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Загальні відомості про країну 

США володіють потужними збройними 

силами, в тому числі найбільшим військово 

- морським флотом, мають постійне місце в 

Раді Безпеки ООН , держава - засновник 

Північноатлантичного альянсу. США мають 

у своєму розпорядженні другий за сукупною 

потужністю ядерний потенціал на Землі. 

США були утворені в 1776 році при 

об'єднанні тринадцяти британських колоній, 

що оголосили про свою незалежність. 

Сполучені Штати Америки - держава в Північній Америці. 

Площа - 9518900 км ² (4 місце в світі). 

Населення - понад 309 млн. чоловік (3 місце). 

Столиця - Вашингтон. 

Сполучені Штати межують з Канадою , Мексикою, Росією. 

Омиваються Тихим океаном, Атлантичним океаном. 

Форма правління: презедентсько-парламентська республіка, 

Форма устрою: федеративна держава, 

Адміністративний поділ: 50 штатів і федеральний округ Колумбія. 

Тип країни: високорозвинена країна, країна «Великої 7»,  



Адміністративний поділ 
 

Держава складається з 50 штатів, які є рівноправними суб'єктами федерації, 

столичного федерального округу Колумбія і залежних територій. Кожен штат має свою 

конституцію, законодавчу, виконавчу і судову влади. Більшість назв штатів походять від 

назв індіанських племен і імен королів Англії і Франції. 

Штати діляться на округи  Всього налічується 3 141 округ.  



Місце країни в 

регіоні та світі 

США розташовані в центральній 

частині Північної Америки, між 

Канадою і Мексикою 

США є головним осередком  

глобального економічного зростання 

США володіє найбільшим у світі 

науково-технічним потенціалом, 

відіграє провідну роль у 

міжнародному політичному житті 

США – молода держава, проголосила 

незалежність від Великої Британії у 

1776 році 

СШФ вперше в сучасній історії 

запровадили дієву модель 

демократичного управління за 

принципом «влада для громадян», а 

не «громадяни для влади», створили 

першу багатоетнічну, але політично 

згуртовану націю 



Економіко-географічне положення 
Основна територія США 

(континентальні штати) 

розташована на 

Північноамериканському 

континенті і тягнеться від 

Атлантичного океану на сході до 

Тихого океану на заході . 

На півдні США межують з 

Мексикою, на півночі - з 

Канадою. 

Крім того, до складу США 

входять ще 2 штату. На 

крайньому північному заході 

знаходиться штат Аляска, також 

межує з Канадою. У Тихому 

океані знаходиться штат Гаваї . 

Кордон з Росією проходить 

через Берингову протоку.  

До США також належить ряд 

островів у Карибському морі 

(наприклад, Пуерто-Ріко) і в 

Тихому океані (Американське 

Самоа, Мідуей, Гуам та ін.) 

 



Річки і озера 
Найбільша річкова система утворена річкою Міссісіпі (довжина 3757 км , річний 

стік 180 км ³ ) та її незліченними притоками , найбільші з яких - Міссурі ( довжина 

4127 км) , Арканзас ( 2364 км) і Огайо ( 1579 км) . 

Великі озера - система прісноводних озер в 

Північній Америці, на території США і Канади. 

Включає ряд великих і середніх водойм, з'єднаних 

річками і протоками. Площа близько 245,2 тис. км ², 

об'єм води 22,7 тис. км ³. 

До власне Великих озер відносять п'ять 

найбільших: Верхнє, Гурон, Мічіган, Ері і Онтаріо. 

З ними пов'язані кілька середніх озер. 

Озера відносяться до басейну Атлантичного океану. 

Стік по річці Святого Лаврентія. 



Ніагарський водоспад - загальна назва трьох водоспадів на річці Ніагара , яка 

відділяє американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. 

Ніагарські водоспади - це водоспад «Підкова», іноді ще званий Канадським 

водоспадом, Американський водоспад і водоспад «Фата». 

Висота водоспадів складає 53 метри. Ширина Американського водоспаду - 

323 метри , водоспаду «Підкова » - 792 метри. Обсяг падаючої води досягає 5700 і 

більше м ³ / с. 

Ніагарський водоспад 



Рельєф 
На сході уздовж узбережжя Атлантичного океану простяглася Аппалачська гірська 

система. На захід і південь від неї поверхня вирівнюється, утворюючи нищі райони, по яких 

протікають найбільші річки США.  

Далі на захід місцевість переходить в обширні рівнини, названі Великими рівнинами, 

яким передують гірські райони Кордильєр. Гірські хребти займають всю західну частину 

країни і досить різко обриваються до узбережжя Тихого океану. Більшу частину Аляски 

займають північні хребти Кордильєр. 

Гавайський архіпелаг є серією вулканічних островів висотою до 4205 м. 



Корисні копалини 
Надра США багаті запасами 

різних природних копалин, у 

тому числі - кам'яне і буре 

вугілля, залізна і марганцева 

руда. 

Кордильєри, плато 

Колорадо, Великі рівнини і 

Примексиканська низовина 

володіють родовищами мідних, 

цинкових, свинцевих, срібних, 

хромітових, ванадієвих, 

вольфрамових, молібденових, 

титанових, поліметалічних, 

уранових, ртутних руд, золота, 

сірки, фосфатів та іншого 

хімічної сировини. 



Населення 

Американці  

Європейського 

походження - 

70% 

 

Афроамериканці 

 13% 
 

 Азіатського 

походження - 

 4% 

Корінне  

населення 

1% 

Латиноамериканці 

12%  

Сучасна американська нація включає принаймні п'ять підгруп .      

Головну з них утворюють «білі» американці. Їх доля поступово зменшується.  

Другу групу утворюють афроамериканці.  Завдяки  вищим  показникам  народжуваності і 

природного приросту їх доля в населенні  весь час зростає.  

Третю групу утворюють американці  латиноамериканського  походження,  їх  доля  також зростає. 

Четверта група – це американці азіатсько-тихоокеанського походження.  Зростання пояснюється 

поточною імміграцією в основному з КНР, Японії, Філіппін. 

П'ята група  –  це корінне населення (індійці, ескімоси, алеути, народності Гаваїв).  Довгий час  із-

за фізичного знищення і важких умов життя чисельність корінних  жителів  скорочувалося.  Але в 

ХХ столітті аборигенне населення знову стало зростати. 



НАСЕЛЕННЯ  

Розміщено – нерівномірно, найвища щільність 

на Атлантичному й Тихоокеанському 

узбережжях та поблизу Великих озер 

Особливість міст – поєднання висотної 

забудови у ділових центрах (даунтаунах)  та 

одно- та двоповерхівки на периферії у 

«спальних» районах 

Найбільші міські агломерації з населенням 

понад 5 млн: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 

Чикаго, Х’юстон 

Найбільші мегаполіси:  

 Приозерний – Чипіттс (Чикаго – 

Піттсбург) 

 Приатлантичний – БосВаш (Бостон – 

Вашингтонський коридор 

 Каліфорнійський – СанСан (Сан-Дієго – 

Сан-Франциско) 

Міське населення – 81 % 



Природний приріст скорочується, 

однак за рахунок мігрантів річне 

зростання кількості населення – 

7 % 

Расовий та етнічний склад 

населення: 

 70 % - білі американці  

 13% - вихідці з Африки 

 8 % - змішане расове 

коріння 

Українська діаспора –одна з 

найчисленніших у світі   (976 тис. осіб) 

Релігійний склад населення 

ПРОТЕСТАНТИ КАТОЛИКИ ПРАВОСЛАВНІ 

В И Х І Д Ц І   З: 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ІТАЛІЇ 

ІСПАНІЇ 

ПОЛЬЩІ 

Лат. Америки 

РОСІЯ 

УКРАЇНА 

ГРЕЦІЯ 

Найдорожчим містом є Нью-Йорк. Крім того, – це 

найбільше місто США та одне з найбільших міст 

світу (має 17 місце). За офіційними даними, станом 

на 2009 рік в місті проживає 667,000 мільйонерів. 



Туристичні та рекреаційні ресурси. За 

кількістю іноземних відвідувачів 

поступається лише Франції 

Голлівуд – серце світового 

кінематографа 

Американські музичні жанри задають 

стандарти сучасної музики 

Автомобільний  

Авіаційний – міжнародні 

аеропорти-хаби – Атланта, Лос-

Анджелес, Чикаго, Даллас 

Залізничний 

Морський 

Внутрішній водний 

Трубопровідний  

ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ США 

Фінансова та біржова 
діяльність 

Науково-дослідна і 
дослідницько-

конструкторська 
робота 

Продукування 
технологій 

Охорона 
здоров’я, освіта, 

роздрібна 
торгівля 

Туризм 

Кіноідустрія 

Транспортна 
система 

Корпорація 

Microsoft, IBM, 

Google, онлайн-

сервіси Apple 

Світовий лідер. 170 

технопарків 

найрізноманітнішої 

спеціалізаціїю. 

Кремнієва долина – 

район науково-

дослідних центрів і 

виробничих 

потужностей 

Найвища у світі концентрація міжнародного 

капіталу. Нью-Йоркська фондова біржа – 

найбільший у світі ринок, торгівля цінними 

паперами 

США — 

високорозвинена 

індустріально-аграрна 

країна; держава-

гігант, провідна 

економічна і військова 

держава світу. 



• ТЕС – 62 % 

• АЕС – 20 % 

• Відновлювальні джерела – 18 % 

Електроенергетика 

• Великий центр – Х’юстон 

• Хіміко-фармацевтичне виробництво наближене 
до наукових центрів 

Нафтопереробна та нафтохімічна 
промисловість 

• Спеціалізація країни 

• Детройт- «автомобільна столиця» США 

• Країна – другий світовий лідер після Китаю 

• Tesla – виробник електромобілів 

Автомобілебудування 

ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ США 



• Boeing, Cessna – американські компанії з 
виробництва літаків 

• Аерокосмічне виробництво – Лос-Анджелес, 
Сіетл, Даллас, Атланта  

Літакобудування  

• Найбільші центри – Лос-Анджелес, Сан-Хосе, 
Даллас, Міннеаполіс, Сент-Пол 

• Microsoft, IBM, Apple 

Електроніка та електротехніка 

• Чорна металургія – Приозер’я 

• Кольорова металургія – витоп міді, алюмінію 

Металургія  

• Аппалацький Підмонт 

 

Виробництво одягу, тканин, взуття.  

 

ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ США 



ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ США 

Видобувна промисловість 

• Нафта і природний газ – Тихоокеанський, Аляскинський, 
Каліфорнійський басейни, узбережжя та шельф 
Мексиканської затоки 

• Вугілля – Аппалацький басейн 

• Залізна руда – поблизу озера Верхнє 

• Мідь – Нью-Мексико, Аризона, Юта 

• Золото – штат Невада  

Сільське господарство 

• Пшеничний пояс – простягається від Техасу на півдні до 
Монтани на півночі 

• Кукурудзяний пояс – Індіана, Іллінойс, Айова 

• Картопляний штат – Айдахо 

• Бавовник і соя – південь країни 

• Фрукти, ефіро-олійні, виноградарство та бджільництво – 
Каліфорнія та Флорида 

• Пасовищне скотарство – гірські райони 

• Тваринництво молочно-м’ясного спрямування, вирощування 
овочів – високоурбанізовані райони країни 



ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ США  

Експорт 
Нафтопродукти, автомобілі, електроніка та 

системи автоматичного оброблення даних, 

добрива, кукурудза, соя , фрукти та ін. 

Імпорт 
сира нафта, обладнання та устаткування, 

комп’ютери та електроніка, офісне устаткування, 

автомобілі, сільськогосподарська продукція, 

споживчі товари 

 


