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Тема. Японія 
 



Мета: ознайомити з особливостями сучасного 

постіндустріального розвитку країни, виробництвами, 

що визначають міжнародну спеціалізацію країни, 

міжнародними зв’язками України та Японії; розвивати 

уміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки; виховувати почуття патріотизму, прилучати 

учнів до дослідницької роботи, формувати культуру 

спілкування. 

Торії  



Японія – третя у світі та друга в Азії (після 

Китаю) країна за ВВП, країна, яка набула 

статусу наддержави з потужною наукомісткою 

промисловістю та високоінтенсивним аграрним 

сектором, і є однією з найбільших експортерів та 

імпортерів капіталу.  



Візитна картка 

Будинок Парламенту Японії 

Офіційна назва – Японія 

Японія – це країна-архіпелаг у Східній Азії 

Склад території – 47 префектур 

Столиця - Токіо 

Офіційна мова – японська 

Площа країни - 378 тис. км² 

Населення - 126 млн. осіб (2017) 

Форма правління - конституційна монархія 

Територіальний устрій - унітарна держава 

Член міжнародних організацій – ООН, АТЕС 

та ін. 

Релігії – буддизм, синтоїзм 

Валюта - єна 

Місце країни за типізацією ООН -

 високорозвинута країна «Великої сімки (G-7)» 



Прапор Японії – червоний 

сонячний диск на білому тлі. 

Використовується з 1970 року 

Символи Японії 

Особистий герб Імператорського дому - 

стилізована двошарова шістнадцяти-

пелюсткова хризантема 



 

 

• Глава держави: Імператор – символ єдності нації, 

реальною владою не володіє 

• Найвищий законодавчий орган:  

Двопалатний парламент  

(Палата представників,  

обирана на 4 роки і Палата  

радників, термін повноважень  

якої 6 років) 

• Найвищий виконавчий орган:  

   Кабінет міністрів 

 
Імператор Акіхіто 
Править країною з 7 січня 1989 року 



Економіко-географічне 

положення  



Держава-архіпелаг у Східній Азії, протяжність з півночі 

на південь  близько 3,5 тис. Км. Він складається з 

чотирьох великих островів Хоккайдо, Хонсю, Сікоку 

та Кюсю, а також понад 3 тисяч дрібних островів.  

Лежить у центрі Азіатсько- 

Тихоокеанського регіону на  

перетині морських шляхів між Азією,  

Австралією, Америкою; 

Межує: на півночі з Росією (Сахалін, Курили),  

на півдні - з Філіппінами, на заході і  

північному заході - з Китаєм і  

Південною Кореєю. Зі сходу  

і півдня її омиває  

Тихий океан, з заходу - води 

Японського та  

Східнокитайського морів, а  

з півночі - Охотське море.  

 

 



Природні ресурси  РЕЛЬЄФ:  

•Гори: 80% території - Японські Альпи (вулк.Фудзіяма 3 777 м) 

•Щорічно до 1000 підземних поштовхів різної сили,  

  150 вулканів, 15 - діючі 

•Рівнини: 20% території, на них живе 80% населення. 

Найбільшою є рівнина Канто 

 КЛІМАТ: мусонний, зима посушлива, літо вологе. 

 Мінеральні ресурси: слабо забезпечена мінеральними 

ресурсами. Японська промисловість працює майже 

повністю на імпортній сировині.  

 Водні ресурси: недостатньо забезпечена. Річки 

порожисті, бурхливі, не придатні для судноплавства, 

мають великий гідроенергопотенціал,  

 Земельні ресурси: край обмежені, 1/3території - 

малородючі підзолисті ґрунти, решта - бурі лісові, 

червоно- й жовтоземи. Показник ріллі на душу 

населення: один з найнижчих у світі - 0,04 га/особу. 

 Лісові ресурси: вкривають 2/3 площі, більшість з них у 

горах мають ґрунто- та водозахисне значення, 1/3 

лісових масивів дає промислову деревину 



Демографічна ситуація 
 І тип відтворення населення 

 «старіння» населення: середній вік 46,9 років;  

 тривалість життя – 84,7 років  

 зайнятість по секторах економіки:  

•третинний - 70,9%,  

•вторинний – 26,2% 

•первинний- 2,9% 

• трудові ресурси: дуже високий рівень  

    кваліфікації, висока вартість робочої сили;  

    рівень безробіття-3,3% 

• Однонаціональна держава: 99,7% - японці 

 

 



Густота населення 
• Середній показник - 338,5 осіб/км²; 

• максимальний - 2,5-10  тис. осіб/км² (рівнина Канто – 80% населення); 

• найменший показник - 0-40 осіб/км²  (Японські Альпи) 

• Рівень урбанізації - 91,3% 

• 650 міст, у т.ч. 12 міст –  

    мільйонерів: Токіо (13,4 млн.), 

    Йокогама (3,7 млн.),  

    Осака (2,7 млн.),  

    Нагоя (2,3 млн.),   

 



«Людський фактор» 

  Японці – божевільні трудоголіки. Можуть 

запросто працювати 15-18 годин на день без перерви 

на обід 

 У японській мові є слово "кароші", що буквально 

перекладається, як "смерть від перепрацювання". 

У середньому щороку з цим діагнозом помирає 

десять тисяч осіб 

 У японців дуже низькі пенсії. Максимальна 

соціальна виплата бідним старим становить десь 

300 доларів. Передбачається, що кожен японець 

сам повинен подбати про свою старість. Заробітні 

плата кваліфікованого працівника в середньому 

2650 доларів.  

 Японці практично ніколи не кличуть гостей 

додому. Запрошення "заходьте як-небудь" у 

більшості випадків варто сприймати виключно як 

ввічливий зворот. 

 У Японії дуже чесні люди. Якщо ви загубили 

гаманець у метро, 90% імовірності, що його здадуть 

у бюро знахідок 



Особливості сучасного  
розвитку господарства 



Транспорт 
• У перевезенні вантажів значення 

мають автомобільний і 

каботажний транспорт, а частка 

залізниць мінімальна (лише 7 %)  

• У перевезенні пасажирів, 

навпаки, головними є залізниці, а 

вже потім - автомобілі 

•  зростає роль повітряного флоту 

(аеропорт –хаб Токіо)  

• Протяжність залізниць — 28 

тис. км, 1/3 з них електрифіковані.  

• Суперекспреси розвивають на ній 

швидкість до 580 км/год, 

протяжність системи досягла 

майже 2000 км; 

• 1/10 світового тоннажу морського 

флоту, 2/3 – танкери, більше 1000 

морських портів  



Енергетика: 
• ТЕС - 87 %,  

• АЕС — 26,9 % електроенергії 

виробляли до аварії на «Фукусімі», під 

тиском антиядерного руху діяльність 

всіх АЕС призупинено 

• ГЕС – 7,7%; 

• Альтернативні ЕС – 3,2% 

електроенергії (ВЕС, СЕС, 

біоенергетика, геотермальна) 

Виробництво електроенергії досягло  

900 млрд кВт • год/рік (5 місце в світі) 

Вторинний сектор економіки 



Автомобілебудування 

• Випускає 10% автомобілів світу 

• За рік виготовляють 8 млн легкових і 4 млн вантажних автомобілів, 

половина їх експортується.  

• Серед найбільших корпорацій світу׃ «Тоyota», «Nissan»; «Honda», 

«Маzda», «Suzuki»; «Mitsubishi». 

• Виробництва переносять до нових індустріальних країн (нижча 

собівартість) 



Електроніка (ІІ місце в світі після США): 
 високий ступінь монополізації: «Мацусіта»,  

«Хітачі», «Тошиба», «Соні» та ін. 

  

Верстатобудування:  
 верстати з числовим програмовим  

управлінням, 

 

Робототехніка:  
 рівних  у складанні промислових роботів  

немає у світі 

 

Суднобудування: 
 військові, круїзні, річкові, прогулянкові 

 

Японський корабель «Ніппон-мару» 



Хімічне виробництво 
 входить до трійки світових 

лідерів разом з Китаєм та США  

 розробка екологічно чистих, 

енерго- і ресурсозбережувальних 

технологій 

 ¾ виготовленої хімічної продукції 

експортують до інших країн Азії, 

по 10% - до країн Європи та 

Північної Америки. 

 основа експорту:  синтетичний 

каучук, хімічні волокна, пластмаси, 

фармацевтика, ароматичні 

вуглеводні, органічні та неорганічні 

сполуки. 

 найбільші центри: морські порти 

Кавасакі, Йокогама, Токіо, Наґоя. 

 Промислові і сільськогосподарські райони Японії 



Сільське господарство 
Три повідні напрями: 
Перший - традиційне рисосіяння (1/2 ріллі). «Рисовий пояс» склався на 

північному сході острова Хонсю та узбережжі Японського моря.  

Другий - овочівництво та садівництво, використовують найновітніші 

досягнення техніки під час створення теплиць, овочевих плантацій та садів. 

Значну частину виробництва білокачанної капусти зосереджено навколо 

столиці; яблук, груш, слив - на півночі й у центрі острова Хонсю; мандаринів, 

персиків, хурми, каштанів, чаю, полуниці - на субтропічному півдні Хонсю. 

Третій -  тваринництво. Головними постачальниками м'яса є свинарство та 

птахівництво. Новим напрямом стало молочне скотарство.  

Зберігають значення декоративне садівництво та квітникарство. Поступово 

зменшується роль традиційного для країни шовківництва. 



Рибальство 
Виловлюють 12 млн т риби та 
морепродуктів щороку, до 5 млн т 
імпортують 
Умови розвитку галузі в Японії: 

• багатства оточуючих морів на рибу,  
• значна берегова лінія,  
• зосередження населення на 

прибережних рівнинах, 
• поєднання прибережного і сучасного 

механізованого (глибоководного) 
промислів 

• аквакультура  
• Тривалий час Японія була серед 

провідних китобійних країн світу. В 1988 
р. вона приєдналася до міжнародного 
мораторію на вилов китів 


