Китай (Китайська Народна Республіка)
Природні умови
Рельєф

• На сході — прибережні рівнини (Велика Китайська та ін.),
невисокі гори.
• На заході — центральноазіатські плоскогір’я та гори (ТяньШань, Кунь-Лунь, Тибет)

Клімат

• Розташований у межах трьох кліматичних поясів: помірного,
субтропічного і тропічного.
• Західний Китай — різко континентальний клімат із суворими
малосніжними зимами.
• Східний Китай — мусонний клімат: взимку сухо і прохолодно, влітку мусони приносять значні опади — до 2000 мм на рік.
• Кліматичні умови східної частини сприятливі для землеробства

Мінеральні

• Перше місце в світі за запасами вольфраму, олова, сурми,
цинку, титану, магнезиту, рідкоземельних елементів.
• Шосте місце в світі за запасами золота.
• Значні запаси кам’яного вугілля, нафти, природного газу,
залізних руд.
• 80 видів неметалевих корисних копалин

• Історико-культурний напрямок (Велика Китайська стіна, численні монастирі).
• Екологічний напрямок (різноманітні ландшафти, національні
Рекреа- парки та заповідники).
ційні • Гірськолижно-альпіністський напрямок (Гімалаї, Тянь-Шань
та ін.).
• 52 об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО (друге місце після
Італії)

Природні ресурси
• Четверте місце в світі за запасами поверхневих вод.
• Великі річки: Янцзи, Хуанхе, Амур та ін.
• Багато каналів, у тому числі найбільший у світі — Великий

Водні канал.
• Велика кількість озер, серед них 12 із площею понад
1 тис. км.
• Значні запаси підземних вод
Земельні

• Є майже всі види ґрунтів Євразійського континенту.
• Основні ґрунти землеробних районів — світлі лучні та чер-

воноземи
Лісистість — 22,3 %. Основні площі лісів розташовані на півЛісові нічному сході та півдні країни. У лісах зростають цінні породи
дерев — кедр, дуб, сосна, сандалове та камфорне дерева

Зовнішньоекономічні зв’язки Китаю
Імпорт

Експорт

• Машини й устаткування

• Мінеральна та сільськогосподарська

(обладнання, верстати).
• Транспортні засоби (автомобілі, літаки).
• Хімічна продукція.
• Нафта та нафтопродукти.
• Руди металів.
• Продукти харчування.
• Інвестиції

сировина (вугілля, чорні й кольорові
метали), бавовна, шовк.
• Машини й устаткування, 25 % вартості (електронна техніка, промислове
обладнання, побутові прилади, інтегральні мікросхеми).
• Чай, арахіс, м’ясо, риба.
• Тканини, текстильні вироби.
• Одяг, взуття, іграшки

Південна Корея, Японія, США,
Німеччина, Австралія

США, Японія, Південна Корея

Міжнародні зв’язки України з Китаєм
• Для України Китай є стратегічним партнером (друге місце в світі за обся-

гом товарообігу).
• Український експорт до КНР: руди металів, авіадвигуни, зернові, олія.
• Імпорт: вироби текстильної промисловості, одяг, взуття, широкий спектр
продукції електроніки та побутової техніки.
• Розвивається співробітництво у сферах науково-технічної діяльності, телекомунікації, авіації: українсько-китайський Центр зварювання і споріднених
технологій у м. Харбін; китайський інститут оптики та фізики в м. Чанчунь
(провінція Цзілінь), закуповував монокристали в Харківському інституті монокристалів; у м. Чженьцзян (провінція Цзяньсу) відкрито українсько-китайський Центр з трансферу технологій суднобудування та океанічного проектування, створеного на базі Університету науки і технологій провінції Цзяньсу
спільно з Національним університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова (м. Миколаїв).

