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Тема. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва 

двох економічно розвинених невеликих країн Європи  (на вибір учнів). 

Мета: порівняти чинники міжнародної спеціалізації економічно розвинених 

країн; пояснити причини спеціалізації промислового виробництва економічно 

розвинених невеликих країн Європи. 

 

Хід роботи 

 Завдання 
1. За допомогою карт географічного атласу 

порівняйте населення, природні умови та ресурси двох 

економічно розвинених невеликих країн Європи 

(варіант 1 – Португалії та Бельгії; варіант 2 –  Австрії 

та Іспанії). 

2. За допомогою додаткових джерел 

охарактеризуйте структуру промислового 

виробництва цих країн. 

3. Зробіть висновки щодо наявності та причини 

спеціалізації промислового виробництва обраних вами 

двох країн Європи. 
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Чи мають країни подібні промислові виробництва? 

 

 

 

  



ЗРАЗОК 

Структура промислового 

виробництва 

Країна 

Швейцарія Норвегія 

Добувна промисловість мало корисних копалин, окрім 

солі, що видобувалася в 

долинах річок Рона і Рейн. 

Залежність від зовнішніх 

джерел сировини, 

 

Електроенергетика АЕС – 34 %, ГЕС – 55-60 %, ТЕС 

-13%. ГЕС знаходиться в 

Альпах, будівництво нових 

АЕС припинено  
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Не відіграє значної ролі в 

економіці. Виробляється чавун 

сталь 

 

Кольорова 2/3 золота світу ввозиться до 

Швейцарії де переробляється. 

Концерн «Алюсюїсс» 

виробництво алюмінія 

 

Хімічна промисловість Виробляє ліки, вітаміни, 

харчові добавки, 

ароматизатори«Новартіс» і 

«Хоффман-ла-рош» (хіміко-

фармацевтична продукція), 

 

Машинобудування та 

металообробка 

Є сферою спеціалізації. 

Виробляється медичне та 

промислове обладнання, 

сучасні верстати. Шведсько-

швейцарський концерн АББ — 

«Асеа Браун Бовері» 

(електротехніка і 

турбінобудування). 

 

Лісова та деревообробна 

промисловість 

Ліси Швейцарії вкривають 

близько 1/4 території країни, 

промисловість мало 

розвинута. Збереження лісів, 

не вирубують. 

 

Виробництво будівельних 

матеріалів 

Більшість сировини 

експортується до країни 

 

Легка промисловість Мало розвинута промисловості. 

Розвинута текстильна, 

годинникова (50% світового 

експорту). Виробництво 

представлене волокнами, 

пряжею, шовком, тканинами, 

взуттям  

 

Харчова промисловість  Виробляються  харчові 

продукти, фармацевтичні й 

косметичні вироби, дитяче 

харчування, славиться сирами,  

концерни «Nestle» 

 

Чи мають країни подібні промислові виробництва? 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nestle

