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Господарство 

    За невеликий проміжок часу шлях від аграрно 

сировинного придатка Великої Британії до розвиненої 

індустріально-аграрної країни;  

    причини: розвинені економічні відносини, завезені 

переселенцями; багаті природні ресурси; відсутність 

війн; 

 

• велика роль державного регулювання (електростанції, 

ЛЕП, зрошувальні системи, транспорт, земля); 

 

• контроль іноземними монополіями та ТНК 

промисловості, аграрного сектору, банківської 

справи, торгівлі, засобів масової інформації. 



Домінуючі складники третинного сектору 

Фінансові послуги:  

• австралійський долар - валюта ряду 

країн Океанії (Кірібаті, Науру, 

Тувалу),  

• Мельбурн – найбільший фінансовий 

та банківський центр 

Освіта: 

• 18% дорослого населення мають 

університетську освіту; 

• 37 державних, 3 приватних 

університети 

Інформаційні технології: 

• Сідней - штаб-квартира австралійсь-

ких ІТ- технологій 

• під Аделаїдою “Хай – тек – Сіті” – 

багатофункціональний технополіс 



Транспорт 

• Єдина транспортна мережа 

(у державній власності) 

• Автомобільний: 75% 

вантажів та пасажирів; 

• Залізничний: 

Трансавстралійська 

залізниця; 

 



Транспорт 

 

• Морський:  

• спеціалізовані порти 

(залізорудні – Порт-Хедленд, 

Дампір; вугільні Ньюкасл, 

Хей-Пойнт, Гладстон), 

• універсальні вантажні 

порти – Сідней, Мельбурн, 

Перт, Брісбен; 

 

• Авіаційний:480 аеропортів 

(Сідней, Мельбурн, Брісбен, 

Перт, Дарвін) 

• Трубопровідний: водо-, 

нафто-, газопроводи 



Міжнародний туризм 

• 5 млн. туристів на рік, 

стримуючий чинник – 

висока вартість 

авіаперельотів із Європи, 

США 

• Види туризму: 

• Екологічний (до 

національних парків “Улур”, 

“Великий Барєрний риф, ) 

• Оздоровчий (“Золотий 

берег у штаті Квінсленд) 

Національний парк Улуру 

“Дванадцять апостолів”  

Національний парк Порт-Кемпбелл 



Національний парк Великий Бар’єрний риф 



• Рекреаційний (міжнародні 
ярмарки, Опера у Сіднеї, 
гонки “Формула-1” в 
Аделаїді…) 

• Екзотичний (до 
австралійців-аборигенів, 
змагання з метання 
бумеранга…) 

Міжнародний туризм 



Видобувна промисловість 

• Переживає бум: 1/3 
промислової продукції, 
експорт у 100 країн 
світу, працює під 
контролем іноземного 
капіталу; 

• Більшість родовищ 
залягають близько до 
поверхні, що сприяє 
зниженню собівартості їх 
розробки; 

• Кам’яне вугілля (ІV), 
мідні (V), свинцеві (ІІ), 
цинкові (ІІІ), нікелеві (ІV), 
марганцеві (VІІ) руди, 
золото (ІІ), технічні 
алмази (ІІ), сапфіри, 
опали… 



Видобувна промисловість 



Видобувна промисловість 

Найбільший в світі 

самородок золота 

видобуто в Австралії у 

1872 році. 

 

розміри:  

довжина - 144 см,  

ширина - 66 см, 

товщина 10 см; 

вага - 285 кг (628 фунтів).  

 



Металургійні виробництва 

Сталь(ХХVІ): 

• Працює на власні сировині 
та сучасних технологіях; 

• австралійська сталь – одна з 
найдешевших у світі 

• Три райони: Східний (біля 
вугілля), Південний (біля 
руд), Південно-Західний 
(біля руд) 

 

Кольорові метали: 

• Під контролем японських, 
американо-канадських 
компаній; 

• Глинозем (ІІ), алюміній (VІ), 
мідь (V), свинець, цинк, 
золото  

 



Виробництво машин, устаткування 

• Важке та сільськогоспо-
дарське машинобудування; 

 

автомобілі:  

• складання вантажних 
автомобілів (Сідней) 

• закриті власні та дочірні 
складальні заводи у 
Мельбурні, Аделаїді через 
конкуренцію країн Заходу 

 

• Судна: пасажирські та 
вантажні пороми, яхти 
класу люкс, військові 
кораблі, підводні човни 



Хімічна промисловість 

Виробництво: 

• мінеральних добрив, 

• лаки, фарби; 

• отрутохімікати; 

• вибухові речовини; 

• парфуми; 

• фармацевтичні 

вироби… 

 

 

 



Сільське господарство 

• Екстенсивне господарство 
(пн., цн.), інтенсивне (пд.-
сх., пд.-зх.) 

Тваринництво: 

• Тонкорунне вівчарство, 
скотарство 

 

Рослинництво: пшениця, 
цукрова тростина, виноград, 
тропічні фрукти 

 

Рибальство: блакитний тунець, 
австралійський лосось, 
кефаль, акули, креветки, 
омари, лангусти), 
аквакультура 



 Економічні партнери: Китай, Японія, Гонконг, 

Південна Корея  

 

 
 

 

 

Зовнішньоекономічні зв’язки 


