 10,0; фанг – 

8,0; дуала – 7,0; інші – 14,0 

Релігійний склад населення, % християни (католики – 38,4; протестанти – 26,3) 

Народжуваність / смертність, ‰ 35,4 / 9,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Яунде (столиця) – 3,412 млн осіб; Дуала – 3,656 (2018) 

Рівень урбанізації, % 40,7 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 регіонів 

Глава держави Президент Поль Бія (з 6 листопада 1982 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат та Національна Асамблея 

Грошова одиниця центральноафриканський франк, XAF (605,3 XAF = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 81,55 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 23,1; промисловість – 28,0;  

сфера послуг – 48,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,1 / 2,8 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,518 (153-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтодобувна та нафтопереробна, виробництво алюмінію, 

харчова, легка, текстильна, судноремонт 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, бавовництво, вирощування кави, какао, каучуку, 

бананів, маніоки, олійних культур; м'ясне та молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,16 / 5,34 (2017) 

Основні статті експорту сира нафта і нафтопродукти, пиломатеріали, какао-боби, 

алюміній, кава, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 21,0, Індія – 11,3; Італія – 11,0; Китай – 8,0; Іспанія 

– 6,7; Франція – 5,9 (2016) 

Основні статті імпорту машини, електрообладнання, транспортне обладнання, пальне, 

продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 17,8; Нігерія – 12,0; Франція – 11,0; Таїланд – 4,6; Того – 

4,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 52,9; ГЕС – 46,7; АДЕ – 0,6 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення водних ресівсів; знеліснення; ерозія ґрунтів 

внаслідок надмірного випасання худобою кормових угідь; 

опустелювання; скорочення популяцій диких тварин внаслідок 

діяльності браконьєрів 
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КОНГО 
Площа, тис. км2 342,000 (63-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

омивається Атлантичним океаном; розташована між Анголою та 

Габоном 

Стратегічні природні ресурси нафта, ліс, калій, свинець, цинк, уран, мідь, фосфати, золото, 

магній, природний газ, водні ресурси 

Людність, осіб 4 954 674 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % конго – 48,0; сангха – 20,0; м'бочі – 12,0; теке – 17,0; європейці 

та інші – 3,0 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 33,1; протестанти – 19,9; салютисти – 2,2; інші 

християни – 22,3, мусульмани – 1,6; кімбангісти – 1,5; інші – 8,1; 

атеїсти – 11,3 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 34,4 / 9,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Браззавіль (столиця) – 1,9 млн осіб; Пойнт-Нуар – 1,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 66,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
12 департаментів та 1 комуна 

Глава держави Президент Деніс Сасоу-Нкуесо(з 25 жовтня 1997 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна Асамблея 

Грошова одиниця центральноафриканський франк, XAF (579,8 XAF = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 29,2 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 8,9; промисловість – 50,8; сфера послуг 

– 40,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,2 / 6,2 (2008) 

Індекс людського розвитку середній – 0,592 (135-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтодобувна, цементна, деревообробна, харчова, ефіроолійна, 

виробництво мила і сигарет, борошняна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування маніоку, цукрова, зернова, вирощування арахісу та 

какао, овочівництво, кавова  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,2 / 3,5 (2017) 

Основні статті експорту нафта, пиломатеріали, фанера, цукор, какао, кава, алмази 

Основні партнери з експорту, % Китай – 39,8; Італія – 10,2; Австралія – 7; Габон – 6,6; Ангола – 

6; Сінгапур – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту обладнання, будівельні матеріали, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Південна Корея – 18,2; Франція – 12,8; Китай – 12,2; Норвегія – 

11,2; Бельгія – 6,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 61,7; ГЕС – 38,3 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,3 км3/рік (житлово-комунальне – 59,0%; промислове – 29,0%; 

сільськогосподарське – 12,0%); на одного мешканця – 8,0 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми забруднення повітря викидами транспортних засобів; 

забруднення водних ресурсів неочищеними стічними водами з 

підприємств; знеліснення; скорочення популяцій диких 

внаслідок діяльності браконьєрів 
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САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІ 
Площа, км2 964,0 (174-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

розташована на островах у Гвінейській затоці, на захід від 

Габону, північніше екватора 

Стратегічні природні ресурси рибні, водні ресурси 

Людність, осіб 201 025 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення местико, англолари, аррос, тонгами, європейці (переважно 

португальці), азіати (переважно китайці) 

Релігійний склад населення, % католики – 90,0; анімісти – 10,0 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 32,4 / 6,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сан-Томе (столиця) – 71,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 66,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка  

Адміністративно-

територіальний поділ 
2 провінції 

Глава держави Президент Еварісто Карвальйо (з 3 вересня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця добра, STD (22 608 STD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 0,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,8; промисловість – 14,8; сфера послуг 

– 73,4 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,4 / 3,7 (2008) 

Індекс людського розвитку середній – 0,574 (142-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості машинобудування, текстильна, виробництво мила, пивоваріння, 

переробка риби, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування какао, кокосових горіхів, пальми, кориці, кави, 

садівництво, овочівництво; птахівництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,01 / 0,12 (2017) 

Основні статті експорту какао, копра, кава, пальмова олія 

Основні партнери з експорту, % Німеччина – 23,3; Нідерланди – 13,8; Португалія – 10,0; Ангола – 

6,4; Південна Корея – 5,2; Перу – 4,5; Домініканська Республіка 

– 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та електротехнічне обладнання, харчові продукти, 

нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % Португалія – 58,8; Ангола – 15,2; Китай – 5,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,0; ГЕС – 20,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія і виснаження ґрунтів 
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 
Площа, тис. км2 622,984 (43-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до моря; займає центральне положення в Африці 

Стратегічні природні ресурси мінеральні (алмази, уран, золото, нафта), лісові, гідроенергетичні 

Людність, осіб 5 625 118 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бая – 33,0; банда – 27,0; манжа – 13,0; сара – 10,0; мбум – 7,0; 

мбака – 4,0; якома – 4,0; інші – 2,0 (2015) 

Релігійний склад населення, % послідовники місцевих традиційних релігій – 35,0; протестанти – 

25,0; католики – 25,0; мусульмани – 15,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 34,3 / 13,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бангі (столиця) – 794,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 40,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 префектур, 2 економічні префектури, 1 комуна 

Глава держави Президент Фостен-Аршанж Туадера (з 30 березня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця центральноафриканський франк, XAF (605,3 XAF = 1 USD) 

(2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,922 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 42,9; промисловість – 15,9; сфера послуг 

– 41,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
4,2 / 1,2 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,352 (188-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна (золото і алмази), лісозаготівельна, цукрова, харчова 

(пивоваріння) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовняна, зернова (кава, просо, кукурудза), тютюнова, 

садівництво (банани), овочівництво (кассава, маніок, тапіока) 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
118,5 / 380,5 (2017) 

Основні статті експорту алмази, деревина, бавовна, кава 

Основні партнери з експорту, % Білорусь – 33,5; Німеччина – 15,3; Франція – 14,2; Чад – 12,6; 

Камерун – 9,7; Китай – 8,1 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, текстиль, нафтопродукти, машини та 

електрообладнання, автомобілі, продукція хімічної 

промисловості, фармацевтична продукція 

Основні партнери з імпорту, % Єгипет – 29,8; Франція – 18,6; Китай – 6,8; Бельгія – 5,7; 

Камерун – 5,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 43,2; ГЕС – 56,8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,03 км3/рік (житлово-комунальне – 80,0%; промислове – 16,0%; 

сільськогосподарське – 4,0%); на одного мешканця – 7,00 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми забруднення водних ресурсів; дефіцит питної води; скорочення 

популяцій диких тварин внаслідок діяльності браконьєрів; 

опустелювання; вирубування лісів; ерозія ґрунтів 
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ЧАД 
Площа, тис. км2 1 284,000 (20-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
Чад – найбільша з 16 країн Африки, яка не має виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси мінеральні (нафта, уран, каолін, золото, вапняк, пісок та гравій, 

сіль), рибні 

Людність, осіб 12 075 985 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сара – 30,5; канембу / борну / будума – 9,8; араби – 9,7; вадай / 

маба / масаліт / мімі – 7,0; горан – 5,8; інші – 37,2 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 52,1; протестанти – 23,9; католики – 20,0; анімісти 

– 0,3; інші християни – 0,2; атеїсти – 2,8; невизначені – 0,7 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 35,6 / 13,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нджамена (столиця) – 1,26 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 22,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
23 регіони 

Глава держави Президент Ідріс Дебі Інно (з 4 грудня 1990 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця центральнофриканський франк, XAF (605,3 XAF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 9,74 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 59,0; промисловість – 14,1; сфера послуг 

– 27,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
3,6 / 2,9 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,396 (186-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості нафтова, харчова (пивоваріння), легка (текстиль, мило, 

сигарети), будівельних матеріалів  

Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовняна, зернова (сорго, просо, кукурудза, рис), овочівництво 

(картопля, цибуля, маніока, арахіс, кунжут); тваринництво 

(скотарство, вівчарство, розведення кіз і верблюдів) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд. 

дол. 
2,438 / 2,124 (2017) 

Основні статті експорту нафта, свійська худоба, бавовна, кунжут, масло вершкове 

Основні партнери з експорту, % США – 57,0; Індія – 8,9; Китай – 6,7; Франція – 6,4; ОАЕ – 4,3; 

Японія – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, промислові товари, 

продукти харчування, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Франція – 19,8; Китай – 15,7, Камерун – 15,1; Індія – 6,1; США – 

5,4; Бельгія – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,23 км3/рік (житлово-комунальне – 17,0%; сільськогосподарське 

– 83,0%); на одного мешканця – 24,00 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми нераціональне використання питної води; неефективна 

утилізація відходів у сільській місцевості та нераціональна 

сільськогосподарська діяльність викликають забруднення 

ґрунтів та водних oб’єктів; опустелювання 
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ХVІІ. Східна Африка 

Бурунді, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Замбія, Кенія, 

Малаві, Південний Судан, Руанда, Сомалі, Танзанія, 

Уганда 
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БУРУНДІ 
Площа, тис. км2 27,830 (144-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
на півдні кордон проходить по озеру Танганьїка 

Стратегічні природні ресурси нікель, уран, оксиди рідкісноземельних металів, торф, кобальт, 

мідь, платина, ванадій, рілля, гідроенергія, ніобій, тантал, 

золото, олово, вольфрам, каолін, вапняк 

Людність, осіб 11 466 756 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % хуту – 82,0; тутсі – 14,0; пігмеї-тва – 1,0 (2008) 

Релігійний склад населення, % католики – 63,0; протестанти – 7,0; анімісти – 23,0; мусульмани – 

10,0 (2008) 

Народжуваність / смертність, ‰ 41,3 / 8,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Бужумбура (столиця) – 751,0 тис. осіб; Муїнга – 71,0; Руїгі – 

38,0; Гітега – 23,0 

Рівень урбанізації, % 12,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президенська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
18 провінцій 

Глава держави Президент П’єр Нкурунзіза (з 26 серпня 2005 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент  

Грошова одиниця бурундійський франк, BIF (1731 BIF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3; 393 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 40,0; промисловість – 16; 

 сфера послуг – 44,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,5 / 5,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,404 (184-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, бавовни, чаю, кукурудзи, бобів, сорго, 

солодкої картоплі, бананів, маніоки; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
100,3 / 442,1 (2017) 

Основні статті експорту кава, чай, цукор, бавовна, шкури 

Основні партнери з експорту, % Демократична Республіка Конго – 30,6; ОАЕ – 15,7;  

Кенія – 14,5; Руанда – 7,2 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 13,3; Індія – 13; Танзанія – 8,6; Саудівська Аравія – 7,9; 

Кенія – 7,5; ОАЕ – 5,2; Уганда – 5,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 13,2; ГЕС – 83,8; АДЕ – 4,4 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,29 км3/рік (житлово-комунальне – 15,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 79,0%); на одного мешканця – 

415,70 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми ерозія; вирубування лісів; скорочення популяцій видів тварин 
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ДЖИБУТІ 
Площа, тис. км2 23,200 (148-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться між Еритреєю та Сомалі; має вихід до Червоного 

моря 

Стратегічні природні ресурси золото, глина, граніт, вапняк, мармур, сіль, діатоміт, гіпс, пемза, 

нафта 

Людність, осіб 865 267 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сомалійці – 60,0; афари – 35,0; інші – 5,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % мусульмани – 94,0; християни – 6,0 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,4 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Джибуті (столиця) – 655,02 тис. осіб; Алі-Сабьє – 24,67; Діхіл – 

17,93; Арта – 12,48 (2012) 

Рівень урбанізації, % 77,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 регіонів 

Глава держави Президент Ісмаїл Омар Гелель (з 8 травня 1999 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця джибутійський франк, DJF (177,7 DJF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 3,64 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,8; промисловість – 21,0; сфера послуг 

– 76,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,6 / 4,5 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,473 (171-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості будівельна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

садівництво, овочівництво; скотарство, вівчарство, розведення 

верблюдів 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
155,500 / 1,172 (2017) 

Основні статті експорту шкіра, металобрухт 

Основні партнери з експорту, % Ефіопія – 39,0; Сомалі – 17,8; Катар – 9,4; Бразилія – 9,1; Ємен – 

5,1 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, напої, транспортне обладнання, продукція 

хімічної промисловості, нафтопродукти, одяг 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 25,8; Франція – 16,4; Китай – 10,4; Саудівська Аравія – 

8,4; Ефіопія – 7,0; Ємен – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,02 км3/рік (житлово-комунальне – 84,0%; сільськогосподарське 

– 16,0%); на одного мешканця – 24,84 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми нераціональне використання водних ресурсів; забруднення 

водних об’єктів; знеліснення; опустелювання  
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ЕРИТРЕЯ 
Площа, тис. км2 117,600 (100-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має вихід до Червоного моря 

Стратегічні природні ресурси золото, калій, цинк, мідь, сіль, природний газ, риба 

Людність, осіб 5 918 919 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % тиграї – 55,0; тігре – 30,0; сахо – 4,0; кунама – 2,0; рашайда – 2,0; 

білен – 2,0; інші – 5,0 (2010) 

Релігійний склад населення мусульмани; християни: католики, протестанти 

Народжуваність / смертність, ‰ 29,6 / 7,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Асмера (столиця) – 804,00 тис. осіб; Массауа – 53,09; Баренту – 

21,00; Асеб – 20,20 (2017) 

Рівень урбанізації, % 23,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 регіонів 

Глава держави Президент Ісайяс Афеверкі (з 8 червня 1993 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна рада або Хагераві Байто  

Грошова одиниця еритрейська накфа, ERN (15,38 ERN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 9,631 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 11,7; промисловість – 29,6; 

сфера послуг – 58,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,3 / 2,1 (2006) 

Індекс людського розвитку низький – 0,420 (179-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування зернових, бавовни, тютюну, овочівництво; 

скотарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту 635,7 млн / 1,127 млрд (2017) 

Основні статті експорту золото, сорго, текстиль, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % Китай – 57,7; Індія – 21,9; Південна Корея – 4,9; Сербія – 4,2 

(2016) 

Основні статті імпорту машини, нафтопродукти, продукти харчування, промислові 

товари 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 18,1; ОАЕ – 15,4; Саудівська Аравія – 13,7; Італія – 6,5; 

Туреччина – 5,9; Бразилія – 5,3; Бельгія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,6; АДЕ – 1,4 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,58 км3/рік (житлово-комунальне – 5,0%; сільськогосподарське 

– 95,0%); на одного мешканця – 121,30 м3/рік (2004) 

Екологічні проблеми опустелювання; вирубування лісів; ерозія ґрунтів 
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ЕФІОПІЯ 
Площа, тис. км2 1 104,300 (26-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

країна без виходу до моря; деякі регіони Ефіопії є найбільш 

густонаселеними в світі 

Стратегічні природні ресурси залізна руда, золото, платина, мідь, калійна сіль, природний газ, 

гідроенергія 

Людність, осіб 105 350 020 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % оромо – 34,4; амхара – 27,0; сомалі – 12,3; сидамо – 4,0; гураге – 

2,5; велаіта – 2,3; гадія – 1,7; афар – 1,7; гамо – 1,5; гедео – 1,3; 

інші – 11,3 (2007) 

Релігійний склад населення, % православні – 43,5; мусульмани – 33,9; протестанти – 18,5; 

послідовники національних релігій – 2,7; католики – 0,7; інші – 

0,7 (2007) 

Народжуваність / смертність, ‰ 36,5 / 7,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Адіс-Абеба (столиця) – 4,4 млн. осіб; Дари-Дауа – 355,0 тис. 

осіб; Адама – 299,0; Гондер – 252,0; Мекеле – 219,0; (2015) 

Рівень урбанізації, % 20,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 штатів і 2 самостійні адміністрації 

Глава держави Президент Мулату Тешоме Вірту (з 7 жовтня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Палата Федерацій і Палата Народних 

Представників 

Грошова одиниця бір, ETB (25 ETB = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 79,74 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 35,8; промисловість – 22,2; сфера послуг 

– 42,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,9 / 4,5 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,448 (174-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  металообробка, хімічна, харчова, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування цукрового очерету, бавовнику, овочів; 

м'ясне та молочне тваринництво, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,076 / 16,76 (2017) 

Основні статті експорту кава, олійні культури, овочі, золото, квіти, живі тварини, шкіра, 

м’ясні продукти 

Основні партнери з експорту, % США – 9,7; Саудівська Аравія – 9,6; Німеччина – 8,5; Швейцарія 

– 7,5; Китай – 5,1; ОАЕ – 4,9; Пакистан – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту вироби з металу, машини та літаки, електротехнічні матеріали, 

нафтопродукти, транспортні засоби, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 28,8; США – 8,0; Індія – 6,7; Кувейт – 5,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 7,5; ГЕС – 79,5; АДЕ – 13,4 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

5,56 км3/рік (житлово-комунальне – 13,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 86,0%); на одного мешканця – 

80,50 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми нераціональне використання водних ресурсів; забруднення 

повітря та водних об’єктів; знеліснення; опустелювання; 

скорочення біорізноманіття 
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ЗАМБІЯ 
Площа, тис. км2 752,618 (38-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
 не має виходу до Світового океану 

Стратегічні природні ресурси мідь, кобальт, цинк, свинець, вугілля, смарагди, золото, срібло, 

уран, гідроенергія 

Людність, осіб 15 972 000 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % бемба – 21,0; тонга – 13,6; чева – 7,4; лозі – 5,7; нсенга – 5,3; 

тумбука – 4,4; нгоні – 4,0; лала – 3,1; каонде – 2,9; намванга – 

2,8; лунда – 2,6; мамбве – 2,5; лувале – 2,2; ламба – 2,1; уші – 1,9; 

лендже – 1,6; біса – 1,6; мбунда – 1,2; інші – 14,2 (2010) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 75,3; католики – 20,2; інші (мусульмани, 

буддисти, індуїсти, бахаїсти) – 2,7; атеїсти – 1,8 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 41,5 / 12,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Лусака (столиця) – 1,7 млн осіб; Кітве – 517,0 тис. осіб;  

Чипата – 475,0; Ндола – 451,0 (2016) 

Рівень урбанізації, % 41,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 провінцій  

Глава держави Президент Едгар Люнгу (з 25 січна 2015 р.) 

Законодавчий орган oднопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця  замбійська квача, ZMK (9,2 ZMK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 25,58 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,4; промисловість – 35,6; 

 сфера послуг – 59,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,0 / 1,1 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,579 (139-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кукурудзи, сорго, рису, арахісу, тютюну, бавовни, 

цукрового очерету, кассаси, кави; скотарство, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
8,106 / 7,363 (2017) 

Основні статті експорту мідь, кобальт, кобальт, електрика; тютюн, квіти, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 39,4; Китай – 18,0; Демократична Республіка Конго 

– 6,7; ПАР – 6,4; ОАЕ – 6,0; Сінгапур – 5,6 (2016) 

Основні статті імпорту машини, транспортне обладнання, нафтопродукти, 

електроенергія, добрива, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % ПАР – 31,2; Демократична Республіка Конго – 12,3; Кувейт – 

8,1; Китай – 7,6; Маврикій – 4,4; ОАЕ – 4,2; Індії – 4,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 0,3; ГЕС – 97,9; АДЕ – 4,8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,57 км3/рік (житлово-комунальне – 18,0%; промислове – 8,0%; 

сільськогосподарське – 73,0%); на одного мешканця – 

213,20 м3/рік (2008) 

Екологічні проблеми забруднення повітря, кислотні дощі в районі видобутку 

корисних копалин; забруднення водних ресурсів; скорочення 

популяцій тварин внаслідок діяльності браконьєрів; знеліснення; 

ерозія ґрунтів; опустелювання 

 

  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%88%D1%96_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
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КЕНІЯ 
Площа, тис. км2 580,367 (47-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться між Сомалі та Танзанією; має вихід до Індійського 

океану 

Стратегічні природні ресурси вапняк, сода, сіль, дорогоцінне каміння, цинк, діатоміт, 

гідроенергія 

Людність, осіб 47 615 739 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % кікуйю – 22,0; лух'я – 14,0; луо – 13,0; календжин – 12,0; камба – 

11,0; кисії – 6,0; меру – 6,0; інші африканці – 15,0; неафриканці 

(індійці, англійці, араби) – 1,0 (2009) 

Релігійний склад населення, % християни – 83,0; мусульмани – 11,2; послідовники традиційних 

вірувань – 1,7; інші – 1,6; атеїсти – 2,4; невизначені – 0,2 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,9 / 6,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Найробі (столиця) – 4,00 млн осіб; Момбаса – 1,20; Кісуму – 

1,06; Накуру – 307,9 тис. осіб(2016) 

Рівень урбанізації, % 26,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
47 округів 

Глава держави Президент Ухуру Кеніятта (з 9 квітня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна асамблея 

Грошова одиниця кенійський шилінг, KES (100,5 KES = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 163,4 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 35,0; промисловість – 17,6; сфера послуг 

– 47,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,7 / 5,3 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,555 (146-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості меблева, текстильна, харчова, нафтопереробна, судноремонтна, 

будівельна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування чаю, кави, кукурудзи, пшениці, цукрової тростини, 

садівництво, овочівництво; скотарство, рибальство, 

птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
6,397 / 14,52 (2017) 

Основні статті експорту чай, фрукти, кава, нафтопродукти, риба, цемент, одяг 

Основні партнери з експорту, % Уганда – 10,1; Танзанія – 8,6; США – 7,7; Нідерланди – 7,4; 

Велика Британія – 7,3; ОАЕ – 4,6; Пакистан – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, нафта та нафтопродукти, автомобілі, 

залізо, пластмаси 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 24,1; Індія – 11,2; ОАЕ – 7,7; Японія – 5,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 31,9; ГЕС – 35,6; АДЕ – 53,6 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

2,74 км3/рік (житлово-комунальне – 17,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 79,0%); на одного мешканця – 

72,96 м3/рік (2003) 

Екологічні проблеми забруднення води комунальними та промисловими відходами; 

нестача питної води та погіршення її якості через використання у 

сільському господарстві пестицидів, добрив; опустелювання; 

знеліснення; ерозія ґрунтів; скорочення популяцій тварин 

внаслідок діяльності браконьєрів 
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МАЛАВІ 
Площа, тис. км2 118,484 (99-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси орні землі, вапняк, уран, вугілля, боксити 

Людність, осіб 19 196 246 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % чіва – 35,1; ломве – 18,9; яо – 13,1; нгоні – 12,0;  

тумбака – 9,4; сена – 3,5; тонга – 1,8; нянджа – 1,0, 

інші – 1,8 (2016) 

Релігійний склад населення, % християни: протестанти – 27,2; католики – 18,4; інші християни – 

41,0; мусульмани – 12,1; інші – 0,3; атеїсти – 1,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 41,0 / 7,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Лілонгве (столиця) – 1,077 млн осіб; Блантайр – 732,5 тис. осіб; 

Мзузу – 175,3; Зомба – 101,1 (2017) 

Рівень урбанізації, % 16,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
28 районів 

Глава держави Президент Артур Пітер Мутаріка (з 31 травня 2014 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця малавійська квача, MWK (729,1 MWK = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 22,47 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 28,6; промисловість – 15,6; 

сфера послуг – 55,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,4 / 4,7 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,476 (170-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, будівельних матеріалів, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування зернових, чаю, цукрової тростини, тютюну, 

бавовни, маніоки, арахісу, кави; скотарство 

Обсяг експорту / імпорту млрд 

дол.  
1,443 / 2,388 (2017) 

Основні статті експорту тютюн, цукор, чай, бавовна, арахіс, кава, соя  

Основні партнери з експорту, % Зімбабве – 12,9; Мозамбік – 11,0; Бельгія – 8,2; ПАР – 7,2; США 

– 6,0; Китай – 4,6; Німеччина – 4,3; Велика Британія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, нафтопродукти, транспортне обладнання, 

товари широкого вжитку 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 20,2; Китай – 13,8; Індія – 10,8; ОАЕ – 9,7; Замбія – 5,7 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 0,5; ГЕС – 93,3; АДЕ – 6,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,36 км3/рік (житлово-комунальне – 11,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 86,0%); на одного мешканця – 

99,86 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; забруднення води сільськогосподарськими, 

промисловими та побутовими стоками; надмірний вилов риби 
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ПІВДЕННИЙ СУДАН 
Площа, тис. км2 644,329 (41-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; р. Білий Ніл утворює величезне болото, 

яке займає 15% площі країни 

Стратегічні природні ресурси залізні руди, гідроенергія, земельні ресурси, золото, алмази, 

нафта, вапняк, мідь, хром, цинк, вольфрам, срібло, лісові ресурси 

Людність, осіб 13 026 129 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % дінка – 35,8; нуер – 15,6; інші – 49,6 (2011) 

Релігійний склад населення, % анімісти, християни  

Народжуваність / смертність, ‰ 35,5 / 7,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Джуба (столиця) – 369,0 тис. осіб; Малакал – 350,0; Ей – 340,0; 

Вау – 300,0; Румбек – 200,0; (2018) 

Рівень урбанізації, % 19,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 штатів 

Глава держави Президент Салва Киїр Маярдит (з 9 липня 2011 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Законодавчі Збори 

Грошова одиниця південносуданський фунт, SSP (0,89 SSP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,915 (2017) 

Структура ВВП, %  - 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
2,7 / 1,8 (2014) 

Індекс людського розвитку 0,418 (181-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості вугледобувна, електроенергетика, чорна та кольорова 

металургія, машинобудування, хімічна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова; вирощування цукрового очерету, соняшника, бананів, 

манго, папайї, овочів; м'ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
36,85 / 44,42 (2017) 

Основні статті експорту - 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту - 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 100,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми нераціональне використання водних ресурсів; забруднення 

повітря та водних об’єктів; знеліснення 

 



194 АФРИКА 
 

РУАНДА 
Площа, тис. км2  26,338 (146-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
без виходу до моря 

Стратегічні природні ресурси золото, олово, вольфрам, метан, гідроенергія, рілля 

Людність, осіб 11 901 484 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення хуту, туці, пігмеї 

Релігійний склад населення, % протестанти – 49,5; католики – 43,7; мусульмани – 2,0; інші – 

0,9; невизначені – 3,8 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 30,7 / 6,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кігалі (столиця) – 1,257 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 30,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
4 провінції і 1 місто 

Глава держави Президент Пол Кагаме (з 22 квітня 2000 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Палата Депутатів 

Грошова одиниця руандський франк, RWF (849,85 RWF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 24,61 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 75,3; промисловість – 6,7; сфера послуг 

– 18,0 (2012) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,5 / 3,5 (2014/16) 

Індекс людського розвитку низький – 0,498 (159-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості будівельних матеріалів, миловаріння, легка 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (кава, чай, банани, квасоля, сорго, картопля), 

тваринництво (м’ясне) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,900 / 2,007 (2017) 

Основні статті експорту кава, чай, шкіра, олов’яна руда 

Основні партнери з експорту, % ДРК – 31,3; Кенія – 15,7; ОАЕ – 5,8; Танзанія – 5,3 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, машини та обладнання, нафтопродукти, 

будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,2; Уганда – 11,2; Кенія – 7,8; Індія – 7,4; ОАЕ – 5,8; 

Танзанія – 5,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 27,6; ГЕС – 65,8; АДЕ – 6,6 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,15 км3/рік (житлово – комунальне – 33,0%; промислове – 

11,0%; сільськогосподарське – 55,0%); на одного мешканця – 

17,25 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; скорочення популяцій диких тварин 

внаслідок браконьєрства 
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СОМАЛІ 
Площа, тис. км2  637,657 (42-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

стратегічне розташування; територією проходять маршрути 

через Червоне море та Суецький канал 

Стратегічні природні ресурси урану, залізної руди, олова, гіпсу, бокситу, міді, солі, природного 

газу, запаси нафти 

Людність, осіб 11 031 386 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сомалійці – 85,0; банту та інші – 15,0 (2016) 

Релігійний склад населення, % мусульмани (суніти) 

Народжуваність / смертність, ‰ 39,6 / 13,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Могадишо (столиця) – 2,138 млн осіб; Гаргіса – 76,0 тис. осіб 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 40,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна парламенська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
18 регіонів 

Глава держави Президент Мохамед Абдуллахі (з 8 лютого 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Верхня Палата та Будинок Народу 

Грошова одиниця сомалійський шилінг, SOS (572,05 SOS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 17,47 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 60,2; промисловість – 7,4; сфера послуг 

– 32,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
- 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості легка (текстиль) 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (банани, сорго, кокос, рис, цукровий очерет, 

манго, насіння кунжуту, квасоля); м’ясне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,819 / 3,322 (2014) 

Основні статті експорту свійська худоба, банани, шкіра, риба, вугілля, металобрухт 

Основні партнери з експорту, % Саудівська Аравія – 37,2; Оман – 22,7; ОАЕ – 16,3 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, продукти харчування, будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % Індія – 26,3; Китай – 20,8; Оман – 9,1; Кенія – 8,3; Туреччина – 

6,0; Малайзія – 4,3; Бразилія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,8; АДЕ – 1,2 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

3,3 км3/рік (сільськогосподарське – 99,0%); на одного мешканця 

– 377,6 м3/рік (2003) 

Екологічні проблеми знеліснення; забруднення водних ресурсів; ерозія ґрунтів; 

опустелювання 
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ТАНЗАНІЯ 
Площа, тис. км2 947,300 (30-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

тут розташований вулкан Кіліманджаро – найвища точка 

Африки та одна з двох гір на континенті, де є льодовики (інша – 

гора Кенія); межує з трьома найбільшими озерами на 

континенті: озеро Вікторія (друге за величиною у світі 

прісноводне озеро) на півночі, озеро Танганьїка на заході та 

озеро Ньяса на південному заході 

Стратегічні природні ресурси гідроенергія, олово, фосфати, залізна руда, вугілля, алмази, 

дорогоцінне каміння, золото, природний газ, нікель 

Людність, осіб 53 950 935 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % чорношкірі африканці – 99,0; інші – 1,0  

Релігійний склад населення, % християни – 61,4; мусульмани – 35,2 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 35,6 / 7,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Додома (столиця) – 5,161 млн осіб; Мванза – 838,0 тис. осіб 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 33,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
31 регіон 

Глава держави Президент Джон Магуфулі (з 5 листопада 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори або Парламент 

Грошова одиниця танзанійський шилінг, TZS (2 243,8 TZS = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 162,8 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 23,4; промисловість – 28,6;  

сфера послуг – 47,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,6 / 3,5 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,531 (151-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, цементна, нафтопереробна, взуттєва, текстильна, 

деревообробна, хімічна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави та чаю, бавовни, горіхів кеш'ю, тютюну, 

гвоздики, кукурудзи, бананів, пшениці, маніоку, фруктів, овочів; 

м’ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
5,2 / 8,6 (2017) 

Основні статті експорту золото, кава, горіхи кеш'ю, бавовна 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія ‒ 15,1; Індія ‒ 13,8; ПАР ‒ 12,4; Китай ‒ 7,0; Кенія ‒ 

6,2; Демократична Республіка Конго ‒ 5,7; Бельгія ‒ 5,6 (2016) 

Основні статті імпорту товари широкого вжитку, продукція машинобудування, 

транспортне обладнання, промислова сировина, сира нафта 

Основні партнери з імпорту, % Китай ‒ 20,7; Індія ‒ 18,1; ОАЕ ‒ 7,5; ПАР ‒ 6,0; Японія ‒ 4,7 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 46,0; ГЕС – 47,3; АДЕ – 6,8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми деградація ґрунтів; знеліснення; опустелювання; тривалі посухи 

  



Східна Африка  197 
 

УГАНДА 
Площа, тис. км2 241,038 (80-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
не має виходу до моря; родючі ґрунти; багато річок та озер 

Стратегічні природні ресурси мідь, кобальт, гідроенергія, вапняк, сіль, рілля, золото 

Людність, осіб 39 570 125 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % баганда ‒ 16,5; баньяноле ‒ 9,6; базога ‒ 8,8; багіка ‒ 7,1; ітесо – 

7; лангі ‒ 6,3; багісу ‒ 4,9; ахолі ‒ 4,4; лугбори ‒ 3,3; інші ‒ 32,1 

(2014) 

Релігійний склад населення, % християни (протестанти ‒ 45,1; католики ‒ 39,3) (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 42,9 / 9,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Кампала (столиця) – 1,936 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 16,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
121 округ  

Глава держави Президент Йовері Кагута Мусовені (з 26 січня 1986 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори або Парламент 

Грошова одиниця угандські шилінги, UGX (3 606 UGX = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 88,61 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 24,5; промисловість – 23,2;  

сфера послуг – 52,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,2 / 2,3 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,493 (163-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості цукрова, пивоварна, текстильна, цементна, виробництво сталі 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави та чаю, бавовни, тютюну, маніоку, кукурудзи, 

проса, картоплі, квітникарство; м’ясне та молочне тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,0 / 4,6 (2017) 

Основні статті експорту кава, риба і рибна продукція, чай, бавовна, квіти, садові 

продукти, золото 

Основні партнери з експорту, % Кенія ‒ 20,9; ОАЕ ‒ 11,2; Руанда ‒ 9,5; Демократична Республіка 

Конго ‒ 8,9; Італія ‒ 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту транспортні засоби, нафта, медичні вироби, злаки 

Основні партнери з імпорту, % Китай ‒ 17,9; Індія ‒ 17,2; ОАЕ ‒ 9,5; Кенія ‒ 9,2; Японія ‒ 5,2; 

ПАР‒ 4,5; Саудівська Аравія ‒ 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 14,8; ГЕС – 76,6; АДЕ – 10,2 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

66,00 км3/рік (житлово-комунальне – 41,0%; промислове – 

16,0%; сільськогосподарське – 43,0%); на одного мешканця – 

12,31 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми осушення водно-болотних угідь для сільськогосподарського 

використання; знеліснення; ерозія ґрунтів; забруднення води в 

озері Вікторія; скорочення популяцій диких тварин внаслідок 

діяльності браконьєрів 
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ХVІІІ. Південна Африка 

Ботсвана, Есватіні, Зімбабве, Коморські острови, 

Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, 

Південно-Африканська Республіка, Сейшельські 

острови 
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БОТСВАНА 
Площа, тис. км2 581,730 (46-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
- 

Стратегічні природні ресурси алмази, мідь, нікель, сіль, кальцинована сода, калій, кам'яне 

вугілля, залізна руда, срібло 

Людність, осіб 2 214 858 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % цвана (сетсвана) – 79,0; каланга – 11,0; басарва – 3,0; інші – 7,0 

(2011) 

Релігійний склад населення, % християни – 79,1; атеїсти – 15,2; інші – 5,4; невизначені – 0,3 

(2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,1 / 9,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Ґабороне (столиця) – 247,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 58,0 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 районів  

Глава держави Президент Мокгвітсі Ерік Масісі (з 1 квітня 2018 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національна Асамблея 

Грошова одиниця пула, BWP (10,2 BWP = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 39,5 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 1,7; промисловість – 29,2; сфера послуг 

– 69,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,4 / 9,6 (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,698 (108-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, м’ясопереробна, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
скотарство; зернова, вирощування соняшнику та арахісу 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
7,6 / 6,0 (2017) 

Основні статті експорту алмази, мідь, нікель, кальцинована сода, яловичина, текстиль 

Основні партнери з експорту, % Бельгія – 18,9; Індія – 15,1; ПАР – 13,6; Намібія – 11,6; ОАЕ – 

9,7; Ізраїль – 6,1; Сінгапур – 5,6; Канада – 5,0 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, продукція машинобудування, 

електротехніка, транспортне обладнання, текстиль, паливо та 

нафтопродукти, деревина та паперова продукція, метал та 

металеві вироби 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 64,5; Намібія – 10,5; Канада – 5,6 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 98,5; АДЕ – 1,5 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,19 км3/рік (житлово-комунальне – 41,0%; промислове – 18,0%; 

сільськогосподарське – 18,0%); на одного мешканця – 

107,00 м3/рік (2000) 

Екологічні проблеми сильні грози, опустелювання; дефіцит прісної води; забруднення 

повітря 
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ЕСВАТІНІ 
Площа, тис. км2 17,364 (155-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходиться між Мозамбіком та Південною Африкою 

Стратегічні природні ресурси азбест, вугілля, глина, каситерит, гідроенергія, невеликі золоті та 

алмазні родовища, тальк 

Людність, осіб 1 467 152 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % 
африканці – 97,0,європейці – 3,0 (2015) 

Релігійний склад населення, % християни – 90,0; мусульмани – 2,0; інші – 8,0 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,0 / 13,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста  Мбабане (столиця) – 9,4 тис. осіб; Лобамба – 11,8,Манзіні – 78,3 

(2017) 

Рівень урбанізації, % 21,3 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
абсолютна унітарна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
4 регіони 

Глава держави Король Мсваті ІІІ (1986) 

Законодавчий орган - 

Грошова одиниця ліланджені, SZL (14,44 SZL = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 4,03 (2017) 

Структура ВВП, % сільське господарство – 6,5; промисловість – 45,0; сфера послуг 

– 48,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,3 / 7,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,541 (148-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова (виготовлення безалкогольних напоїв), текстильна, 

деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (вирощування цукрової тростини, кукурудзи, 

цитрусових, ананасів, бавовни); тваринництво (скотарство, 

вівчарство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,631 / 1,467 (2017) 

Основні статті експорту концентрати безалкогольних напоїв, цукор, цитрусові, деревина, 

бавовняна пряжа, холодильники 

Основні партнери з експорту, % ПАР – 87,1; Намібія – 4,0 (2016) 

Основні статті імпорту автомобілі, транспортне обладнання, продукти харчування, 

нафтопродукти, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 60,3; Китай – 5,3; Мозамбік – 5,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, % 
ТЕС – 35,6; ГЕС – 21,4; АДЕ – 43,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

1,04 км3/рік (житлово-комунальне – 4,0%; промислове – 2,0%; 

сільськогосподарське – 94,0%); на одного мешканця – 

962,10 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми пилові бурі; лісові пожежі; посухи 
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ЗІМБАБВЕ 
Площа, тис. км2 390,757 (60-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
розташовується між ПАР та Замбією 

Стратегічні природні ресурси вугілля, хромова руда, азбест, золото, нікель, мідь, залізна руда, 

ванадій, літій, олово, метали платинової групи 

Людність, осіб 13 805 084 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % африканці – 99,4; інші – 0,4; невизначені – 0,2 (2012) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 74,8; католики – 7,3; інші християни – 5,3; 

послідовники традиційних вірувань – 1,5; мусульмани – 0,5; інші 

– 0,1; невизначені – 10,5 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 34,2 / 10,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Хараре (столиця) – 1,5 млн осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 32,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
8 провінцій та 2 міста з провінційним статусом 

Глава держави Президент Еммерсон Дамбудзо Мнангага  

(з 24 листопада 2017 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна Асамблея 

Грошова одиниця зімбабвський долар, ZWD (1 ZWD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 33,9 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 12,5; промисловість – 26,9; сфера послуг 

– 60,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
6,4 / 8,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,516 (154-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, металургія, деревообробна, цементна, хімічна, 

виробництво добрив, легка, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

тютюнова, зернова, бавовняна, кавова, цукрова, вирощування 

арахісу; вівчарство, свинарство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
3,8 / 5,6 (2017) 

Основні статті експорту платина, бавовна, тютюн, золото, феросплави, текстиль, одяг 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 79,5; Мозамбік – 9,5; ОАЕ – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту машини та транспортне обладнання, продукція хімічної 

промисловості, паливо, продукти харчування 

Основні партнери з експорту, % ПАР – 46,6; Замбія – 24,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 58,0; ГЕС – 37,1; АДЕ – 5,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

4,21 км3/рік (житлово-комунальне – 14,0%; промислове – 7,0%; 

сільськогосподарське – 79,0%); на одного мешканця – 

324,00 м3/рік (2002) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; деградація земель; забруднення 

повітря та водних ресурсів; скорочення популяцій диких тварин 

внаслідок браконьєрства; забруднення токсичними відходами та 

важкими металами 
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КОМОРСЬКІ ОСТРОВИ 
Площа, тис. км2 2,235 (172-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
знаходяться між Мадагаскаром і східним узбережжям Африки 

Стратегічні природні ресурси рибні ресурси 

Людність, осіб 808 080 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення анталоте, кафре, макоа, оймацаха, сакалава 

Релігійний склад населення, % мусульмани (суніти) – 98,0; інші – 2,0 (2014) 

Народжуваність / смертність, ‰ 26,1 / 7,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мороні (столиця) – 56,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 28,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
3 острови і 4 муніципалітети 

Глава держави Президент Азалі Ассумані (з 26 травня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Асамблея Союзу 

Грошова одиниця коморські франки, KMF (458,2 KMF = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млн дол. 659,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 49,5; промисловість – 11,8; сфера послуг 

– 38,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
6,7 / 4,3 (2015) 

Індекс людського розвитку низький – 0,497 (160-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості парфумерна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (кокосові горіхи, банани, маніок, ваніль, гвоздика, 

іланг-іланг); рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
18,4 / 194,8 (2017) 

Основні статті експорту ваніль, іланг-іланг (парфумерна есенція), одяг 

Основні партнери з експорту, % Франція – 25,6; Південна Корея – 15,0; Німеччина – 11,8; Індія – 

10,4; Сінгапур – 4,4; Росія – 4,2; Маврикій – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту рис та інші продукти харчування, товари широкого вжитку, 

нафтопродукти, будівельні матеріали (цемент), транспортне 

обладнання  

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 29,5; Франція – 21,2, Китай – 11,3; Пакистан – 7,3; 

Мадагаскар – 6,2; Індія – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,2; ГЕС – 3,8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,01 км3/рік (житлово-комунальне – 48,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 47,0%); на одного мешканця – 

13,00 м3/рік (1999) 

Екологічні проблеми вирубування лісів; деградація та ерозія ґрунтів; деградація 

коралових рифів 
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ЛЕСОТО 
Площа, тис. км2 30,355 (139-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

не має виходу до моря; анклав ПАР; понад 80% території мають 

висоту 1800 м над рівнем моря 

Стратегічні природні ресурси водні, земельні, мінеральні (діаманти, пісок, глина) 

Людність, осіб 1 958 042 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % сото – 99,7; європейці, азіати та інші – 0,3 (2017) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 47,8; католики – 39,3; інші християни – 9,1; 

нехристияни – 1,4; невизначені – 2,3 (2017) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,6 / 15,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Масеру (столиця) – 267,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 28,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 районів 

Глава держави Король Летсі ІІІ (з 7 лютого 1996 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат і Національна Асамблея 

Грошова одиниця малоті, LSL (14,48 LSL = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,721 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 5,3; промисловість – 34,6; сфера послуг 

– 60,1 (2017) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
10,6 / 11,4 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,497 (160-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка (текстиль, одяг), будівельна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова (пшениця, кукурудза, ячмінь, сорго), овочівництво; 

тваринництво (скотарство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
1,031 / 1,718 (2017) 

Основні статті експорту одяг, взуття, вовна та мохер, продукти харчування та живі 

тварини, електрика, вода, алмази 

Основні партнери з експорту, % ПАР – 56,5; США – 35,4 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, будівельні матеріали, транспортні засоби, 

техніка, ліки, нафтопродукти 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 84,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ГЕС – 100,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,05 км3/рік (житлово-комунальне – 40,0%; промислове – 40,0%; 

сільськогосподарське – 20,0%); на одного мешканця – 28,0 м3/рік 

(2000) 

Екологічні проблеми надмірний випас худобою кормових угідь; ерозія та виснаження 

ґрунтів; опустелювання 
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МАВРИКІЙ 
Площа, тис. км2 2,040 (173-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
острів в Індійському океані 

Стратегічні природні ресурси земельні, рибні ресурси 

Людність, осіб 1 356 388 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, %  індо-маврикійці – 68,0; креоли – 27,0; китайці – 3,0; європейці – 

2,0 (2001) 

Релігійний склад населення, % індуїсти – 48,5; католики – 26,3; мусульмани – 17,3, інші 

християни – 6,4; інші – 0,6; невизначені – 0,8 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,0 / 7,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порт-Луї (столиця) – 149,0 тис. осіб; К’юрепайп – 79,0 (2015) 

Рівень урбанізації, % 40,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 районів 

Глава держави Президент Парамаслью Піллей Вяпорий (з 23 березня 2018 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця маврикійська рупія, MUR (35,17 MUR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 12,27 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,0; промисловість – 21,8;  

сфера послуг – 74,2 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,8 / 5,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,781 (64-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, добувна, хімічна, металургія 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування цукрового очерету, чаю, кукурудзи, картоплі, 

бананів; скотарство, рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,329 / 4,545 (2017) 

Основні статті експорту одяг і текстиль, цукор, патока, риба, примати (для досліджень) 

Основні партнери з експорту, % Франція – 14,8; Велика Британія – 12,0; США – 11,4; ПАР – 8,2; 

Мадагаскар – 7,3; Італія – 6,8; Іспанія – 4,5 (2016) 

Основні статті імпорту промислові товари, продукти харчування, нафтопродукти, 

продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 17,7; Індія – 16,5; Франція – 7,8; ПАР – 7,5 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 66,3; ГЕС – 5,8; АДЕ – 29,4 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,73 км3/рік (житлово-комунальне – 30,0%; промислове – 3,0%; 

сільськогосподарське – 68,0%); на одного мешканця – 

568,20 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми забруднення води; деградація коралових рифів 
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МАДАГАСКАР 
Площа, тис. км2 587,041 (45-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
острів в Індійському океані, на схід від Мозамбіку 

Стратегічні природні ресурси графіт, хроміт, кам’яне вугілля, боксити, сіль, кварц, смоли, 

пісок, напівкоштовне каміння 

Людність, осіб 25 054 161 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення малайо-індонезійці, французи, індіанці, креоли 

Релігійний склад населення християни, мусульмани, послідовники корінних вірувань та 

релігій 

Народжуваність / смертність, ‰ 31,6 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Антатанаріву (столиця) – 1,3915 млн осіб; Туамасіна – 206,4 тис. 

осіб; Анцирабе – 182,8; Фінаранцуі – 167,2 (2017) 

Рівень урбанізації, % 36,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна змішана республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 провінцій 

Глава держави Президент Хері Мартіал Радіонарімапініна Ракотоарімана 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Сенат (Антімієрана-дахолоні) і 

Національна Асамблея (Антенимейперпірена) 

Грошова одиниця мадагаскарський аріар, MGA (3 262,7 MGA = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 10,56 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 23,7; промисловість – 16,0; сфера послуг 

– 60,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,0 / 2,1 (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,512 (158-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, текстильна, виготовлення будматеріалів, 

нафтовидобування  

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, ванілі, цукрового очерету, гвоздики, какао, 

рису, кассави, бобів, бананів, арахісу; м’ясо-молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
2,35 / 2,235 (2017) 

Основні статті експорту кава, ваніль, молюски, цукор, бавовняна тканина, одяг, хроміт, 

нафтопродукти, дорогоцінне каміння, ільменіт, кобальт, нікель 

Основні партнери з експорту, % Франція – 23,5; США – 12,8; Німеччина – 8,3; Китай – 6,3; 

Японія – 5,0; Нідерланди – 4,3; Південна Корея – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту нафта, товари широкого вжитку, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 21,2; Франція – 6,9; Індія – 6,5; ОАЕ – 5,6; Саудівська 

Аравія – 5,0; ПАР – 5,0 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 73,9 ГЕС – 24,5; АДЕ – 1,8 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

16,50 км3/рік (житлово-комунальне – 2,0%; промислове – 1,0%; 

сільськогосподарське – 97,0%); на одного мешканця – 1,01 м3/рік 

(2005) 

Екологічні проблеми 
знезліснення; ерозія ґрунтів 
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МОЗАМБІК 
Площа, тис. км2 799,380 (34-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

річка Замбезі протікає північно-центральною та найбільш 

родючою частиною країни 

Стратегічні природні ресурси вугілля, титан, природний газ, гідроенергія, тантал, графіт 

Людність, осіб 26 573 706 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % африканці (махува, тссона, ломве, сена та інші) – 99,66; 

європейці – 0,06; євроафриканці – 0,20; індійці – 0,08 (2007) 

Релігійний склад населення, % католики – 30,3; мусульмани – 19,2; протестанти – 19,2; 

сіоністські християни – 10,6; п'ятидесятники – 9,3; інші – 1,4; 

невизначені – 9,3 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 38,1 / 11,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мапуту (столиця) – 1,178 млн. осіб; Матола – 937,0 тис. осіб 

(2015) 

Рівень урбанізації, % 32,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
10 провінцій і 1 місто з провінційним статусом 

Глава держави Президент – Філіппе Нюсі (з 15 січня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Асамблея Республіки 

Грошова одиниця мозамбіцький метикал, MZN (64,6 MZN = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 37,39 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 24,3; промисловість – 23,0; сфера послуг 

– 52,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,0 (2014) / 6,5 (2013) 

Індекс людського розвитку низький – 0,418 (181-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості гірнича, харчова, текстильна, хімічна, цементна і тютюнова 
Провідні галузі сільського 

господарства 

бавовняна, вирощування горіхів, цукрового очерету, чаю, 

маніоку, кукурудзи, цитрусових фруктів, овочів; м'ясна, 

птахівництво  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,733 / 5,021 (2017) 

Основні статті експорту  алюміній, креветки, горіх кеш'ю, бавовна, цукор, цитрусові, 

деревина 

Основні партнери з експорту, % Нідерланди – 30,8; Індія – 15,2; ПАР – 14,6 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, автомобілі, пальне, продукція хімічної 

промисловості, металеві вироби, продукти харчування, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 36,6; Китай – 10,9; Нідерланди – 7,8; Бахрейн – 5,2; 

Франція – 4,2; Португалія – 4,2; ОАЕ – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 14,0; ГЕС – 85,6; АДЕ – 0,5 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,88 км3/рік (житлово-комунальне – 26,0%; промислове – 4,0%; 

сільськогосподарське – 70,0%); на одного мешканця – 

46,05 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми опустелювання; забруднення поверхневих і прибережних вод; 

скорочення популяції слонів внаслідок діяльності браконьєрів 
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НАМІБІЯ 
Площа, тис. км2 824,292 (33-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

 на заході омивається водами Атлантичного океану; “країна 

пустель”: на заході – Наміб, на сході – Калахарі 

Стратегічні природні ресурси алмази, мідь, уран, золото, срібло, свинець, олово, літій, кадмій, 

вольфрам, цинк, сіль, гідроенергія, рибні 

Людність, осіб 2 484 780 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % чорношкірі – 87,5; європейці – 6,0; змішані етноси – 6,5 (2011) 

Релігійний склад населення, %  християни (протестанти – 50,0; інші християни – 30,0); 

послідовники корінних релігій – 20,0 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 27,3 / 7,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Віндгук (столиця) – 368,0 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 48,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 регіонів 

Глава держави Президент Хаге Гейнгоб (з 21 березня 2015 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Асамблея та Національна 

Рада 

Грошова одиниця намібійський долар, NAD (13,67 NAD = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 27,02 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,6; промисловість – 25,8; сфера послуг 

– 67,6 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,9 / 8,3 (2010) 

Індекс людського розвитку середній – 0,640 (125-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

тваринництво (м'ясне та молочне скотарство, рибальство), 

рослинництво (зернова, виноградарство, вирощування арахісу) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
4,71 / 6,846 (2017) 

Основні статті експорту алмази, мідь, золото, цинк, свинець, уран, риба, молюски 

Основні партнери з експорту, % Швейцарія – 20,0; ПАР – 17,1; Ботсвана – 15,0; Замбія – 6,7; 

Іспанія – 4,6; Італія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, нафтопродукти та паливо, машини та 

обладнання, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % ПАР – 57,1; Ботсвана – 6,8; Замбія – 4,1 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 30,1; ГЕС – 64,6; АДЕ – 5,9 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

0,29 км3/рік (житлово-комунальне – 25,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 70,0%); на одного мешканця – 

146,0 м3/рік (2002) 

Екологічні проблеми нераціональне використання та дефіцит прісної води; ерозія 

ґрунтів; опустелювання 
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ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 
Площа, тис. км2 1 219,090 (24-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
має анклав Лесото і напіванклав Есватіні 

Стратегічні природні ресурси золото, хром, вугілля, залізні руди, марганець, нікель, фосфати, 

олово, уран, алмази, платина, мідь, ванадій, сіль, природний газ 

Людність, осіб 54 841 552 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % чорношкірі – 80,2; білі – 8,4; змішані – 8,8; азіати – 2,5 (2001) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 36,6; католики – 7,1; мусульмани – 1,5; інші 

християни – 36; інші – 18,8 (2001) 

Народжуваність / смертність, ‰ 20,2 / 9,4 (2017) 

Найбільші за людністю міста Йоганнесбург – 9,399 млн осіб; Кейптаун – 3,660; Дурбан – 

2,901; Преторія (столиця) – 2,059; Порт-Елізабет – 1,179 (2015) 

Рівень урбанізації, % 65,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 провінцій 

Глава держави Президент Матамела Кирил Рамафоса (з 15 лютого 2018 р.) 

Законодавчий орган двопалатний парламент – Національна Рада Провінцій і 

Національна Асамблея 

Грошова одиниця ранд, ZAR (13,67 ZAR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 757,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,8; промисловість – 29,7; сфера послуг 

– 67,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
8,8 / 5,9 (2017) 

Індекс людського розвитку середній – 0,666 (166-те місце у світовому рейтингу) (2015) 

Провідні галузі промисловості добувна, машинобудування, текстильна, хімічна, легка, харчова, 

суднобудування та судноремонт 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (вирощування кукурудзи, пшениці, цукрової 

тростини, фруктів, овочівництво); тваринництво (м’ясо-молочне 

скотарство, птахівництво, вівчарство, рибальство) 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
78,25 / 80,25 (2017) 

Основні статті експорту золото, діаманти, платина, інші метали та корисні копалини, 

машини та обладнання 

Основні партнери з експорту, % Китай – 9,2; Німеччина – 7,5; США – 7,4; Ботсвана – 5,0; Намібія 

– 4,8; Японія – 4,6; Індія – 4,3; Велика Британія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукція хімічної промисловості, 

нафтопродукти, наукові прилади, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 18,1; Німеччина – 11,8; США – 6,7; Індія – 4,2 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 86,7; АЕС – 3,9; ГЕС – 1,4; АДЕ – 7,1 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 

12,5 км3/рік (житлово-комунальне – 36,0%; промислове – 7,0%; 

сільськогосподарське – 57,0%); на одного мешканця – 

271,5 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми забруднення повітря; ерозія ґрунтів; опустелювання 
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СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 
Площа, км2 455,0 (184-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найменша африканська країна, яка включає 155 островів 

Стратегічні природні ресурси  кокосові горіхи (копра), кориця, рибні ресурси 

Людність, осіб 93 920 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % креольці – 93,2; британці – 3,0; французи – 1,8; китайці – 0,4; 

індійці – 0,4; інші – 1,2 (2000) 

Релігійний склад населення християни (католики) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,7 / 0,7 (2017) 

Найбільші за людністю міста Вікторія (столиця) – 26,0 тис. осіб (2014) 

Рівень урбанізації, % 54,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
25 округів 

Глава держави Президент Денні Фауре (з 16 жовтня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент – Національні Збори 

Грошова одиниця сейшельська рупія, SCR (13,64 SCR = 1 USD) (2017) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 2,712 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 2,5; промисловість – 13,8; сфера послуг 

– 83,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,4 (2014) / 3,6 (2011) 

Індекс людського розвитку високий – 0,782 (63-тє місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, деревообробна, текстильна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рибальство; рослинництво (садівництво, овочівництво, 

вирощування чаю, ванілі, цукрової тростини, тютюнова)  

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,495 / 1,044 (2017) 

Основні статті експорту тунець консервований, морожена риба, нафтопродукти  

Основні партнери з експорту, % ОАЕ – 28,8; Франція – 21,0; Велика Британія – 14,7; Італія – 9,2; 

Іспанія – 8,8 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, нафтопродукти, 

продукція хімічної промисловості, інші промислові товари 

Основні партнери з імпорту, % ОАЕ – 21,6; Франція – 9,9; ПАР – 8,4; Маврикій – 7,8; Іспанія – 

7,2; Індія – 4,9; Китай – 4,8; Велика Британія – 4,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 92,0; АДЕ – 9,2 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми дефіцит питної, прісної води 
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АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 
 

Австралія, Вануату, Кірибаті, Маршаллові Острови, 

Науру, Нова Зеландія, Палау, Папуа-Нова Гвінея, 

Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Тувалу, 

Федеративні Штати Мікронезії, Фіджі 
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АВСТРАЛІЯ 
Площа, тис. км2 7 741 220 (6-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
оточена водами Тихого океану 

Стратегічні природні ресурси боксити, вугілля, залізна руда, мідь, олово, золото, срібло, уран, 

нікель, вольфрам, свинець, цинк, алмази, природний газ, нафта 

Людність, осіб 23 232 413 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % англійці – 25,9; австралійці – 25,4; ірландці – 7,5; німці – 3,2; 

шотландці – 6,4; італійці – 3,3; китайці – 3,1; індійці – 1,4; греки 

– 1,4; голландці – 1,2; інші – 21,2 (2011) 

Релігійний склад населення, % християни (протестанти – 23,1; католики – 22,6; православні – 

2,3% інші християни – 4,2); мусульмани – 2,6; буддисти – 2,4; 

індуїсти – 1,9; інші – 41,0 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 12,1 / 7,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сідней – 4,505 млн осіб; Мельбурн – 4,203; Брісбен – 2,202; Перт 

– 1,861; Аделаїда – 1,256; Канберра – 0,423 (столиця) (2015) 

Рівень урбанізації, % 89,7 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 

6 штатів і 2 території – Австралійська столична територія та 

Північна територія 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Федеральний Парламент (Сенат та Палата 

представників) 

Грошова одиниця австралійський долар, AUD (1,31 AUD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, трлн дол. 1,235 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,6; промисловість – 26,1; сфера послуг 

– 70,3 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9,4 / 5,2 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,939 (2-ге місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, машинобудування, харчова, хімічна, чорна металургія 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування цукрового очерету та фруктів, вовняна; 

м'ясне та молочне тваринництво, птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
224,5 / 215,4 (2017) 

Основні статті експорту залізна руда, кам'яне вугілля, золото, природний газ, алюмінієві 

руди, пшениця, яловичина, вовна, глинозем, спирт 

Основні партнери з експорту, % Китай – 30,5; Японія – 12,4; США – 6,5; Південна Корея – 6,1 

(2016) 

Основні статті імпорту автотранспортні засоби, нафтопродукти, телекомунікаційне 

обладнання, сира нафта, медикаменти, золото 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 23,4; США – 11,5; Японія – 7,8; Таїланд – 5,6; Німеччина 

– 5,3; Південна Корея – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 72,9; ГЕС – 10,9; АДЕ – 16,1 

Водоспоживання та його 

структура 

22,58 км3/рік (житлово-комунальне – 27,0%; промислове – 

18,0%; сільськогосподарське – 55,0%); на одного мешканця – 

1,152 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; опустелювання; деградація та руйнування 

прибережних екосистем 
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ВАНУАТУ 
Площа, тис. км2 12,189 (159-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
 група островів у південній частині Тихого океану 

Стратегічні природні ресурси марганець, деревина 

Людність, осіб 282 184 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % вануатці – 97,6; інші – 2,4 (2009) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 70,0; католики – 12,4; інші – 13,9 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,0 / 4,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порт-Віла – 53 000 (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 26,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
6 провінцій 

Глава держави Президент Таліс Обед Мосес (з 6 липня 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Парламент 

Грошова одиниця вату, BYB (109,7 BYB = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 0,787 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 27,0; промисловість – 9,1; сфера послуг 

– 63,9(2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,0 / 5,5 

Індекс людського розвитку середній – 0,597 (135-те місце у світовому рейтингу) (2015) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, лісова  

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (кокос, какао, кава, таро, ямс, фрукти, овочі); 

тваринництво (яловичина); рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,43 / 0,249 (2017) 

Основні статті експорту яловичина, какао, деревина, кава,  

Основні партнери з експорту, % Еквадор – 18,4; Австралія – 13,8; Венесуела – 10,1; США – 9,8; 

Японія – 8,2; Великобританія – 6,7; Франція – 5,7; Гонконг – 5,2 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування, паливо 

Основні партнери з імпорту % Австралія – 27,8; Китай – 10,5; Франція – 10; Сінгапур – 6,1; 

Таїланд – 4,8 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 81,8; АДЕ – 18,2 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми вирубування лісів; дефіцит прісної води  
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КІРИБАТІ 
Площа, км2 811,0 (175-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

21 із 33 островів населені; єдина країна світу яка розташована у 

чотирьох півкулях 

Стратегічні природні ресурси фосфати (виробництво припинено в 1979 р.), кокосові горіхи 

(копра), риба 

Людність, осіб 108 145 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % мікронезійці – 98,0; тувалуанці – 0,2; інші – 1,8 (2015) 

Релігійний склад населення католики – 57,3; церква об'єднання Кірібаті – 31,3; мормони – 

5,3; бахаї – 2,1; адвентисти – 1,9; інші – 2,1 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 21,2 / 7,0 (2017) 

Найбільші за людністю міста Південна Тарава – 46 тис. осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 44,6 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
3 групи островів 

Глава держави Президент – Танеті Мамау (з 11 березня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатна Палата Зорів 

Грошова одиниця австралійський долар, AUD (1,31 AUD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 224,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 26,3; промисловість – 9,2; сфера послуг 

– 64,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
10,2 (2014) / - 

Індекс людського розвитку середній – 0,588 (137-ме місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, легка, переробна 
Провідні галузі сільського 

господарства 

рибна, вирощування хлібних продуктів, виготовлення кокосової 

продукції 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,084 / 0,182 (2017) 

Основні статті експорту риба, кокосова продукція 

Основні партнери з експорту, % Марокко – 19,2; Фіджі – 17,3; Філіппіни – 10,2; США – 10,1; 

В’єтнам – 7,9; Австралія – 4,2 (2016) 

Основні статті імпорту, % продукти харчування, машини та обладнання, промислові 

товари, паливо 

Основні партнери з імпорту, % Австралія – 22,9; Нова Зеландія – 20,9; Фіджі – 14,1; Сінгапур – 

10,5; Японія – 8,1; Китай – 6,9% (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 62,5; ГЕС – 85,6; АДЕ – 37,5 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми забруднення ґрунтових вод; дефіцит питної води; прибережна 

ерозія 
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МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ 
Площа, км2 181,0 (192-ге місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

знаходиться у північній частині Тихого океану; розташована на 

двох острівних ланцюгах, на 29 атолах 

Стратегічні природні ресурси кокосова пальма, морепродукти 

Людність, осіб 74 539 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % маршальці – 92,1; змішані етноси – 5,9; інші – 2,0 (2006) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 54,8; асамблея Бога – 25,8; католики – 8,4; 

мормони – 2,1; інші християни – 6,4; інші – 2,5 (1999) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,4 / 4,2 (2017) 

Найбільші за людністю міста Маджуро – 0,31 тис. осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 73,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
24 муніципалітети 

Глава держави Президент Хільда Каті Гайн (з 28 січня 2016 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Національний Парламент  

Грошова одиниця долар США, USD  

Обсяг ВВП, млрд дол. 0,189 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 4,4; промисловість – 9,9; сфера послуг – 

85,7 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
17,1 / 12,2 (2014) 

Індекс людського розвитку - 

Провідні галузі промисловості харчова, рибна, ремісництво 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кокосової пальми, фруктів, овочівництво, 

вирощування хлібного дерева; м’ясне тваринництво, 

птахівництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
47,21 / 133,7 (2017) 

Основні статті експорту кокосова олія, ремісничі вироби, риба, морепродукти 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту продукти харчування, машини та обладнання, паливо, напої, 

тютюн 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,8; ГЕС – 19,2 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми  дефіцит питної води; забруднення морської води побутовими 

відходами та скидами з риболовецьких суден 
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НАУРУ 
Площа, км2  21,0 (196-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
найменша в світі острівна країна 

Стратегічні природні ресурси фосфати, риба 

Людність, осіб 11 359 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % наурці – 58,0; інші – 26,0; китайці – 8,0; європейці – 8,0 (2007) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 60,4; католики – 33; інші – 3,7 (2011) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,0 / 5,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста немає офіційної столиці, уряд розташовується у місті Ярен – 

1100 осіб (2003) 

Рівень урбанізації, % 100 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна парламентська республіка 

Адміністративно – 

територіальний поділ 
14 районів 

Глава держави Президент Барон Вака (з 22 квітня 2000 р.) 

Законодавчий орган однопалатний парламент 

Грошова одиниця австралійський долар, AUD (1,33 AUD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 159 (2009) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 6,1; промисловість – 33; сфера послуг – 

60,8 (2012) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
3,3 / - (2014) 

Індекс людського розвитку середній – 0,721 (164-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості видобування фосфатів, кокосове виробництво 

Провідні галузі сільського 

господарства 
рослинництво (кокоси) 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
125 / 143,1 (2013) 

Основні статті експорту фосфати 

Основні партнери з експорту, % Нігерія – 45,5; Австралія – 13,7; Японія – 13,0; Південна Корея – 

11,1 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, паливо, машини, будівельні матеріали 

Основні партнери з імпорту, % Австралія – 71,9; Фіджі – 8,1; Японія – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 80,0; АДЕ – 20,0 (2015) 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми дефіцит питної води 
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НОВА ЗЕЛАНДІЯ 
Площа, тис. км2 268,838 (75-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

складається з двох основних і декількох невеликих островів; 

майже 90% населення проживає у містах та більше три чверті на 

Північному острові; Веллінгтон є найпівденнішою національною 

столицею у світі 

Стратегічні природні ресурси природний газ, залізна руда, пісок, вугілля, деревина, 

гідроенергія, золото, вапняк 

Людність, осіб 4 510 327 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % європейці ‒ 71,2; маорі ‒ 14,1; азіати ‒ 11,3; тихоокеанські 

народи ‒ 7,6; близькосхідні, латиноамериканські, африканські 

народи ‒ 1,1; інші ‒ 1,6; невизначені ‒ 5,4 (2013) 

Релігійний склад населення, % християни (католики ‒ 11,6; англіканці ‒ 10,8; пресвітеріанці – 

7,8) (2013) 

Народжуваність / смертність, ‰ 13,2 / 7,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Окленд ‒ 1,344 млн осіб; Веллінгтон (столиця) ‒ 0,383 (2015) 

Рівень урбанізації, % 86,4 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
16 регіонів та 1 територія 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган однопалатні Палата Представників або Парламент 

Грошова одиниця новозеландський долар, NZD (1,42 NZD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 185,7 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,9; промисловість – 26,2;  

сфера послуг – 69,9 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
11,0 / 6,3 (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,915 (13-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості деревообробна, добувна, виробництво будівельних матеріалів 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, вирощування фруктів, овочівництво, виноградарство; 

вівчарство, птахівництво, рибальство, м'ясо-молочне 

тваринництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
37,35 / 38,74 (2017) 

Основні статті експорту молочні продукти, м'ясо та їстівні субпродукти, вироби з 

деревини, фрукти, сира олія, вино 

Основні партнери з експорту, % Китай ‒ 19,4; Австралія ‒ 17,1; США ‒ 10,9; Японія ‒ 6,2 (2016) 

Основні статті імпорту нафта та нафтопродукти, механічні машини, транспортні засоби 

та запчастини, електричні машини, текстиль 

Основні партнери з імпорту, % Китай ‒ 19,9; Австралія ‒ 12,6; США ‒ 11,3; Японія ‒ 7,1; 

Німеччина ‒ 4,8; Таїланд ‒ 4,5; Південна Корея ‒ 4,2 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 24,0; ГЕС – 56,5; АДЕ – 19,7 

Водоспоживання та його 

структура 

4,75 км3/рік (житлово-комунальне – 23,0%; промислове – 5,0%; 

сільськогосподарське – 72,0%); на одного мешканця – 

1200 м3/рік (2010) 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; флора та фауна сильно страждають 

від інвазивних видів 
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ПАЛАУ 
Площа, км2 459,0 (183-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

група островів у північній частині Тихого океану, на південь від 

Філіппін 

Стратегічні природні ресурси деревина, золото, морська фауна 

Людність, осіб 21 413 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % палауани – 73,0; кароліни – 2,0; азіати – 21,7; кавказці – 1,2, 

 інші – 2,1 (2015) 

Релігійний склад населення, % католики – 45,3; протестанти – 34,9; моденгей – 5,7; мусульмани 

– 3,0; мормони – 1,5; інші – 9,7 (2015) 

Народжуваність / смертність, ‰ 0,3 / 8,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Мелекеок (столиця) – 299 осіб 

Рівень урбанізації, % 88,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
16 штатів 

Глава держави Президент Томмі Ременгесау (з 17 січня 2013 р.) 

Законодавчий орган двопалатний Національний Конгрес або Ольбіл Ера Келулау 

Грошова одиниця  долар США, USD  

Обсяг ВВП, млн дол. 321,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 3,0; промисловість – 19,0;  

сфера послуг – 78,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
9 / - (2014) 

Індекс людського розвитку дуже високий – 0,788 (60-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості  риболовля, натуральне сільське господарство 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кокосу, бананів, манго, таро, плодівництво, 

овочівництво; скотарство, птахівництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
117,5 / 179,3 (2016) 

Основні статті експорту молюски, тунець, інша риба  

Основні партнери з експорту, % Греція – 82,4; США – 6,9 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, паливо, метали, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % США – 24,6; Японія – 19,8; Китай – 14,3; Гуам – 14,2; Філіппіни 

– 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
- 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми проблема утилізації твердих відходів; нелегальне рибальство 
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ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ 
Площа, тис. км2 462,840 (54-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

група островів між Кораловим морем і південною частиною 

Тихого океану, на схід від Індонезії 

Стратегічні природні ресурси золото, мідь, срібло, природний газ, деревина, риба 

Людність, осіб 6 909 701 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення меланезійці, папуаси, негрито, мікронезійці, полінезійці  

Релігійний склад населення, % християни (католики – 27,0; протестанти – 69,4); бахаїсти – 0,3; 

аборигенні та інші вірування – 3,3 (2000) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,7 / 6,6 (2017) 

Найбільші за людністю міста Порт-Морсбі – 410,95 тис. осіб (столиця); Лае – 100,67; Маунт-

Гаґен – 46,25; Арава – 38,1 (2012) 

Рівень урбанізації, % 13,1 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 

20 провінцій, 1 автономний регіон, 1 національний столичний 

округ 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.), представлена 

генерал-губернатором Бобом Дадом (з 28 лютого 2017 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Національний Парламент 

Грошова одиниця кіна, PGK (3,27 PGK = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 30,84 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 22,1; промисловість – 45,9; сфера послуг 

– 35,0 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,3 / - (2014) 

Індекс людського розвитку низький – 0,516 (154-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості переробка копри, деревообробна, добувна (золото, срібло, мідь), 

нафтопереробна, будівельна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кави, какао, чаю, солодкої картоплі, кокосової 

пальми, садівництво, овочівництво; птахівництво, свинарство, 

рибальство 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
9,526 / 1,878 (2017) 

Основні статті експорту олія, золото, мідь, деревина, копра, кава, какао, раки, креветки 

Основні партнери з експорту, % Сінгапур – 23,7; Австралія – 22,9; Японія – 13,2; Китай – 11,9 

(2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, харчові продукти, продукція хімічної 

промисловості, паливо 

Основні партнери з імпорту, % Австралія – 36,0; Китай – 14,9; Сінгапур – 8,5; Малайзія – 7,5 

(2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 62,1; ГЕС – 31,1; АДЕ – 6,8 

Водоспоживання та його 

структура 

0,39 км3/рік (житлово-комунальне – 57,0%; промислове – 43,0%); 

на одного мешканця – 61,3 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми знеліснення; сильні посухи; забруднення повітря внаслідок 

добування корисних копалин 
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САМОА 
Площа, тис. км2 2,831 (170-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
група островів у південній частині Тихого океану 

Стратегічні природні ресурси деревина, риба 

Людність, осіб 200 108 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % самоанці – 91,1; англійці – 6,7; інші – 0,7; невизначені – 1,6 

(2006) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 52,6; інші – 47,2; атеїсти – 0,2 (2016) 

Народжуваність / смертність, ‰ 20,4 / 5,3 (2017) 

Найбільші за людністю міста Апія – 39 348 (столиця) 

Рівень урбанізації, % 18,8 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
президентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
11 округів 

Глава держави Вождь Туімалеаліїфано Ваалетоа Суалауві (2017) 

Законодавчий орган однопалатний Парламент 

Грошова одиниця тала, SAT (2,57 SAT = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,13 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,4; промисловість – 23,6; сфера послуг 

– 66,0 (2016) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
7,2 / 4,1 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,704 (104-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості харчова, будівельних матеріалів, машинобудівна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування кокосових горіхів, ноу, бананів, таро, ямсу, кави, 

какао 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,0275 / 0,3413 (2017) 

Основні статті експорту риба, кокосова олія, копра, таро, пиво, автомобільні частини, 

одяг 

Основні партнери з експорту, % Австралія – 30,2; Американське Самоа – 21,7; Афганістан – 11,2; 

Нідерланди – 10,1; США – 5,6 (2016) 

Основні статті імпорту машини та обладнання, продукти харчування 

Основні партнери з імпорту, % Нова Зеландія – 23,0; Сінгапур – 14,0; Китай – 13,5; США – 10,2; 

Австралії – 9,9; Японія – 11,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 66,7; ГЕС – 26,7; АДЕ – 15,6 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми ерозія ґрунтів; вирубування лісів 
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СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ 
Площа, тис. км2 28,896 (141-ше місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

група островів у південній частині Тихого океану, на схід від 

Папуа-Нової Гвінеї 

Стратегічні природні ресурси риба, ліси, золото, боксити, фосфати, свинець, цинк, нікель 

Людність, осіб 647 581 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % меланезійці – 95,3; полінезійці – 3,1; мікронезійці – 1,2; інші – 

0,3 (2009) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 73,4; католики – 19,6; інші християни – 2,9; інші – 

4,0; атеїсти – 0,03; невизначені – 0,1 (2009) 

Народжуваність / смертність, ‰ 24,9 / 3,8 (2017) 

Найбільші за людністю міста Хоніара (столиця) – 73 тис. осіб (2015) 

Рівень урбанізації, % 23,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
9 провінцій та 1 місто 

Глава держави Королева Єлизавета II (з 6 лютого 1952 р.), представлена 

генерал-губернатором Френком Кабуі (з 7 липня 2009 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Національний Парламент 

Грошова одиниця долар Соломонових островів, SBD (8,05 SBD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 1,3 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 34,3; промисловість – 7,6; сфера послуг 

– 58,1 (2000) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,1 / 10,0 (2010) 

Індекс людського розвитку низький – 0,515 (156-те місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості добувна, рибна, деревообробна 

Провідні галузі сільського 

господарства 

зернова, садівництво; розведення великої рогатої худоби, 

свинарство; обробка риби; деревообробка 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,4 / 0,4 (2015) 

Основні статті експорту деревина, риба, копра, пальмова олія, какао, кокосова олія 

Основні партнери з експорту, % Китай – 62,4; Італія – 7; Великобританія – 4,4 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, машини та устаткування, промислові 

товари, паливо, продукція хімічної промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Китай – 25,3; Австралія – 15,5; Сінгапур – 9,6; Малайзія – 9,5; 

Японія – 5,2; Південна Корея – 5,0; Нова Зеландія – 5,0; Папуа-

Нова Гвінея – 4,4 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 97,3; АДЕ – 5,4 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми знеліснення; ерозія ґрунтів; деградація коралових рифів  
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ТОНГА 
Площа, км2 747,0 (178-ме місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
країна-архіпелаг (більше 170 островів) 

Стратегічні природні ресурси морепродукти 

Людність, осіб 106 479 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % тонганці – 98,3; інші – 1,3% (2006) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 64,9; мормони – 16,8; католики – 15,6; 

інші – 1,1; невизначені – 1,7 (2006) 

Народжуваність / смертність, ‰ 22,2 / 4,9 (2017) 

Найбільші за людністю міста Нукуалофа (столиця) – 24,3 тис., Неіафу – 10,0,  

Коловаі – 4,0, Пангаі – 3,0 

Рівень урбанізації, % 23,9 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна конституційна монархія 

Адміністративно-

територіальний поділ 
5 острівних відділів 

Глава держави Король Тупоу VI (з 18 березня 2012 р.) 

Законодавчий орган однопалатна Законодавча Aсамблея або Фале Алеа 

Грошова одиниця тонганська паанга, TOP (2,23 TOP = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 587,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 19,5; промисловість – 20,8;  

сфера послуг – 59,8 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
5,2 / 3,9 (2004) 

Індекс людського розвитку високий – 0,721 (101-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості будівельна, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 
вирощування кави, бананів, маніоки, ванілі, какао 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
18,2 / 320,7 (2017) 

Основні статті експорту риба, ваніль 

Основні партнери з експорту, % Гонконг – 25,6; Японія – 15,1; Нова Зеландія – 14,3;  

США – 13,5; Австралія – 10,0; Філіппіни – 9,4 (2016) 

Основні статті імпорту харчові продукти, транспортне обладнання, продукція хімічної 

промисловості 

Основні партнери з імпорту, % Нова Зеландія – 35,3; Фіджі – 12,1; Сінгапур – 9,3;  

Китай – 8,4; США – 8,0; Австралія – 7,6; Японія – 4,3 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 82,4; АДЕ – 17,6 

Водоспоживання та його 

структура 
- 

Екологічні проблеми знищення лісів; забруднення коралових рифів; скорочення 

популяції морських черепах 
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ТУВАЛУ 
Площа, км2 26,0 (195-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 

одна з найменших і найвіддаленіших від важливих транзитних 

шляхів країна світу; шість з дев’яти коралових атолів мають 

відкриті океанічні лагуни 

Стратегічні природні ресурси риба, кокоси 

Людність, осіб 11 052 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % полінезійці – 96,0; мікронезійці – 4,0 (2012) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 98,4; бахаїсти – 1,0; інші – 0,6 (2012) 

Народжуваність / смертність, ‰ 23,7 / 8,5 (2017) 

Найбільші за людністю міста Фунафуті – 6 тис. осіб (столиця) (2014) 

Рівень урбанізації, % 61,5 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
унітарна держава у складі Британської Співдружності націй 

Адміністративно-

територіальний поділ 
7 острівних консульств і 1 консульське місто 

Глава держави Королева Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.) 

Законодавчий орган однопалатна Палата Зборів 

Грошова одиниця Тувальський долар або австралійський долар, AUD (1,31 AUD = 

1 USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 40 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 24,5; промисловість – 5,6; сфера послуг 

– 70,0 (2012) 

Витрати на охорону здоров’я / 

освіту, % від ВВП 
16,5 / - (2014) 

Індекс людського розвитку -  

Провідні галузі промисловості рибна 

Провідні галузі сільського 

господарства 
рибальство; садівництво (кокоси) 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
0,6 / 136,5 (2013) 

Основні статті експорту копра, риба 

Основні партнери з експорту, % Боснія і Герцеговина – 24,8; Сінгапур – 18,8; Нігерія – 17,3; 

Фіджі – 14,5; США – 6,0 (2016) 

Основні статті імпорту продукти харчування, тварини, мінеральне паливо, машини, 

промислові товари 

Основні партнери з імпорту, % Сінгапур – 51,3; Нова Зеландія – 9,4; Австралія – 8,6; США – 6,8; 

Японія – 6,1; Фіджі – 5,9 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,0 

Водоспоживання та його 

структура 
 - 

Екологічні проблеми дефіцит питної води; ерозія узбережжя; деградація коралових 

рифів; підняття рівня океану 
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ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ МІКРОНЕЗІЇ 
Площа, км2 702,0 (180-те місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
група островів у Тихому океані 

Стратегічні природні ресурси деревина, морепродукти, шельфові корисні копалини, фосфати 

Людність, осіб 103 643 (липень 2018 р.) 

Етнічна структура населення, % чуук – 49,3; понапе – 29,8; косрае – 6,3; яп – 5,7; яп зовнішніх 

островів – 5,1; полінезійці – 1,6; азіати – 1,4; інші – 0,8 (2010) 

Релігійний склад населення, % католики – 54,7; протестанти – 41,1; мормони – 1,5; інші – 1,9; 

атеїсти – 0,7; невизначені – 0,1 (2010) 

Народжуваність / смертність, ‰ 19,6 / 4,2 (2018) 

Найбільші за людністю міста Палікір – 7 тис. осіб (столиця) (2018) 

Рівень урбанізації, % 22,7 (2018) 

Форма правління та державного 

устрою 
федеративна республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
4 штати 

Глава держави Президент Пітер Крістіан (з 11 травня 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Конгрес 

Грошова одиниця долар США (USD) 

Обсяг ВВП, млн дол. 348,0 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 26,3; промисловість – 18,9; сфера послуг 

– 54,8 (2013) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
13,7 (2014) / 12,5 (2015) 

Індекс людського розвитку середній – 0,627 (131-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості будівництво, ремесла 

Провідні галузі сільського 

господарства 

рослинництво (таро, ямс, кокоси, банани, маніок, тапіока, сакау, 

цитрусові, горіхи, чорний перець); свинарство, птахівництво, 

рибальство, спеціалізована аквакультура 

Обсяг експорту / імпорту, млн 

дол. 
88,3 / 258,5 (2013) 

Основні статті експорту риба, горіхи, чорний перець 

Основні партнери з експорту, % - 

Основні статті імпорту їжа, напої, одяг, комп'ютери, побутова електроніка та техніка, 

промислові товари, автомобілі, машини та обладнання, меблі, 

інструменти 

Основні партнери з імпорту, % - 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 96,0; ГЕС – 1,0; АДЕ – 3,0 

Водоспоживання та його 

структура 
 - 

Екологічні проблеми надмірний вилов риби; забруднення вод; утилізація твердих 

побутових відходів 
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ФІДЖІ 
Площа, тис. км2 18,274 (153-тє місце у світовому рейтингу) 

Ключові особливості 

географічного положення 
включає в себе 332 острови, з яких 110 є населеними 

Стратегічні природні ресурси риба, золото, мідь, деревина 

Людність, осіб 920 938 (липень 2017 р.) 

Етнічна структура населення, % ітаукей – 56,8; індійці – 37,5; ротума – 1,2 інші – 4,5 (2007) 

Релігійний склад населення, % протестанти – 45,0; індуїсти – 27,9; інші християни – 10,4; 

католики – 9,1; мусульмани – 6,3 (2007) 

Народжуваність / смертність, ‰ 18,6 / 6,1 (2017) 

Найбільші за людністю міста Сува – 178 тис. осіб (столиця) (2018) 

Рівень урбанізації, % 56,2 (2017) 

Форма правління та державного 

устрою 
парламентська республіка 

Адміністративно-

територіальний поділ 
14 провінцій, 1 залежна територія 

Глава держави Президент Джордж Конрот (з 12 листопада 2015 р.) 

Законодавчий орган однопалатний Парламент 

Грошова одиниця фіджійський долар, FJD (2,08 FJD = 1 USD) 

Обсяг ВВП, млрд дол. 5,054 (2017) 

Структура ВВП, %  сільське господарство – 10,6; промисловість – 17,9; сфера послуг 

– 71,5 (2017) 

Витрати на охорону здоров'я / 

освіту, % від ВВП 
4,5 / 3,9 (2014) 

Індекс людського розвитку високий – 0,736 (91-ше місце у світовому рейтингу) 

Провідні галузі промисловості одяг, пиломатеріали, золото, срібло, харчова 

Провідні галузі сільського 

господарства 

вирощування цукрового очерету, тропічних фруктів, 

овочівництво; м'ясне та молочне тваринництво, рибництво 

Обсяг експорту / імпорту, млрд 

дол. 
0,758 / 1,918 (2017) 

Основні статті експорту чорні та кольорові метали, паливо та нафтопродукти, кокосова 

олія, мінеральна вода  

Основні партнери з експорту, % США – 21,8; Австралія – 18,1; Китай – 6,2; Тонга – 5,1; Вануату 

– 5,1; Великобританія – 4,5; Кірібаті – 4,1 (2016) 

Основні статті імпорту нафтопродукти, машини та обладнання, продукція хімічної 

промисловості, тютюн  

Основні партнери з імпорту, % Нова Зеландія – 17,1; Австралія – 17; Сінгапур – 15; Китай – 15; 

Японія – 6,7 (2016) 

Структура виробництва 

електроенергії, %  
ТЕС – 36,0; ГЕС – 39,0; АДЕ – 25,2 

Водоспоживання та його 

структура 

0,08 км3/рік (житлово-комунальне – 30,0%; промислове – 11,0%; 

сільськогосподарське – 59,0%); на одного мешканця – 

100,1 м3/рік (2005) 

Екологічні проблеми неадекватне постачання питної води; забруднення повітря та 

води; знеліснення  
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