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сільського господарства, промисловості, транспорту.
Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.
Пояснення навчального матеріалу

Природні ресурси. Країни Америки багаті на різні види природних ресурсів. Завдяки багатству
різноманітних ресурсів регіон називають «коморою світу». В Америці виявлено майже всі відомі
види мінеральної сировини.
З паливних ресурсів ряд країн Америка вирізняється величезними запасами нафти та
природного газу. До найбільших нафтогазоносних басейнів в Америці
належать Центральноамериканський (Венесуела – 1-ше місце у світі за запасами нафти і 8-ме –
газу; Еквадор, Колумбія, Перу, Тринідад і Тобаго); Техаський, Аляскинський,
Каліфорнійський (на території США – 5-те місце у світі за запасами газу, 10-те – нафти);
Мексиканської затоки (США, Мексика); Західноканадський (Канада – 3-тє місце у світі за
запасами нафти, 19-те – газу).
Покладами кам’яного вугілля в регіоні вирізняються США, які посідають 1-ше місце у світі за
його запасами (23,3 % світових). Найбільший з діючих басейнів у країні Аппалацький. Значно
менші поклади є на території Колумбії (10-те місце у світі; 1,3 %) та Канаді (Західний басейн, 14те місце у світі; 0,7 %).
Промислові поклади уранових руд є на території Канади (3-тє місце в світі; 12 % світових
покладів), Бразилія (7-ме місце) та Аргентина.
В Америці є велетенські запаси рудних ресурсів. Одним зі світових світових лідерів за їх
покладами є Бразилія. Залізні руди там вирізняються дуже високим умістом металу та майже не
потребують збагачення. Значні запаси залізних руд також мають Канада та США, менші –
Венесуела та Мексика. Великі поклади марганцевої руди сформувалися в давній корі
вивітрювання на щиті Південноамериканської платформи на території Бразилії. Руди кольорових
металів залягають у поясі складчастості Кордильєр – Анд, та на щитах давніх платформ. В
Америці відомі значні поклади руд міді (Чилі – 1-ше місце у світі, Перу – 3-тє, Мексика – 4-те,
США – 5-те, Канада – 10-те), срібла, свинцю та цинку (Перу – 1-ше місце за покладами срібла у
світі, Чилі, Мексика, Канада, США), олова (Болівія – 3-тє місце у світі, Бразилія), золота (США,
Канада, Перу, Мексика, Колумбія), платини (США, Канада), сурми та ртуті (Мексика),
рідкісноземельних металів (США, Бразилія).
Америка також надзвичайно багата на алюмінієві руди. Провідні місця в світі за їх покладами
посідають Бразилія, Ямайка, Гайана, Суринам, Домініканська Республіка.
В Америці сконцентровано водні ресурси світового значення. Величезні запаси прісної
води містяться в повноводних річках (Амазонка, Парана, Оріноко, Міссісіпі, Міссурі, Маккензі) та
озерах (Великі Американські, Великі Канадські озера). Хоча в регіоні багато річок, придатних для
судноплавства, вони мало застосовуються для таких потреб.
В Америці сконцентровано близько 1/10 гідроенергопотенціалу планети, що використовується не
достатньо. Найбільш активно він освоєний у США (на 82 %), Канаді (на 65 %), Бразилії (на 44 %),
Парагваї, Венесуелі, де створено гідровузли із одними з найпотужніших гідроелектростанцій у
світі.
Земельні ресурси Америки представлено різноманітною гамою ґрунтів: від родючих
чорноземів Канади, США, Аргентини та Уругваю до бідних щебенюватих ґрунтів гірських
пустель. Земельні ресурси Америки освоєно недостатньо. Найбільш розорано степові
масиви Канади, США та Аргентини.
Надзвичайно важливі для окремих країн Америки лісові ресурси. В регіоні зосереджено
близько 40 % площ лісових масивів світу. В окремих країнах лісистість території є досить
високою: у Суринамі – 95 %, у Гайані – 94 %, Белізі – 88 %, Бразилії – 66 %, Канаді –
40%. Амазонська сельва – найбільший у світі масив вологих екваторіальних лісів. За запасами
цінних тропічних деревних порід із твердою красивою деревиною Бразилії немає рівних у світі.
Там зростають, зокрема, червоне дерево (махагоні), бальсове дерево з надзвичайно легкою
деревиною, бавовникове дерево (сейба), каучукове дерево (гевея), дерево какао, хінне дерево та
багато інших. Надзвичайно багаті лісові ресурси Канади та США, що мають великі площі хвойних
лісів, які є сировиною для виробництва целюлози та паперу
Центральна та Південна Америка набувають популярності своїм екологічним туризмом. До
країн, що реалізують грандіозні екотуристичні проекти, належать Бразилія, Перу, Венесуела,

Беліз, Гватемала. У межах Карибського басейну розташована переважна більшість «країн-дрібних
островів» світу, що існують завдяки пляжному туризму, основою для розвитку якого є узбережжя
теплих морів.
Сільське господарство. Історично за країнами Америки на світовому ринку закріпилася

сільськогосподарська спеціалізація. У Північній Америці завдяки сприятливому
природному середовищу та ефективному господарюванню США та Канада повністю
забезпечують
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та
є
її
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експортерами. Тваринництво Центральної і Південної Америки має переважно
інтенсивний характер і м’ясне спрямування. Безперечними лідерами за експортом цієї
продукції є Аргентина та Уругвай.
Зв’язки України з країнами Америки. Україна та країни Америки мають певні спільні інтереси,
потреби та можливості, що спонукають сторони до тісного співробітництва. Українські товари
наполегливо «освоюють» ринки Бразилії, Чилі, Венесуели, Перу, Багамських Островів. Стратегія
України щодо країн Америки полягає в установленні та розвитку сталих відносин як з усіма
країнами регіону, так і поглибленні зв’язків з інтеграційними угрупованнями МЕРКОСУР,
НАФТА, вивчення досвіду їх функціонування. Розвивається технічне та технологічне
співробітництво, зокрема в сфері космічних програм, постачанні технологій, геологорозвідки,
охорони довкілля, інвестиційної співпраці, новітніх засобів зв’язку, торгівлі військовою
продукцією. Надається політична, фінансова, інформаційна та правова підтримка державою
процесу просування українських товарів і послуг на ринки регіону, підтримка імпорту Україною
американських товарів. Відбувається взаємодія у політичній сфері, налагоджуються різноманітні
культурні зв’язки, міжособистісні контакти. Слід зважати й на наявність численної української
діаспори в США, Канаді, Бразилії, Аргентині. Україна і країни Америки активно співпрацюють у
сфері миротворчої діяльності, нерозповсюдження зброї масового знищення та ракетних
технологій, запобігання незаконному обігу наркотичних речовин, контрабанді зброї, боротьби з
тероризмом, корупцією і злочинністю, гарантування економічної безпеки.
Завдання.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSmpTGgA7oSL1vF1p4apObku7SHUcWBnvkzfI
sCXdrj3EY3w/viewform
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