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Природно-ресурсний потенціал 

• Рельєф великих материкових островів 

Меланезії переважно гірський.  

• Острови Мікронезії та Полінезії є вершинами 

підводних вулканів. 

•  У тропічних та екваторіальних водах переважають 

коралові острови, в т. ч. атоли. 

 



Природно-ресурсний потенціал 

• Острівні країни Океанії мають обмежені природні 

ресурси. 

•  Мінеральні ресурси розвідано недостатньо.  

•  Паливні ресурси країн незначні.  

• Є лише невеликі родовища нафти та 

природного газу у шельфовій зоні Папуа-Нової Гвінеї 

та, ймовірно, Фіджі. 



Природно-ресурсний потенціал 
• Найбільш багаті й різноманітні рудні ресурси материкових і 

вулканічних островів Меланезії.  

• У Папуа-Новій Гвінеї виявлено значні запаси мідних, залізних, 

марганцевих, нікелевих, молібденових руд, золота, срібла, 

платини.  

• У  Новій Каледонії - найбільші у світі поклади нікелевих руди 

(чверть світових запасів). Є поклади залізних руд, руд хрому, 

кобальту, марганцю, срібла, золота, свинцю, міді. 

•  На Фіджі - поклади золота, руд міді, олова, свинцю, цинку, 

залізистого пісковику. 

•  У Вануату є марганцеві руди. 

• Найбагатші земельні ресурси є на материкових і вулканічних 

островах.  

• Існують значні обмеження для розвитку сільського господарства 

на коралових островах через малі площі атолів і бідність ґрунтів. 

•  Лісовими ресурсами, що вирізняються цінними породами 

дерев, відомі країни Меланезії. 



Великі річки є тільки на острові Нової 
Зеландії,  Нова Гвінея, на якому 

розташовані найбільші річки Океанії, 
Сепік (1126 км) і Флай (1050 км). 

Найбільша річка Нової 
Зеландії — Ваїкато (425 

км). Живлення річок 
переважно дощове, хоча 

в Новій Зеландії і на 
Новій Гвінеї річки також 
підживлюються водами 
від танучих льодовиків 

та снігу. На атолах річки і 
зовсім відсутні через 

високу пористість 
ґрунтів.  

Найбільша кількість 
озер, в тому числі, 

термальних, 
знаходиться в Новій 
Зеландії, де також є 
гейзери. На інших 
островах Океанії 
озера — велика 

рідкість. 



Мікронезія  

• Мікронезія («дрібні острови») – 

центральна й найменша за площею суходолу 

частина острівної Океанії, що розташована 

найближче до Азії.  

• Там розташовано 5 суверенних держав та 3 

залежні території США. 



Мікронезія  
• Охоплює близько 2100 островів із сумарною площею суходолу 

2,7 тис. Км2 й акваторією океану у 7,4 млн. км2. 

• Серед найбільших архіпелагів — Каролінські, Маріанські, 

Маршаллові острови, архіпелаг Гілберта, також острови 

Науру та Гуам. 

• Найбіднішою державою у регіоні є Кірибаті, 

найрозвиненішою – Палау. 

• Найбільш різноманітною є економіка Маршаллових Островів. 

• Найкраще туризм розвинений у Палау, куди щороку приїздять 

тисячі туристів, переважно з Японії, Тайваню та США. 

 



Країни Океанії. Мікронезія  



Меланезія  
•  Меланезія («чорні острови»)  – західна й найбільша за площею 

суходолу частина Океанії.  

• 85,6% Меланезії займає Папуа-Нова Гвінея.  

• Усього в субрегіоні є 4 суверенні держави, а також залежні території 

Франції – Нова Каледонія. 

• Усі держави є молодими і здобули незалежність у ХХ ст. 

• Населення регіону становить 6,5 млн. осіб. 

• В Новій Каледонії сконцентровано 25 % світових запасів нікелю. 

• Найшвидше зростає населення Соломонових Островів (20 ‰) та 

Вануату (19,5 ‰). 

• Традиційним промислом є рибальство. 

• Туризм є найбільш динамічною сферою. 

 



Меланезія  
• Найбільш розвинену економіку мають: Нова Каледонія (запаси  

нікелевих, залізних руд, руд хрому, кобальту, марганцю, срібла, золота, 

свинцю, міді), Фіджі (поклади золота, руд міді, олова, свинцю, цинку, 

залізистого пісковику); Папуа-Нова Гвінея (є невеликі родовища 

нафти та природного газу, запаси мідних, залізних, марганцевих, 

нікелевих, молібденових руд, золота, срібла, платини 

 



Меланезія  



Полінезія  

• Полінезія («багато островів»)  – східна й 

найбільша за акваторією частина Океанії, що 

складається з кількох сотень островів вулканічного та 

коралового походження. На них існує 3 суверенні 

держави (Самоа, Тонга та Тувалу) та 8 залежних 

територій, що перебувають під контролем різних 

країн. 



Полінезія  
• Цей субрегіон Океанії об’єднує острівні 

території у межах «Полінезійського 

трикутника»: Гаваї, Нова Зеландія та 

острів Пасхи. 

• Площа суходолу Полінезії становить 

лише 26 тис. км2 (без урахування Нової 

Зеландії), проте за охопленням 

океанічних просторів вона більша за 

Мікро- та Меланезію разом узяті. 

• Нині у Полінезії сформувалися чотири 

незалежні держави: Нова Зеландія, 

Тонга, Самоа, Тувалу. 

•  Острови Кука і Ніуе — це самоврядні 

території у вільній асоціації з Новою 

Зеландією.  

• Решта територій є залежними. 



Полінезія  
• Природний приріст населення становить 5—8 ‰. 

• Найбільшими за кількістю населення у субрегіоні Нова Зеландія (4,9 

млн. осіб) та Гаваї (1,4 млн. осіб). 

• У Новій Зеландії сформувалося сучасне технологічно оснащене 

господарство. Вона спеціалізується на сільському господарстві. 



Полінезія  



Населення  
• Для демографічної ситуації більшості країн Океанії притаманний ІІ тип 

відтворення населення. 

• До І типу відтворення перейшли Палау та деякі залежні території 

Франції та Нової Зеландії. 

• Рівень народжуваності високий й коливається у межах 15 – 

25 осіб/тис. 

•  Рівень смертності низький: 4 – 8  осіб/тис.  

• Показники середньої тривалості життя коливаються від 65 до 75  років, 

що на 5 – 15 років нижче, ніж у більшості країн Європи. 

 



Первинний та третинний сектор економіки 


