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П.С. Лопух, Н.Л. Страха, В.У. Сарычава, А.Г. Шандроха. 

У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. В. Факеева, 

Л.В. Шкель). 

 

 

 

§ 37. Расія на палітычнай карце свету 

 

Успамінаем. Якімі асаблівасцямі характарызуецца 

федэратыўная форма палітыка-тэрытарыяльнага 

ўпарадкавання дзяржавы? 

Даведаемся. Пра асаблівасці тэрыторыі і эканоміка-геаграфічнага становішча Расіі. Пра 

адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне Расіі. Пра геаграфічныя перадумовы развіцця 

міждзяржаўных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй. 

Разважаем. У чым перавагі і недахопы вялікай па памерах тэрыторыі дзяржавы? 

37.1. Тэрыторыя і эканоміка-геаграфічнае становішча. Па плошчы 

тэрыторыі, якая складае 17 075,4 тыс. км
2
 (12,6  % заселенай сушы), Расія — самая 

вялікая краіна Еўразіі і свету. Расія ў 1,7 раза большая за Канаду — другую ў спісе 

найбуйнейшых дзяржаў свету — і ў 1,8 раза — за Кітай, які займае трэцяе месца. 

Большая частка тэрыторыі Расіі 

размешчана паміж 50-й паралеллю і 

палярным кругам Паўночнага паўшар’я. 

Таму яе можна называць паўночнай 

краінай (каля 60 % яе тэрыторыі адносіцца 

да планетарнай зоны Поўначы). У Расіі 

самыя працяглыя ў свеце межы — 

58,3 тыс. км, у тым ліку сухапутныя — 

20,3 тыс. км, марскія — каля 38 тыс. км (мал. 1). Яна мяжуе з 16 дзяржавамі 

(з Японіяй і ЗША межы марскія). (Па карце вызначыце, з якімі рэгіѐнамі Еўропы 

мяжуе Расія. Якія еўрапейскія краіны з’яўляюцца яе суседзямі? Якія азіяцкія краіны 

маюць агульныя з Расіяй межы?) 

Мал. 1. Працягласць меж Расійскай Федэрацыі 

ТЭМА 9. РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ 
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Расія — прыморская дзяржава. Яе тэрыторыю абмываюць воды 12 мораў, якія 

належаць да трох акіянаў — Атлантычнага, Паўночнага Ледавітага і Ціхага. Пасля 

распаду СССР Расія страціла выхады да самых буйных і выгадна размешчаных 

марскіх партоў, што некалькі пагоршыла яе прыморскае становішча. На Балтыйскім 

моры з буйных партоў засталіся Санкт-Пецярбург, Выбарг і Калінінград, на Чорным — 

Наварасійск і Туапсэ. 

Расія — краіна двух частак свету. У Еўропе яна займае большую частку 

Усходне-Еўрапейскай раўніны і Урал. У Азіі — Перадкаўказзе, паўночныя схілы 

Вялікага Каўказа, Сібір (Заходнюю і Усходнюю) і Далѐкі Усход, выходзячы да 

Ціхага акіяна. На еўрапейскую частку даводзіцца 1/4 тэрыторыі і 4/5 насельніцтва 

краіны, на азіяцкую — 3/4 і 1/5 адпаведна. 

Расія займае цэнтральнае становішча ў адносінах да дзяржаў, якія ўтварыліся 

ў выніку распаду СССР. Гандлѐвыя адносіны паміж многімі з іх магчымыя толькі 

праз яе тэрыторыю. (Выкарыстоўваючы карты атласа, вызначыце, для гандлю 

паміж якімі дзяржавамі СНД тэрыторыя Расіі з’яўляецца транзітнай і, 

наадварот, праз тэрыторыю якіх дзяржаў ажыццяўляюцца перавозкі паміж 

рознымі рэгіѐнамі Расіі.) 

Па памеры тэрыторыі, колькасці насельніцтва, прыродна-рэсурсным 

патэнцыяле, удзелу ў вырашэнні глабальных праблем сучаснасці Расія адносіцца да 

ліку вядучых дзяржаў свету. Аднак распад СССР і сацыяльна-эканамічны крызіс 

90-х гг. ХХ ст. істотна адбіліся на ўзроўні яе эканамічнага развіцця. У міжнародных 

адносінах Расія — правапераемніца былога СССР. Яна з’яўляецца пастаянным 

членам Савета Бяспекі ААН, уваходзіць у найважнейшыя міжнародныя арганізацыі 

(СГА, МВФ і інш.). 

37.2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне Расійскай Федэрацыі. 

Сярод усіх федэратыўных дзяржаў свету Расія вылучаецца найбольш складаным 

адміністрацыйна-тэрытарыяльным упарадкаваннем. У склад Расійскай Федэрацыі 

ўваходзяць 83 раўнапраўныя суб’екты: 21 рэспубліка, 4 аўтаномныя акругі, 

1 аўтаномная вобласць, 9 краѐў, 46 абласцей і 2 гарады федэральнага значэння — 

Масква і Санкт-Пецярбург (мал. 2). 
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Кожны суб’ект Федэрацыі мае сваю выканаўчую, заканадаўчую і судовую 

галіны ўлады, сваю ўласную канстытуцыю альбо статут, а таксама ўласнае 

заканадаўства, якое прымаецца рэгіянальнымі парламентамі. Суб’екты Федэрацыі 

маюць па два прадстаўнікі ў верхняй палаце расійскага парламента — Савеце 

Федэрацыі. Ва ўзаемаадносінах з федэральнымі органамі дзяржаўнай улады ўсе 

суб’екты Федэрацыі паміж сабой раўнапраўныя. Пры гэтым суб’екты Расійскай 

Федэрацыі не маюць права выхаду з яе складу. 

Суб’екты Расійскай Федэрацыі істотна адрозніваюцца адзін ад аднаго 

асаблівасцямі геаграфічнага становішча, памерамі тэрыторыі, колькасцю і 

шчыльнасцю насельніцтва, маштабамі гаспадарчай дзейнасці. Многія з іх 

(пераважна рэспублікі) утвораны па этнічнай прымеце. У мэтах узгаднення 

інтарэсаў суб’ектаў Федэрацыі з агульнадзяржаўнымі інтарэсамі, а таксама 

інтарэсаў блізка размешчаных суб’ектаў Федэрацыі паміж сабой уся тэрыторыя 

Расійскай Федэрацыі падзелена на 8 федэральных акруг. 

Мал. 2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне Расійскай Федэрацыі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Федэральныя акругі не з’яўляюцца часткай адміністрацыйна-тэрытарыяльнага 

дзялення Расійскай Федэрацыі. У іх вызначаны адміністрацыйныя цэнтры (гарады), 

у якіх размяшчаюцца каардынуючыя органы ў выглядзе паўнамоцнага прадстаўніка 

прэзідэнта, яго апарата і ўпраўленняў федэральных ведамстваў. 

37.3. Геаграфічныя перадумовы развіцця міждзяржаўных адносін паміж 

Рэспублікай Беларусь і Расійскай федэрацыяй. Распад СССР меў шэраг 

негатыўных наступстваў для эканамічнага развіцця Расіі. Знешнеэканамічныя 

адносіны ў заходнім і паўднѐвым напрамках даводзіцца ажыццяўляць праз 

тэрыторыю новых дзяржаў, што ўскладняе міжнародныя гандлѐва-транспартныя 

аперацыі. За межамі Расіі засталіся буйныя марскія парты былога СССР, многія 

крыніцы мінеральных рэсурсаў. Будаўніцтва ж новых партовых комплексаў, 

нафтаправодаў і газаправодаў патрабуе значных затрат, таму найважнейшай 

геапалітычнай задачай Расіі з’яўляецца ўмацаванне пазіцый у краінах блізкага 

замежжа. Гэта задача становіцца асабліва актуальнай у сувязі з імкненнем шэрага 

постсавецкіх дзяржаў да больш актыўнага супрацоўніцтва са сваімі еўрапейскімі і 

азіяцкімі суседзямі.  

Важным вынікам супрацоўніцтва Расіі з 

постсавецкімі дзяржавамі з’явілася стварэнне 

Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы 

(АДКБ), у якую ўвайшлі 

6 краін, уключаючы Беларусь (мал. 3). Асноўнай 

задачай гэтай арганізацыі з’яўляецца абарона на 

калектыўнай аснове незалежнасці, тэрытарыяльнай 

цэласнасці і суверэнітэту дзяржаў, якія ў яе ўваходзяць.  

У мэтах наладжвання больш цесных эканамічных адносін быў створаны 

Еўразійскі эканамічны саюз (ЕАЭС). ЕАЭС з’яўляецца міжнароднай арганізацыяй, 

якая ставіць сваѐй мэтай стварэнне ўмоў для свабоднага руху тавараў, паслуг, 

капіталу і працоўнай сілы на тэрыторыі краін, якія ў яе ўваходзяць. У склад ЕАЭС 

уваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія і Расія. 

Мал. 3. Арганізацыя Дагавора аб 

калектыўнай бяспецы (АДКБ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Найбольш цесныя міждзяржаўныя 

адносіны склаліся ў Расіі з Беларуссю. У 1997 г. 

быў падпісаны Дагавор аб стварэнні Саюза 

Беларусі і Расіі (з 26 студзеня 2000 г. афіцыйная 

назва Саюза — Саюзная дзяржава) (мал. 4). 

Галоўная мэта Саюзнай дзяржавы — 

паступовае фарміраванне адзінай палітычнай, 

эканамічнай, ваеннай, мытнай, валютнай, 

юрыдычнай, гуманітарнай і культурнай прасторы. 

Развіццѐ рознабаковых міждзяржаўных адносін Беларусі з Расіяй абумоўлена 

шэрагам геаграфічных фактараў. Найважнейшым з іх з’яўляецца працяглая агульная 

мяжа і блізкасць Беларусі да найбуйнейшых эканамічных цэнтраў Расіі — Масквы і 

Санкт-Пецярбурга. Праз тэрыторыю Беларусі пралягаюць найважнейшыя 

транспартныя калідоры, якія злучаюць Расію з краінамі Заходняй Еўропы. 

Выконваючы свае абавязацельствы па транспарціроўцы расійскіх энергарэсурсаў 

(нафты, прыроднага газу) у краіны ЕС, Беларусь уносіць важны ўклад у 

забеспячэнне рэгіянальнай энергетычнай бяспекі. 

Інтэграцыйныя сувязі, якія склаліся ў перыяд існавання СССР, абумовілі 

моцную залежнасць эканомікі Беларусі ад паставак энерганосьбітаў і сыравіны з 

Расійскай Федэрацыі. У сваю чаргу, Расія была і застаецца асноўным рынкам збыту 

прадукцыі беларускага машынабудавання, хімічнай, лѐгкай і харчовай 

прамысловасці. У цяперашні час на долю Расіі прыпадае больш за 40 % экспарту 

Беларусі і амаль 60 % яе імпарту. 

Абагульнім і запомнім. Асаблівасцямі эканоміка-геаграфічнага становішча 

Расіі з’яўляюцца самая працяглая ў свеце дзяржаўная мяжа, наяўнасць вялікай 

колькасці суседніх дзяржаў, выхад да акваторый мораў трох акіянаў. Расія з’яўляецца 

найбольш складана ўпарадкаванай федэратыўнай дзяржавай, якая складаецца 

з 83 раўнапраўных суб’ектаў Федэрацыі. Геаграфічнымі перадумовамі для развіцця 

міждзяржаўных адносін паміж РБ і РФ з’яўляюцца наяўнасць працяглай агульнай 

мяжы, адзінства транспартнай інфраструктуры, інтэграцыйныя эканамічныя сувязі, 

Мал. 4. Цырымонія падпісання Дагавора 

аб стварэнні Саюза Беларусі і Расіі 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
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якія склаліся ў перыяд існавання СССР і спрыяюць актыўнаму гандлю паміж 

краінамі. 

Праверым сябе. 1. Якія асаблівасці эканоміка-геаграфічнага становішча Расіі? 2. Які ўплыў 

на эканамічнае развіццѐ Расіі аказвае яе суседства з вялікай колькасцю дзяржаў? 3. Якую ролю 

адыгрывае Расія ў глабальнай палітыкі і эканоміцы? 4. Якая спецыфіка адміністрацыйна-

тэрытарыяльнага дзялення Расіі? 5. Якімі геаграфічнымі перадумовамі абумоўлена развіццѐ 

міждзяржаўных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй? 

Ад тэорыі да практыкі. Выкарыстоўваючы звесткі са сродкаў масавай інфармацыі, 

правядзіце невялікае даследаванне і вызначыце, які ўплыў на развіццѐ вашага раѐна або населенага 

пункта аказваюць цесныя міждзяржаўныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй. 

Абмяркуем. У Расіі вядзецца праца па ўзбуйненні і скарачэнні колькасці суб’ектаў 

Федэрацыі (першапачаткова іх было 89). Напрыклад, у 2005 г. Пермская вобласць і Комі-

Пярмяцкая аўтаномная акруга аб’ядналіся ў Пермскі край, у 2007 г. Таймырская і Эвенкійская 

аўтаномныя акругі ўвайшлі ў склад Краснаярскага краю. Як вы думаеце, чым абумоўлены такія 

змяненні ў адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленні краіны? Ці магчыма далейшае скарачэнне 

колькасці суб’ектаў Федэрацыі ў складзе Расіі? 

Для цікаўных. Адной з праблем у адносінах Расіі з суседнімі дзяржавамі з’яўляецца 

наяўнасць спрэчак аб прыналежнасці асобных тэрыторый. Так, адгалоскам Другой сусветнай 

вайны з’яўляецца адсутнасць мірнай дамовы паміж Расіяй і Японіяй. Прычына гэтага — 

тэрытарыяльная спрэчка аб прыналежнасці Курыльскіх астравоў Ітуруп, Кунашыр, Шыкатан і 

Хабамаі. Японія называе іх сваімі Паўночнымі тэрыторыямі. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы 

інфармацыі, даведайцеся, з якімі яшчэ дзяржавамі ў Расіі маюцца або могуць узнікнуць 

тэрытарыяльныя спрэчкі. 

 

§ 38. Насельніцтва Расіі. Дэмаграфічныя працэсы 
 

Успамінаем. Для якіх краін характэрна натуральнае змяншэнне насельніцтва і якімі 

прычынамі яно абумоўлена? 

Даведаемся. Пра дынаміку колькасці і асаблівасці ўзнаўлення насельніцтва ў Расіі. Пра 

асаблівасці полаўзроставай структуры насельніцтва Расіі, яго нацыянальны і рэлігійны склад. 

Пра характар размяшчэння насельніцтва і міграцыйныя працэсы. 

Разважаем. Ці аказвае ўплыў на эканамічнае развіццѐ краіны нераўнамернае размяшчэнне 

насельніцтва? 

38.1 Дынаміка колькасці і натуральнага прыросту насельніцтва. Для Расіі 

на працягу доўгага перыяду часу была характэрна адмоўная дынаміка колькасці 
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насельніцтва. З 1993 г. да 2009 г. яно няўхільна памяншалася, скараціўшыся са 148,5 

да 142,7 млн чал. У наступныя гады адбылося нязначнае павелічэнне колькасці 

насельніцтва, і да 2014 г. яно склала 143, 7 млн чал. У 2015 г. насельніцтва Расіі 

павялічылася да 146,3 млн чал. у асноўным за кошт далучэння Крыма і знешняй 

міграцыі. На пачатак 2018 г. у Расіі пражывала 146,8 млн чал. 

Галоўнымі прычынамі скарачэння колькасці насельніцтва з’яўляліся нізкая 

нараджальнасць і высокая смяротнасць. Гэтыя з’явы шмат у чым былі абумоўлены 

пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў краіне пасля распаду СССР. Свайго 

максімальнага развіцця яны дасягнулі ў пачатку ХХІ ст. Каэфіцыент нараджальнасці 

быў мінімальны ў 1999 г. — 8,3 ‰, а каэфіцыент смяротнасці быў максімальны ў 

2003 г. — 16,4 ‰. Натуральны прырост насельніцтва ў гэтыя гады быў адмоўны і 

дасягаў 6,0 ‰. 

У апошнія гады намецілася паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі. У перыяд з 

2012 па 2015 гг. паказчыкі нараджальнасці і смяротнасці практычна зраўняліся і 

знаходзіліся на ўзроўні 13 ‰. У асобныя гады нараджальнасць нават перавышала 

смяротнасць. Аднак у 2017 г. смяротнасць насельніцтва зноў перавысіла 

нараджальнасць, склаўшы адпаведна 12,4 ‰ і 11,5 ‰. (Узгадайце, якімі прычынамі 

абумоўлена зніжэнне нараджальнасці і павелічэнне смяротнасці насельніцтва ў 

краінах Усходняй Еўропы.)  

Высокая смяротнасць шмат у чым абумоўлена адносна нізкай працягласцю 

жыцця насельніцтва. У мужчын з 1992 па 2008 гг. яна знаходзілася на ўзроўні 

60 гадоў, у жанчын складала 72 гады. У цяперашні час сярэдняя працягласць жыцця 

вырасла. У мужчын яна складае 67 гадоў, а ў жанчын — 77 гадоў. Асноўнымі 

прычынамі адносна нізкай нараджальнасці з’яўляюцца скарачэнне ўдзельнай вагі 

сельскага насельніцтва, змяненне становішча жанчыны ў грамадстве, павелічэнне 

ўзросту ўступлення ў шлюб. Аказвае ўплыў на ўзнаўленне насельніцтва і змяненне 

полаўзроставай структуры насельніцтва. 

38.2. Полаўзроставая структура насельніцтва Расіі. Удзельная вага жанчын 

у агульнай колькасці насельніцтва Расіі вышэйшая за ўдзельную вагу мужчын і 
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складае 53  %. Гэта абумоўлена тым, што сярэдняя працягласць жыцця жанчын на 

10 гадоў перавышае працягласць жыцця мужчын (мал. 1). 

На ўзроставую структуру насельніцтва Расіі 

вызначальны ўплыў аказваюць нізкая 

нараджальнасць і паступовае павелічэнне 

працягласці жыцця людзей. Вынікам гэтага 

з’яўляецца памяншэнне ўдзельнай вагі людзей ва 

ўзросце, маладзейшым за працаздольны (каля 18 %), 

і ўзрастанне долі насельніцтва ва ўзросце, 

старэйшым за працаздольны (больш за 20 %). У Расіі 

адзін з самых нізкіх у свеце паказчыкаў суадносін 

людзей працаздольнага ўзросту і пенсіянераў. На 

аднаго пенсіянера даводзіцца 2,4 занятых. У ЗША гэты паказчык складае 4,4. 

Удзельная вага дзяцей і людзей сталага ўзросту ва ўзроставай структуры 

насельніцтва прыкладна аднолькавая і складае па 15 %. (Якія, на ваш погляд, 

прычыны высокай удзельнай вагі жанчын і нізкай — дзяцей у структуры 

насельніцтва Расіі?) 

38.3. Нацыянальны 

і рэлігійны склад 

насельніцтва. Расія — 

адна з найбольш 

шматнацыянальных 

дзяржаў свету. Тут 

пражываюць прадстаўнікі больш за 180 этнічных груп, якія адносяцца да розных 

моўных сем’яў (мал. 2). Большасць насельніцтва, каля 81 %, складаюць рускія. 

Рускія расселены па тэрыторыі краіны нераўнамерна. 

У некаторых рэгіѐнах, такіх як Чачня, Дагестан, Інгушэція, яны складаюць менш за 

5 % насельніцтва. Таксама вылучаецца яшчэ шэсць этнічных груп насельніцтва, 

колькасць якіх перавышае 1 млн. чал. — татары (3,9 %), украінцы (1,4 %), башкіры 

(1,1 %), чувашы (1 %), чачэнцы (1 %) і армяне (0,9 %). 

Мал. 2. Шматнацыянальны склад Расіі 

Мал. 1. Размеркаванне насельніцтва 

Расіі па поле і ўзросце 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Шматнацыянальны склад насельніцтва знайшоў адлюстраванне ў 

адміністрацыйна-тэрытарыяльным упарадкаванні Расіі. З 83 суб’ектаў Расійскай 

Федэрацыі 32 з’яўляюцца нацыянальнымі ўтварэннямі. У некаторых з іх тытульнае 

насельніцтва з’яўляецца пераважным. Напрыклад, у Чачні ўдзельная вага чачэнцаў 

складае 94 %. У многіх нацыянальных утварэннях удзельная вага тытульных 

этнасаў значна ніжэйшая за 50 %. Так удмурты складаюць толькі каля 30 % 

насельніцтва Удмурціі (мал. 3). 

 

Самая распаўсюджаная рэлігія сярод веруючых расіян — хрысціянства (каля 

80 %). У складзе хрысціян пераважаюць праваслаўныя, шматлікія таксама 

пратэстанты і каталікі. Татары, башкіры, многія паўночнакаўказскія народы 

вызнаюць іслам. Доля мусульман сярод веруючых складае каля 10 %. Бураты, 

тувінцы, калмыкі з’яўляюцца прыхільнікамі будызму. Распаўсюджаны таксама 

іўдаізм і іншыя рэлігіі. 

Мал. 3. Геаграфія народау Расіі 
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38.4. Размяшчэнне насельніцтва Расіі. Вялікія памеры тэрыторыі Расіі і 

разнастайнасць яе прыродных умоў абумовілі крайнюю нераўнамернасць 

размяшчэння насельніцтва. У трохвугольніку Санкт-Пецярбург — Сочы — Іркуцк, 

які займае 1/3 тэрыторыі краіны, засяроджана 93 % насельніцтва. Гэта тэрыторыя 

называецца зонай суцэльнага засялення, або галоўнай паласой рассялення. Астатнія 

2/3 тэрыторыі, якія ахопліваюць Крайнюю Поўнач, значную частку Сібіры, Далѐкі 

Усход, утвараюць зону ачаговага засялення: тут пражывае ўсяго 7 % насельніцтва 

краіны. У еўрапейскай Расіі пражывае 81 % расіян, у азіяцкай — 19 % (мал. 4). 

(Вызначыце на карце размяшчэнне зон рассялення на тэрыторыі краіны. 

Растлумачце асаблівасці геаграфічнага размеркавання насельніцтва ў Расіі.) 

 

Рис. 4. Размяшчэнне і шчыльнасць насельніцтва Расіі 

Сярэдняя шчыльнасць насельніцтва складае 8,5 чал./км
2
. Пры гэтым у 

еўрапейскай частцы яна дасягае 27 чал./км
2
, а ў азіяцкай — менш за 3 чал./км

2
. 

Самая высокая шчыльнасць насельніцтва ў Цэнтральнай Расіі (Маскоўская 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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вобласць, уключаючы Маскву) — больш за 300 чал./км
2
, а найменшая — у Чукоцкім 

аўтаномным акрузе — менш за 0,07 чал./км
2
. 

Расія — дзяржава з высокім узроўнем урбанізацыі. Доля гарадскога 

насельніцтва складае 81 %. Значная частка гараджан пражывае ў буйных гарадах. 

У 15 гарадах Расіі колькасць насельніцтва перавышае 1 млн чал. Вакол гарадоў-

мільянераў утварыліся буйныя гарадскія агламерацыі. 

Вялікі ўплыў на дынаміку колькасці насельніцтва Расіі і яго размеркаванне па 

тэрыторыі аказвае міграцыя (унутраная і знешняя). За першую палову 90-х гг. 

ХХ ст. у Расію з дзяржаў, якія ўтварыліся пасля распаду СССР, пераехала амаль 

3 млн чал. Прычынай гэтага стала абвастрэнне ў гэтых краінах міжнацыянальных 

адносін, змяненне там сацыяльнага статусу рускамоўнага насельніцтва, пагаршэнне 

эканамічнага становішча і масавае беспрацоўе. 

У цяперашні час у Расію штогод прыбываюць каля 300 тыс. імігрантаў 

пераважна з постсавецкіх дзяржаў, а таксама з Кітая і іншых азіяцкіх дзяржаў. 

Значна меншыя маштабы эміграцыі — менш за 100 тыс. чал. Як правіла, расіяне 

эмігруюць у эканамічна развітыя краіны Еўропы і Амерыкі (Германію, ЗША, Канаду 

і інш.) і Ізраіль. Выязджаюць пераважна спецыялісты, якія маюць высокую 

кваліфікацыю ў сучасных галінах вытворчасці і сферы паслуг. За кошт перавышэння 

іміграцыі над эміграцыяй штогадовы міграцыйны прырост насельніцтва складае 

ад 200 да 300 тыс. чал. 

Унутраная міграцыя 

характарызуецца перамяшчэннем 

насельніцтва з сельскай мясцовасці 

ў гарады, якое працягваецца, а 

таксама з невялікіх гарадоў у 

буйныя гарадскія цэнтры. Значная 

частка насельніцтва таксама 

Замяшчальная міграцыя — гэта знешняя міграцыя, якая кампенсуе 

натуральнае змяншэнне насельніцтва і яго эміграцыйны адток. 

 

Мал. 5. Унутраныя міграцыйныя патокі Расіі 
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выязджае з менш развітых у эканамічных адносінах раѐнаў (Крайняй Поўначы, 

Нечарназем’я, Сібіры і Далѐкага Усходу) (мал. 5). 

Абагульнім і запомнім. Для Расіі на працягу доўгага перыяду часу была 

характэрна адмоўная дынаміка колькасці насельніцтва, абумоўленая нізкай 

нараджальнасцю і высокай смяротнасцю. У полаўзроставай структуры насельніцтва 

ўдзельная вага жанчын вышэйшая, чым мужчын, суадносіны людзей маладога і 

сталага ўзростаў прыкладна аднолькавыя. Расія — адна з найбольш 

шматнацыянальных дзяржаў свету. Больш за 80 % насельніцтва складаюць рускія, а 

найбольш распаўсюджанай рэлігіяй з’яўляецца праваслаўе. Насельніцтва 

размешчана па тэрыторыі краіны вельмі нераўнамерна. Пры сярэдняй шчыльнасці 

насельніцтва 8,5 чал./км
2
 у еўрапейскай частцы краіны яно складае 27 чал./км

2
, а ў 

азіяцкай — меншае за 3 чал./км
2
. 

Праверым сябе. 1. Якія асаблівасці дынамікі насельніцтва ў Расіі? Чым абумоўлена нізкая 

нараджальнасць і высокая смяротнасць насельніцтва? 2. Чаму ў полаўзроставай структуры 

насельніцтва ўдзельная вага жанчын вышэйшая, чым мужчын, а суадносіны насельніцтва ва 

ўзросце да 15 гадоў і старэйшых за 65 гадоў прыкладна аднолькавыя? 3. Растлумачце прычыны 

нераўнамернага размяшчэння насельніцтва па тэрыторыі Расіі. 4. Як уплывае размяшчэнне 

насельніцтва на развіццѐ гаспадаркі краіны? 5. Назавіце асноўныя прычыны знешніх і ўнутраных 

міграцый насельніцтва Расіі. 6. Што такое замяшчальная міграцыя і якія асаблівасці яе праяўлення 

ў Расіі? 

Ад тэорыі да практыкі. Выкарыстоўваючы інфармацыю пра асаблівасці размяшчэння 

насельніцтва і яго сярэдняй шчыльнасці ў розных частках краіны, вызначыце рэгіѐны Расіі, для 

якіх замяшчальная міграцыя мае найбольшае значэнне. 

Абмяркуем. Як могуць змяніцца маштабы знешняй міграцыі насельніцтва і яе геаграфія, 

калі колькасць насельніцтва Расіі працягне скарачацца? 

Для цікаўных. Па даных перапісу насельніцтва 2010 г. у Расіі налічвалася 12 гарадоў-

мільянераў: Масква, Санкт-Пецярбург, Новасібірск, Екацярынбург, Ніжні Ноўгарад, Казань, 

Чалябінск, Самара, Омск, Растоў-на-Доне, Уфа, Валгаград. У цяперашні час такіх гарадоў 15. 

Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, даведайцеся, якія тры новыя гарады ўвайшлі ў 

лік мільянераў, і паспрабуйце вызначыць асноўныя прычыны павелічэння колькасці насельніцтва 

ў гэтых гарадах. 
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§ 39. Геаграфія прамысловасці Расіі 

Успамінаем. Якія віды дзейнасці адносяцца да здабыўной, а якія — да апрацоўчай 

прамысловасці? 

Даведаемся. Аб прыродна-рэсурсным патэнцыяле Расіі. Пра асаблівасці развіцця 

здабыўной прамысловасці. Пра вядучыя галіны апрацоўчай прамысловасці і іх геаграфію. Пра 

геаграфію вытворчасці электраэнергіі. 

Разважаем. Ці з’яўляецца наяўнасць буйных запасаў прыродных рэсурсаў абавязковай 

умовай высокага ўзроўню эканамічнага развіцця краіны? 

39.1. Прыродна-рэсурсны патэнцыял. Здабыўная прамысловасць. 

Прыродныя рэсурсы з’яўляюцца важным складальнікам нацыянальнага багацця 

любой краіны і падлягаюць эканамічнай ацэнцы. Сукупнасць усіх відаў прыродных 

рэсурсаў пэўнай тэрыторыі, якія прайшлі эканамічную ацэнку, называецца яе 

прыродна-рэсурсным патэнцыялам. Для Расіі, як і большасці краін, якія 

займаюць велізарную тэрыторыю і размешчаны ў розных геаграфічных паясах, 

характэрна наяўнасць разнастайных прыродных рэсурсаў. З пункту гледжання 

развіцця прамысловасці найбольшае значэнне мае забяспечанасць краіны 

мінеральна-сыравіннымі, біялагічнымі і воднымі рэсурсамі. 

Расія адносіцца да краін з высокай удзельнай вагой прамысловасці ў 

структуры ВУП — больш за 30 %. Пры гэтым у структуры самой прамысловай 

вытворчасці значную ролю адыгрываюць галіны здабыўной прамысловасці. 

Краіна мае вялікія запасы паліўна-энергетычных рэсурсаў. Па запасах 

прыроднага газу яна безумоўны сусветны лідар. Вялікія запасы нафты, каменнага і 

бурага вугалю. Але паліўныя рэсурсы неспрыяльна размешчаны ў адносінах да іх 

спажыўцоў. Галоўныя іх спажыўцы знаходзяцца ў еўрапейскай часткі Расіі, а больш 

за 80 % рэсурсаў прыпадае на Сібір і Далѐкі Усход. Найбуйнейшыя 

нафтагазаносныя правінцыі — Заходне-Сібірская, Волга-Уральская і Цімана-

Пячорская.  

Расія разам з Саудаўскай Аравіяй і ЗША з’яўляецца найбуйнейшым 

вытворцам нафты ў свеце. Асноўныя радовішчы нафты і цэнтры здабычы 

знаходзяцца ў Заходняй Сібіры. Па аб’ѐмах здабычы прыроднага газу Расія дзеліць 
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1-е месца з ЗША. Раѐны здабычы газу, як правіла, супадаюць з раѐнамі 

нафтаздабычы. Каля 90 % яго здабываюць на газавых радовішчах у Заходняй Сібіры 

(у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе). Найбуйнейшыя радовішчы — Урэнгойскае, 

Ямбургскае, Мядзведжае і інш. 

Асноўныя вугальныя басейны, як і нафтагазаносныя, знаходзяцца ў Сібіры і на 

Далѐкім Усходзе. Паўднѐва-Якуцкі, Тунгускі і Ленскі вугальныя басейны — 

найбуйнейшыя ў свеце, аднак у цяперашні час практычна не выкарыстоўваюцца. 

Вядучую ролю ў здабычы вугалю адыгрываюць Кузнецкі, Канска-Ачынскі і Пячорскі 

басейны. Значная частка здабытага вугалю адпраўляецца на экспарт. 

Разнастайныя рудныя карысныя выкапні Расіі. Па разведаных запасах 

жалезнай руды Расія займае месца ў свеце. Больш за 60 % усіх разведаных запасаў 

жалезных руд засяроджана ў еўрапейскай часткі Расіі (Курская магнітная анамалія). 

Па здабычы жалезнай руды Расія займае 5-е месца ў свеце пасля Кітая, Бразіліі, 

Аўстраліі і Індыі. Большая частка жалезнай руды здабываецца адкрытым спосабам. 

Значнымі з’яўляюцца запасы і аб’ѐмы здабычы руд каляровых металаў. 

Сыравіна для алюмініевай прамысловасці (баксіты і нефелін) здабываюцца на Урале 

і ў Ленінградскай вобласці, на Кольскім паўвостраве і ў Сібіры. На Кольскім 

паўвостраве вядзецца здабыча медных руд, у Нарыльску — нікелевых, на Далѐкім 

Усходзе — алавяных. Расія адносіцца да сусветных лідараў па запасах і здабычы 

золата. Галоўныя радовішчы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. 

Большасць прадпрыемстваў, якія вырабляюць фасфатныя ўгнаенні, 

выкарыстоўваюць апатыты Кольскага паўвострава, якія здабываюцца ў Хібінах. 

Вытворчасць калійных угнаенняў засяроджана на Урале (Салікамск і Бярэзнікі) і 

грунтуецца на калійных солях Верхнекамскага радовішча (мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Важным багаццем краіны з’яўляюцца лясныя рэсурсы. Асноўныя 

эксплуатацыйныя лясы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. Большая частка 

дзелавой драўніны (75 %) нарыхтоўваецца на поўначы еўрапейскай часткі краіны, на 

Урале і ў Сібіры. 

У цэлым на здабыўную прамысловасць прыпадае каля 35 % кошту прадукцыі 

прамысловай вытворчасці. Яна забяспечвае таксама амаль 70 % даходаў ад экспарту 

Расіі. 

39.2. Апрацоўчая прамысловасць. Вядучыя галіны апрацоўчай 

прамысловасці і іх геаграфія. Удзельная вага апрацоўчай прамысловасці ў 

структуры прамысловай вытворчасці Расіі складае 65 %. Вядучую ролю ў ѐй 

адыгрываюць паліўная прамысловасць (вытворчасць нафтапрадуктаў), 

машынабудаванне, харчовая прамысловасць, металургічная вытворчасць, а таксама 

хімічная прамысловасць. 

Чорная і каляровая металургія з’яўляюцца базавымі галінамі прамысловасці 

і забяспечваюць 15 % аб’ѐму прамысловай вытворчасці. Чорная металургія 

Мал. 1. Геаграфія прамысловасці Расіі 
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развіваецца пераважна на ўласных сыравінных рэсурсах. Яна ўключае выплаўку 

чыгуну і сталі і вытворчасць пракату. Каля 20 % яе прадукцыі экспартуецца. 

Асноўная вытворчасць чыгуну, сталі, пракату засяроджана на прадпрыемствах трох 

галоўных металургічных баз Расіі — Уральскай, Цэнтральнай і Сібірскай. 

Прадпрыемствы, якія працуюць на металаломе, размяшчаюцца ў буйных цэнтрах 

машынабудавання (Валгаград, Масква, Ніжні Ноўгарад і інш.). 

Каляровая металургія Расіі ўключае мноства разнастайных вытворчасцей. 

Краіна займае 2-е месца ў свеце па вытворчасці алюмінію. Алюмініевая 

прамысловасць грунтуецца на мясцовай (баксіты, нефелін) і імпартнай (гліназѐм) 

сыравіне. Большая частка алюмініевых заводаў прымеркавана да ГЭС (Валгаград, 

Брацк, Краснаярск). 70 % прадукцыі выпускаюць чатыры заводы — Брацкі, 

Краснаярскі, Саянагорскі і Навакузнецкі. Найбуйнейшыя прадпрыемствы па 

вытворчасці медзі знаходзяцца ў Манчагорску (Кольскі паўвостраў) і Нарыльску. 

Свінцова-цынкавая вытворчасць прымеркавана да раѐнаў здабычы поліметалічных 

руд (Паўночны Каўказ, Кузбас, Забайкалле, Прымор’е). На базе мясцовай сыравіны ў 

Манчагорску, Орску (Урал), Нарыльску развіваецца нікелевая прамысловасць. 

Галоўны цэнтр алавянай прамысловасці — Навасібірск. Для выплаўкі волава тут 

выкарыстоўваюцца прывазныя канцэнтраты з Якуціі і Далѐкага Усходу. 

Машынабудаванне займае 2-е месца ў структуры апрацоўчай прамысловасці 

Расіі — каля 20 %. Яно ўступае па гэтым паказчыку паліўнай прамысловасці (21 %). 

Аснову сучаснага машынабудавання Расіі складае вытворчасць транспартных 

сродкаў. Аўтамабілебудаванне выпускае легкавыя і грузавыя аўтамабілі, аўтобусы і 

тралейбусы. Вытворчасць легкавых аўтамабіляў вядзецца ў Паволжы (Ніжні 

Ноўгарад, Ульянаўск, Тальяці, Іжэўск), у Маскве. Там жа, а таксама ў Набярэжных 

Чаўнах выпускаюць грузавыя аўтамабілі (мал. 2). 

У Яраслаўлі, Маскве працуюць прадпрыемствы па вытворчасці рухавікоў, 

аўтаагрэгатаў. 
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У расійскае 

аўтамабілебудаванне 

актыўна пранікае замежны 

капітал, ствараюцца 

сумесныя вытворчасці па 

зборцы аўтамабіляў 

замежных фірм. 

Чыгуначны рухомы састаў 

вырабляюць у Бранску, 

Санкт-Пецярбургу, Цверы. У Мыцішчах (пад Масквой) выпускаюць вагоны для 

метрапалітэна. Суднабудаванне і суднарамонт канцэнтруецца ў буйных марскіх і 

рачных партах — Санкт-Пецярбургу, Ніжнім Ноўгарадзе, Хабараўску, Мурманску, 

Архангельску, Астрахані і інш. Будуюць грамадзянскія і ваенныя судны. 

Авіябудаванне выпускае грамадзянскія і ваенныя самалѐты і сканцэнтравана ў буйных 

прамысловых цэнтрах (Масква, Самара, Варонеж, Саратаў 

і інш.). Найбуйнейшымі цэнтрамі па вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі 

з’яўляюцца Растоў-на-Доне, Варонеж. Станкабудаванне і вытворчасць энергетычнага 

абсталявання атрымалі развіццѐ ў Санкт-Пецярбургу, Навасібірску, а горна-шахтавага 

абсталявання — у Кемераве і Краснаярску. 

Удзельная вага хімічнай вытворчасці ў структуры апрацоўчай 

прамысловасці не перавышае 10 %. Значных маштабаў на базе ўласных сыравінных 

рэсурсаў дасягнула вытворчасць усіх відаў мінеральных угнаенняў. Арганічная 

хімія працуе на базе вуглевадароднай сыравіны (нафты, газу, каменнага вугалю), а 

таксама перапрацоўкі драўніны. Прадпрыемства па выпуску пластмас 

размяшчаюцца ў Паволжы (Казань, Валгаград), на Урале (Уфа, Екацярынбург), у 

Цэнтральным раѐне (Масква, Уладзімір), на Паўночным Захадзе (Санкт-Пецярбург). 

Сінтэтычны каўчук і гуматэхнічныя вырабы (у тым ліку шыны) вырабляюць на 

прадпрыемствах Омска, Яраслаўля (нафтахімія), Краснаярска (лесахімія). На 

выпуску хімічных валокнаў спецыялізуюцца заводы ў Цверы, Барнауле, Волжскім, 

Краснаярску. 

Мал. 2. Вытворчасць грузавых аўтамабіляў КамАЗ 

(г. Набярэжныя Чаўны) і легкавых аўтамабіляў ВАЗ (г. Тальяці) 
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Харчовая прамысловасць па кошце прадукцыі займае 3-е месца сярод усіх 

галін апрацоўчай прамысловасці Расіі — 19 %. Яна ўключае ў сябе каля 

30 розных галін. Асноўнымі з’яўляюцца харчасмакавая, мяса-малочная, 

мукамольна-крупяная і рыбная галіны. Развіццѐ і размяшчэнне харчовай 

прамысловасці вызначаецца размяшчэннем насельніцтва і сельскагаспадарчай 

вытворчасці. Найбольшае развіццѐ галіна атрымала ў раѐнах высокай канцэнтрацыі 

насельніцтва і буйной сельскагаспадарчай вытворчасці (напрыклад, Масква, 

Краснадарскі край). Расійская харчовая прамысловасць у асноўным арыентавана на 

ўнутраны рынак. 

На развіццѐ і размяшчэнне лясной прамысловасці Расіі вялікі ўплыў аказвае 

тэрытарыяльны разрыў паміж раѐнамі нарыхтоўкі драўніны і месцамі яе 

спажывання. Больш за 70 % усіх лесаматэрыялаў спажываецца ў еўрапейскай Расіі, а 

асноўныя эксплуатацыйныя лясы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. 

Буйныя лесапільныя вытворчасці, прадпрыемствы па механічнай апрацоўцы 

драўніны размешчаны ў месцах падыходу чыгунак да лесасплаўных шляхоў (Омск, 

Навасібірск, Краснаярск), у вусцях буйных рэк (Архангельск, Ігарка), уздоўж 

чыгуначных шляхоў (Самара, Саратаў). Значная частка дзелавой драўніны і 

прадукцыі лесапілавання пастаўляецца на экспарт. Узровень развіцця цэлюлозна-

папяровай прамысловасці не адпавядае сыравінным магчымасцям Расіі. 

Прадпрыемствы размешчаны на поўначы еўрапейскай часткі Расіі, на Урале, у 

Паволжы. Магутныя камбінаты створаны ў Сібіры (Краснаярск, Брацк, Байкальск). 

39.3. Геаграфія вытворчасці электраэнергіі. Па вытворчасці электраэнергіі, 

больш за 1071,8 млрд кВт∙ч, Расія займае 4-е месца ў свеце пасля Кітая, ЗША і 

Індыі. 

Асноўную ролю ў вытворчасці электраэнергіі адыгрываюць цеплавыя 

электрастанцыі (ЦЭС), якія працуюць на танным вугалі і прыродным газе. На іх 

выпрацоўваецца 65 % электраэнергіі і амаль уся цеплавая энергія для прамысловасці 

і камунальнай гаспадаркі. Найбуйнейшыя ЦЭС, магутнасцю звыш 2 млн кВт, 

размешчаны як у азіяцкай, так і ў еўрапейскай частцы краіны. Яны арыентуюцца як 

на крыніцы паліва, так і на спажыўцоў электрычнай і цеплавой энергіі. 
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Гідраэлектрастанцыі забяспечваюць 

вытворчасць 15 % электраэнергіі. Яны 

збудаваныя на большасці буйных рэк. Найбольш 

значнымі з’яўляюцца Ангара-Енісейскі і 

Волжска-Камскі каскады ГЭС (мал. 3). Вялікі 

ўклад у энергазабеспячэнне Расіі ўносіць 

атамная энергетыка. На 10 дзеючых АЭС 

эксплуатуецца 37 энергаблокаў, якія 

забяспечваюць вытворчасць 15 % электраэнергіі краіны. Самымі магутнымі з 

дзеючых АЭС з’яўляюцца Ленінградская (4 млн кВт), Курская, Калінінская. Усе 

буйныя АЭС размешчаны ў еўрапейскай часткі Расіі. 

Паколькі многія буйныя ЦЭС, а таксама найбуйнейшыя ГЭС размешчаны ва 

ўсходняй (азіяцкай) частцы краіны, то існуе неабходнасць у перадачы электраэнергіі 

на вялікія адлегласці. Перадача электраэнергіі спажыўцам у еўрапейскую частку 

Расіі ажыццяўляецца па высакавольтных лініях, якія складаюць адзіную 

энергасістэму краіны. Частка электраэнергіі экспартуецца. (Выкарыстоўваючы 

карту атласа, знайдзіце і назавіце найбуйнейшыя ЦЭС, ГЭС і АЭС Расіі. Якімі 

фактарамі абумоўлены асаблівасці іх размяшчэння?) 

Абагульнім і запомнім. Прыродна-рэсурсны патэнцыял Расіі 

характарызуецца вялікай разнастайнасцю прыродных рэсурсаў і значнымі іх 

запасамі. У здабыўной прамысловасці Расіі вядучую ролю адыгрывае здабыча 

паліўных мінеральна-сыравінных рэсурсаў. Галінамі спецыялізацыі ў апрацоўчай 

прамысловасці Расіі з’яўляюцца вытворчасць нафтапрадуктаў, харчовая 

прамысловасць, машынабудаванне і металургія. Расія адзін з сусветных лідараў па 

вытворчасці электраэнергіі. Галоўнай асаблівасцю размяшчэння прамысловай 

вытворчасці Расіі з’яўляецца значны тэрытарыяльны разрыў паміж раѐнамі здабычы 

сыравіны і цэнтрамі яго перапрацоўкі і спажывання гатовай прадукцыі. 

Праверым сябе. 1. Якія асаблівасці прыродна-рэсурснага патэнцыялу Расіі? 2. Якую ролю 

адыгрывае здабыўная прамысловасць у прамысловай вытворчасці Расіі? 3. Якія галіны лідзіруюць 

у структуры апрацоўчай прамысловасці і чаму? 4. Якія асноўныя адрозненні ў размяшчэнні галін 

Мал. 3. Саяна-Шушанская ГЭС на 

рацэ Енісей — самая магутная 

гідраэлектрастанцыя ў Расіі 
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здабыўной і апрацоўчай прамысловасці ў Расіі? 5. На электрастанцыях якога тыпу і чаму 

вырабляецца вялікая частка электраэнергіі ў Расіі? 6. Якія асаблівасці размяшчэння асноўных 

тыпаў электрастанцый у Расіі і чым яны абумоўлены? 

Ад тэорыі да практыкі. Расія экспартуе амаль 50 % нафты і прыроднага газу, якія 

здабываюцца ў краіне. Асноўнымі пакупнікамі гэтай прадукцыі з’яўляюцца краіны Еўропы, у тым 

ліку Беларусь, а таксама Кітай. Выкарыстоўваючы інфармацыю пра асноўныя цэнтры здабычы 

нафты і прыроднага газу ў Расіі, разлічыце адлегласць, на якую ажыццяўляецца транспарціроўка 

гэтай прадукцыі з Расіі. Да якіх наступстваў, на ваш погляд, гэта прыводзіць? 

Абмяркуем. У сучаснай структуры апрацоўчай прамысловасці Расіі ўдзельная вага лѐгкай 

прамысловасці (швейная, тэкстыльная, гарбарна-абутковая вытворчасць) складае каля 1 %. 

У структуры сусветнай апрацоўчай прамысловасці ўдзельная вага гэтых вытворчасцей большая за 

5 %. Як вы думаеце, чым абумоўлена нізкая ўдзельная вага лѐгкай прамысловасці ў структуры 

апрацоўчай прамысловасці Расіі? Ці можа ў агляднай будучыні гэты паказчык павялічыцца? Адказ 

абгрунтуйце. 

Для цікаўных. Па вытворчасці многіх відаў прадукцыі здабыўной і апрацоўчай 

прамысловасці Расія ўваходзіць у лік краін — сусветных лідэраў. Выкарыстоўваючы розныя 

крыніцы інфармацыі, вызначыце, якія гэта віды прадукцыі. Устанавіце, да здабыўной або 

апрацоўчай прамысловасці яны адносяцца. Растлумачце прычыны лідарства Расіі ў вытворчасці 

гэтых відаў прадукцыі. 

 

§ 40. Геаграфія сельскай гаспадаркі і транспарту Расіі 

Успамінаем. Якія галіны з’яўляюцца асноўнымі ў складзе раслінаводства і жывѐлагадоўлі? 

Даведаемся. Пра асаблівасці развіцця і размяшчэння сельскай гаспадаркі ў Расіі. Пра 

занальную спецыялізацыю сельскай гаспадаркі. Пра вядучыя галіны раслінаводства і 

жывѐлагадоўлі. Пра сферу паслуг і асаблівасці развіцця і размяшчэння асноўных відаў 

транспарту. 

Разважаем. Чаму транспарт з’яўляецца адным з вядучых відаў дзейнасці ў структуры 

сферы паслуг? 

40.1. Асаблівасці развіцця і размяшчэння сельскай гаспадаркі. Занальная 

спецыялізацыя. Прыродныя ўмовы Расіі ў цэлым спрыяльныя для развіцця 

шматгаліновай сельскай гаспадаркі. На долю сельскагаспадарчых угоддзяў 

прыходзіцца 13 % ад агульнай плошчы Расіі (у тым ліку на раллю — 8 %). Па 

плошчы сельскагаспадарчых угоддзяў краіна займае 3-е месца ў свеце пасля ЗША і 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Кітая. У Расіі знаходзіцца 10 % усіх ворных зямель свету. Большая частка 

сельскагаспадарчых угоддзяў (70 %) знаходзіцца ў еўрапейскай частцы краіны. 

У структуры ВУП краіны ўдзельная вага сельскай гаспадаркі складае 4 %. 

У сельскай гаспадарцы занята каля 9 % эканамічна актыўнага насельніцтва краіны. 

Вядучую ролю ў сельскай гаспадарцы адыгрывае раслінаводства, на якое прыпадае 

55 % вырабленай прадукцыі. У жывѐлагадоўлі вырабляецца 45 % 

сельскагаспадарчай прадукцыі. Расія з’яўляецца адным з сусветных лідараў па 

вытворчасці збожжа, цукровых буракоў, насення сланечніка, бульбы і мяса. 

У сувязі з вялізнымі памерамі тэрыторыі на спецыялізацыю сельскай 

гаспадаркі Расіі вялікі ўплыў аказваюць прыродныя ўмовы. У межах тэрыторыі 

краіны з поўначы на поўдзень змяняюцца некалькі прыродных зон. Прыродныя 

зоны значна адрозніваюцца адна ад адной тэмпературным рэжымам, колькасцю 

атмасферных ападкаў, характарам глебавага покрыва. Таму спецыялізацыя сельскай 

гаспадаркі ў кожнай прыроднай зоне таксама адрозніваецца (атлас, с. 72). 

 

Мал. 1. Геаграфія сельскай гаспадаркі Расіі 
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У зоне тундры і лесатундры галоўныя сельскагаспадарчыя ўгоддзі — 

аленевыя пашы. Земляробства тут практычна не вядзецца. Аснова сельскай 

гаспадаркі — аленегадоўля. Развіты паляўнічыя промыслы. У зоне тайгі пераважае 

жывѐлагадоўля, а земляробства носіць ачаговы характар — развіваецца па далінах 

рэк. Поўдзень тайгі і зона змешаных лясоў (Нечарназѐмная зона Расіі) — паласа 

няўстойлівага земляробства. Тут вырошчваюць непатрабавальныя да цяпла 

культуры (лѐн, кармавыя травы, жыта, ячмень, авѐс, бульбу, агародніну) і 

разводзяць буйную рагатую жывѐлу малочнага і мяса-малочнага напрамкаў. Развіта 

свінагадоўля і птушкагадоўля. На поўдні западнасібірскай тайгі вырошчваюць 

пшаніцу. 

У лесастэпе пераважнае развіццѐ атрымала раслінаводства. Пад 

сельскагаспадарчымі ўгоддзямі тут занята 50 % тэрыторыі. Вырошчваюць 

збожжавыя (пшаніца, ячмень, жыта), тэхнічныя (цукровыя буракі, сланечнік) і 

кармавыя культуры, бульбу, агародніну. Жывѐлагадоўля прадстаўлена развядзеннем 

буйной рагатай жывѐлы, свінагадоўляй і прамысловай птушкагадоўляй. 

Галоўнай зонай для развіцця збожжавай гаспадаркі Расіі з’яўляюцца стэпы. 

На Кубані, у Сярэднім Паволжы і Паўднѐвым Урале вырошчваюць пшаніцу, 

кукурузу, у Заходняй Сібіры — яравую пшаніцу, на Далѐкім Усходзе — сою. На 

пашах засушлівых стэпаў разводзяць буйную рагатую жывѐлу малочна-мяснога 

напрамку і авечак. У паўпустынях Паволжа і Калмыкіі развіта авечкагадоўля мяса-

шэрснага напрамкаў. У горных раѐнах (Каўказ, Алтай, Саяны) — горна-пашавая 

жывѐлагадоўля. Вакол вялікіх гарадоў і агламерацый склаўся прыгарадны тып 

сельскай гаспадаркі: інтэнсіўнае агародніцтва і садаводства спалучаюцца з малочнай 

жывѐлагадоўляй, свінагадоўляй і птушкагадоўляй. 

40.2. Асаблівасці развіцця галін раслінаводства. Аснову раслінаводства 

Расіі складае збожжавая гаспадарка. Пад збожжавыя і зернебабовыя культуры 

адводзіцца каля 60 % пасяўных плошчаў, у тым ліку пад пшаніцу — 34 %, ячмень — 

11 %, авѐс — 4 %, кукурузу — 3 %. Астатнюю частку пасяўных зямель займаюць 

Занальная спецыялізацыя сельскай гаспадаркі — гэта развіццѐ ў межах 

кожнай прыроднай зоны пэўных галін раслінаводства і жывѐлагадоўлі. 
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кармавыя (21 %), тэхнічныя культуры (16 %), бульба і гароднінна-бахчавыя 

культуры (4 %). Па вытворчасці ячменю, аўса і жыта Расія займае 1-е месца ў свеце, 

а па валавым зборы збожжавых і зернебабовых культур (больш за 100 млн т) — 4-е 

(пасля Кітая, ЗША і Індыі). 

У Расіі сфарміраваны чатыры асноўныя раѐны збожжавай гаспадаркі — 

Паўночны Каўказ, поўдзень Сібіры, Цэнтральна-Чарназѐмны раѐн і паўднѐвы Урал. 

Вядучая збожжавая культура — пшаніца (каля 70 млн т). Асноўныя яе пасевы 

сканцэнтраваны ў лесастэпавай і стэпавай зонах. У Паволжы, на поўдні Урала і 

Сібіры вырошчваюць яравую пшаніцу, у Цэнтральна-Чарназѐмным раѐне і на 

Паўночным Каўказе — азімую. На поўдні Расіі — на зерне, у сярэдняй паласе — як 

кармавую культуру вырошчваюць кукурузу. 

Галоўныя тэхнічныя культуры — сланечнік і цукровыя буракі. Сланечнік 

вырошчваюць там жа, дзе і пшаніцу. Тут размяшчаюцца і прадпрыемствы па 

вытворчасці расліннага алею. Вытворчасць цукровых буракоў і іх перапрацоўка 

сканцэнтраваны ў чарназѐмных абласцях еўрапейскай Расіі і на Паўночным Каўказе. 

На паўночным захадзе, поўначы і ў цэнтры еўрапейскай Расіі вырошчваюць лѐн-

даўгунец. У паўднѐвых раѐнах краіны вырошчваюць чай (Краснадарскі край) і 

тытунь. Расія займае 3-е месца ў свеце па вытворчасці бульбы. Асноўныя раѐны яе 

вырошчвання — захад і цэнтр еўрапейскай часткі краіны. Агародніцтва 

сканцэнтравана ў прыгарадных зонах вялікіх гарадоў і на Паўночным Каўказе. 

У паўднѐвых раѐнах еўрапейскай часткі Расіі наладжана вытворчасць пладоў і ягад, 

у тым ліку вінаграду. 

40.3. Геаграфія гадоўлі жывёлы. Асноўнай галіной жывѐлагадоўлі ў Расіі 

з’яўляецца развядзенне буйной рагатай жывѐлы малочнага і мяснога напрамкаў. 

Малочная жывѐлагадоўля распаўсюджана ў лясной зоне, лепш забяспечанай 

сочнымі кармамі, а мясная — у больш засушлівых лесастэпавых і стэпавых раѐнах. 

Паўсюдна развіта свінагадоўля і птушкагадоўля. 
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Авечкагадоўля мяса-шэрснага напрамку атрымала развіццѐ ў засушлівых 

раѐнах Паволжа і Калмыкіі, а таксама ў горных раѐнах (Каўказ). У Бураціі, 

Калмыкіі, Туве, на Алтаі спецыялізуюцца на развядзенні коней, у Башкірыі — на 

пчалярстве. На Крайняй Поўначы развіта аленегадоўля, а ў Сібіры і на Далѐкім 

Усходзе — пушны промысел (мал. 2). 

40.4. Сфера паслуг. Транспарт. У эканоміцы Расіі атрымалі развіццѐ ўсе 

асноўныя віды дзейнасці сферы паслуг. Іх удзельная вага ў ВУП краіны пастаянна 

ўзрастае і ў цяперашні час складае больш за 65 %. Сярод відаў паслуг найбольшы 

ўклад у фарміраванне ВУП уносяць аперацыі з нерухомасцю, гандаль, а таксама 

транспарт і сувязь. 

Для Расіі характэрны значныя кантрасты і тэрытарыяльныя адрозненні ў 

забяспечанасці відамі паслуг насельніцтва розных суб’ектаў Федэрацыі, а таксама 

гарадскога і сельскага насельніцтва. Найбольш высокі ўзровень забяспечанасці 

паслугамі характэрны для гарадоў-мільянераў. Лідарам па маштабах аказання ўсіх 

асноўных відаў паслуг з’яўляецца Масква. 

Асаблівае значэнне для эканамічнага развіцця Расіі, з прычыны вялікіх 

памераў яе тэрыторыі, мае развіццѐ транспарту. Транспартная сістэма краіны 

характарызуецца развіццѐм усіх асноўных відаў транспарту, значнай працягласцю 

транспартных шляхоў і крайняй нераўнамернасцю іх размяшчэння па тэрыторыі. 

40.5. Асаблівасці развіцця і размяшчэння асноўных відаў транспарту. 

Вялікія памеры тэрыторыі і развіццѐ сыравінных галін прамысловасці 

абумоўліваюць важную ролю чыгуначнага транспарту ў эканоміцы краіны. На яго 

прыпадае больш за 45 % грузаабароту ўсіх відаў транспарту і 24 % 

пасажыраабароту. Па даўжыні чыгунак (каля 175 тыс. км) Расія займае 2-е месца ў 

Мал. 2. Галіны жывѐлагадоўлі рэгіѐнаў Расіі 
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свеце (пасля ЗША). Больш за 50 % іх электрыфікавана. Найбольш густая 

чыгуначная сетка ў цэнтры еўрапейскай часткі краіны. Дарогі радыяльна 

разыходзяцца ад Масквы і звязваюць яе з найбуйнейшымі гарадамі Расіі і іншых 

дзяржаў свету. У Сібіры сетка чыгунак радзейшая і мае пераважна шыротны 

напрамак. Важную ролю адыгрывае Транссібірская магістраль (Чалябінск — 

Навасібірск — Краснаярск — Іркуцк — Хабараўск — Уладзівасток) (мал. 3). 

Яна з’яўляецца складанай 

часткай транскантынентальнай 

чыгункі Масква — Уладзівасток, 

якая дазваляе транспартаваць грузы 

найкарацейшым шляхам з 

акваторыі Ціхага акіяна ў 

Заходнюю Еўропу (кантэйнерны 

мост «Уладзівасток — Брэст»). 

Аўтамабільны транспарт абслугоўвае ў асноўным мясцовыя грузавыя і 

пасажырскія перавозкі. Яму належыць 1-е месца ў структуры пасажыраабароту. Па 

працягласці аўтамабільных дарог (1,5 млн км) Расія займае 5-е месца ў свеце. Аднак 

у краіне вельмі нізкая іх сярэдняя шчыльнасць — 34 км на 1000 км
2
. Па 

забяспечанасці сеткай аўтамабільных дарог вылучаюцца тры зоны. Першая, 

еўрапейская, характарызуецца адносна развітой сеткай дарог пераважна з цвѐрдым 

пакрыццѐм. Шчыльнасць дарог — каля 100 км на 1000 км
2
. Сучасныя аўтастрады 

злучаюць буйнейшыя гарады гэтай зоны. Другая зона ахоплівае поўдзень Расіі. 

Сетка аўтамабільных дарог тут нераўнамерная, а шчыльнасць блізкая да сярэдняй па 

краіне. У трэцяй зоне, у якую ўваходзіць большая частка Сібіры і Далѐкага Усходу, 

асноўная частка з рэдкіх дарог, якія не маюць цвѐрдага пакрыцця, 

выкарыстоўваецца толькі сезонна. Вялікія тэрыторыі тут наогул пазбаўлены 

транспартных шляхоў. 

Прыморскае становішча абумовіла значэнне марскога транспарту ў 

абслугоўванні знешнегандлѐвых сувязей і перавозцы грузаў паміж расійскімі 

партамі розных акваторый. Галоўныя марскія парты Расіі: на Балтыйскім моры — 

Мал. 3. Транссібірская магістраль 
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Калінінград, Санкт-Пецярбург, Выбарг і Балтыйск, на Чорным — Наварасійск 

(галоўны нафтаналіўны порт), на Азоўскім — Таганрог. Вялікае значэнне 

Мурманска (Баранцава мора), Архангельска (Белае мора), Знаходкі і Уладзівастока 

(Японскае мора). Большасць буйных рэк Расіі суднаходныя (каля 100 тыс. км 

рачных суднаходных шляхоў). Гэта спрыяе развіццю ўнутранага воднага 

транспарту. 40 % яго грузаабароту прыпадае на Волга-Камскі басейн. 

Трубаправодны транспарт забяспечвае падачу нафты і прыроднага газу ад 

асноўных раѐнаў іх здабычы ва ўсходніх раѐнах краіны да месцаў перапрацоўкі і 

спажывання на захадзе, а таксама экспартныя пастаўкі. Трубаправодны транспарт 

забяспечвае каля 50 % грузаабароту ў краіне. Агульная працягласць магістральных 

трубаправодаў перавышае 250 тыс. км. 

Важнае месца ва ўнутраных пасажыраперавозках на значныя адлегласці і ў 

міжнародных зносінах займае авіяцыйны транспарт. Сетка авіяліній звязвае ўсе 

найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры краіны паміж сабой, з буйнымі гарадамі СНД і 

свету. Выключна вялікая роля авіяцыйнага транспарту ў груза- і 

пасажыраперавозках у цяжкадаступныя раѐны Поўначы, Сібіры і Далѐкага Усходу 

(мал. 4).  

 

Мал. 4. Геаграфія транспарту Расіі 



247 

 

Абагульнім і запомнім. Для сельскай гаспадаркі Расіі характэрна занальная 

спецыялізацыя раслінаводства і жывѐлагадоўлі. Аснову раслінаводства складае 

збожжавая гаспадарка, у жывѐлагадоўлі вядучую ролю адыгрываюць развядзенне 

буйной рагатай жывѐлы, птушкагадоўля і свінагадоўля. Удзельная вага сферы 

паслуг у ВУП краіны складае 65 %. Найбольшы ўклад у фарміраванне ВУП уносяць 

аперацыі з нерухомасцю, гандаль, а таксама транспарт і сувязь. Транспартная 

сістэма краіны характарызуецца развіццѐм усіх асноўных відаў транспарту, значнай 

працягласцю транспартных шляхоў і нераўнамернасцю іх размяшчэння па 

тэрыторыі. 

Праверым сябе. 1. Чым абумоўлены занальны характар спецыялізацыі сельскай гаспадаркі 

Расіі? 2. Якімі асаблівасцямі характарызуецца збожжавая гаспадарка ў розных зонах 

сельскагаспадарчай спецыялізацыі? 3. Якая галіна адыгрывае вядучую ролю ў жывѐлагадоўлі? 

4. Чым адрозніваецца жывѐлагадоўля ў лясной і стэпавай зонах Расіі? 5. Якія віды дзейнасці сферы 

паслуг атрымалі ў Расіі найбольшае развіццѐ? 6. Якія асаблівасці транспартнай сеткі Расіі? 

7. Якую ролю ў перавозках грузаў і пасажыраў у Расіі адыгрываюць розныя віды транспарту і якія 

праблемы існуюць у іх развіцці? 

Ад тэорыі да практыкі. Расія экспартуе амаль 50 % нафты, якая здабываецца ў краіне, і 

прыроднага газу. Асноўнымі пакупнікамі гэтай прадукцыі з’яўляюцца краіны Еўропы, у тым ліку і 

Беларусь, а таксама Кітай. Выкарыстоўваючы інфармацыю пра асноўныя цэнтры здабычы нафты і 

прыроднага газу ў Расіі, разлічыце адлегласць, на якую ажыццяўляецца транспарціроўка гэтай 

прадукцыі з Расіі. Да якіх наступстваў, на ваш погляд, гэта прыводзіць? 

Абмяркуем. Агульная працягласць аўтамабільных дарог Расіі складае 1,5 млн км. Для 

параўнання, працягласць аўтамабільных дарог у Японіі 1,2 млн км. Па розных ацэнках, для 

паспяховага эканамічнага развіцця Расіі неабходна, каб працягласць сеткі аўтамабільных дарог 

складала больш за 2 млн км. Як вы лічыце, якія рэгіѐны Расіі ў найбольшай ступені маюць патрэбу 

ў развіцці сеткі аўтамабільных дарог? 

Для цікаўных. Об суднаходная на працягу 3600 км. Па ѐй і Іртышы цюменская нафта 

транспартуецца ў Омск і іншыя гарады. Па Енісеі суднаходства магчыма на працягу 3300 км. Лена 

суднаходная на працягу 4000 км. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце, які 

фактар з’яўляецца стрымліваючым для развіцця суднаходства на гэтых рэках. Даведайцеся, у якія 

з размешчаных у вусцях гэтых рэк парты могуць заходзіць марскія судны, што перавозяць грузы 

па Паўночным марскім шляху. 
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§ 39. Геаграфія прамысловасці Расіі 

Успамінаем. Якія віды дзейнасці адносяцца да здабыўной, а якія — да апрацоўчай 

прамысловасці? 

Даведаемся. Аб прыродна-рэсурсным патэнцыяле Расіі. Пра асаблівасці развіцця 

здабыўной прамысловасці. Пра вядучыя галіны апрацоўчай прамысловасці і іх геаграфію. Пра 

геаграфію вытворчасці электраэнергіі. 

Разважаем. Ці з’яўляецца наяўнасць буйных запасаў прыродных рэсурсаў абавязковай 

умовай высокага ўзроўню эканамічнага развіцця краіны? 

39.1. Прыродна-рэсурсны патэнцыял. Здабыўная прамысловасць. 

Прыродныя рэсурсы з’яўляюцца важным складальнікам нацыянальнага багацця 

любой краіны і падлягаюць эканамічнай ацэнцы. Сукупнасць усіх відаў прыродных 

рэсурсаў пэўнай тэрыторыі, якія прайшлі эканамічную ацэнку, называецца яе 

прыродна-рэсурсным патэнцыялам. Для Расіі, як і большасці краін, якія 

займаюць велізарную тэрыторыю і размешчаны ў розных геаграфічных паясах, 

характэрна наяўнасць разнастайных прыродных рэсурсаў. З пункту гледжання 

развіцця прамысловасці найбольшае значэнне мае забяспечанасць краіны 

мінеральна-сыравіннымі, біялагічнымі і воднымі рэсурсамі. 

Расія адносіцца да краін з высокай удзельнай вагой прамысловасці ў 

структуры ВУП — больш за 30 %. Пры гэтым у структуры самой прамысловай 

вытворчасці значную ролю адыгрываюць галіны здабыўной прамысловасці. 

Краіна мае вялікія запасы паліўна-энергетычных рэсурсаў. Па запасах 

прыроднага газу яна безумоўны сусветны лідар. Вялікія запасы нафты, каменнага і 

бурага вугалю. Але паліўныя рэсурсы неспрыяльна размешчаны ў адносінах да іх 

спажыўцоў. Галоўныя іх спажыўцы знаходзяцца ў еўрапейскай часткі Расіі, а больш 

за 80 % рэсурсаў прыпадае на Сібір і Далѐкі Усход. Найбуйнейшыя 

нафтагазаносныя правінцыі — Заходне-Сібірская, Волга-Уральская і Цімана-

Пячорская.  

Расія разам з Саудаўскай Аравіяй і ЗША з’яўляецца найбуйнейшым 

вытворцам нафты ў свеце. Асноўныя радовішчы нафты і цэнтры здабычы 

знаходзяцца ў Заходняй Сібіры. Па аб’ѐмах здабычы прыроднага газу Расія дзеліць 
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1-е месца з ЗША. Раѐны здабычы газу, як правіла, супадаюць з раѐнамі 

нафтаздабычы. Каля 90 % яго здабываюць на газавых радовішчах у Заходняй Сібіры 

(у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе). Найбуйнейшыя радовішчы — Урэнгойскае, 

Ямбургскае, Мядзведжае і інш. 

Асноўныя вугальныя басейны, як і нафтагазаносныя, знаходзяцца ў Сібіры і на 

Далѐкім Усходзе. Паўднѐва-Якуцкі, Тунгускі і Ленскі вугальныя басейны — 

найбуйнейшыя ў свеце, аднак у цяперашні час практычна не выкарыстоўваюцца. 

Вядучую ролю ў здабычы вугалю адыгрываюць Кузнецкі, Канска-Ачынскі і Пячорскі 

басейны. Значная частка здабытага вугалю адпраўляецца на экспарт. 

Разнастайныя рудныя карысныя выкапні Расіі. Па разведаных запасах 

жалезнай руды Расія займае месца ў свеце. Больш за 60 % усіх разведаных запасаў 

жалезных руд засяроджана ў еўрапейскай часткі Расіі (Курская магнітная анамалія). 

Па здабычы жалезнай руды Расія займае 5-е месца ў свеце пасля Кітая, Бразіліі, 

Аўстраліі і Індыі. Большая частка жалезнай руды здабываецца адкрытым спосабам. 

Значнымі з’яўляюцца запасы і аб’ѐмы здабычы руд каляровых металаў. 

Сыравіна для алюмініевай прамысловасці (баксіты і нефелін) здабываюцца на Урале 

і ў Ленінградскай вобласці, на Кольскім паўвостраве і ў Сібіры. На Кольскім 

паўвостраве вядзецца здабыча медных руд, у Нарыльску — нікелевых, на Далѐкім 

Усходзе — алавяных. Расія адносіцца да сусветных лідараў па запасах і здабычы 

золата. Галоўныя радовішчы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. 

Большасць прадпрыемстваў, якія вырабляюць фасфатныя ўгнаенні, 

выкарыстоўваюць апатыты Кольскага паўвострава, якія здабываюцца ў Хібінах. 

Вытворчасць калійных угнаенняў засяроджана на Урале (Салікамск і Бярэзнікі) і 

грунтуецца на калійных солях Верхнекамскага радовішча (мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Важным багаццем краіны з’яўляюцца лясныя рэсурсы. Асноўныя 

эксплуатацыйныя лясы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. Большая частка 

дзелавой драўніны (75 %) нарыхтоўваецца на поўначы еўрапейскай часткі краіны, на 

Урале і ў Сібіры. 

У цэлым на здабыўную прамысловасць прыпадае каля 35 % кошту прадукцыі 

прамысловай вытворчасці. Яна забяспечвае таксама амаль 70 % даходаў ад экспарту 

Расіі. 

39.2. Апрацоўчая прамысловасць. Вядучыя галіны апрацоўчай 

прамысловасці і іх геаграфія. Удзельная вага апрацоўчай прамысловасці ў 

структуры прамысловай вытворчасці Расіі складае 65 %. Вядучую ролю ў ѐй 

адыгрываюць паліўная прамысловасць (вытворчасць нафтапрадуктаў), 

машынабудаванне, харчовая прамысловасць, металургічная вытворчасць, а таксама 

хімічная прамысловасць. 

Чорная і каляровая металургія з’яўляюцца базавымі галінамі прамысловасці 

і забяспечваюць 15 % аб’ѐму прамысловай вытворчасці. Чорная металургія 

Мал. 1. Геаграфія прамысловасці Расіі 
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развіваецца пераважна на ўласных сыравінных рэсурсах. Яна ўключае выплаўку 

чыгуну і сталі і вытворчасць пракату. Каля 20 % яе прадукцыі экспартуецца. 

Асноўная вытворчасць чыгуну, сталі, пракату засяроджана на прадпрыемствах трох 

галоўных металургічных баз Расіі — Уральскай, Цэнтральнай і Сібірскай. 

Прадпрыемствы, якія працуюць на металаломе, размяшчаюцца ў буйных цэнтрах 

машынабудавання (Валгаград, Масква, Ніжні Ноўгарад і інш.). 

Каляровая металургія Расіі ўключае мноства разнастайных вытворчасцей. 

Краіна займае 2-е месца ў свеце па вытворчасці алюмінію. Алюмініевая 

прамысловасць грунтуецца на мясцовай (баксіты, нефелін) і імпартнай (гліназѐм) 

сыравіне. Большая частка алюмініевых заводаў прымеркавана да ГЭС (Валгаград, 

Брацк, Краснаярск). 70 % прадукцыі выпускаюць чатыры заводы — Брацкі, 

Краснаярскі, Саянагорскі і Навакузнецкі. Найбуйнейшыя прадпрыемствы па 

вытворчасці медзі знаходзяцца ў Манчагорску (Кольскі паўвостраў) і Нарыльску. 

Свінцова-цынкавая вытворчасць прымеркавана да раѐнаў здабычы поліметалічных 

руд (Паўночны Каўказ, Кузбас, Забайкалле, Прымор’е). На базе мясцовай сыравіны ў 

Манчагорску, Орску (Урал), Нарыльску развіваецца нікелевая прамысловасць. 

Галоўны цэнтр алавянай прамысловасці — Навасібірск. Для выплаўкі волава тут 

выкарыстоўваюцца прывазныя канцэнтраты з Якуціі і Далѐкага Усходу. 

Машынабудаванне займае 2-е месца ў структуры апрацоўчай прамысловасці 

Расіі — каля 20 %. Яно ўступае па гэтым паказчыку паліўнай прамысловасці (21 %). 

Аснову сучаснага машынабудавання Расіі складае вытворчасць транспартных 

сродкаў. Аўтамабілебудаванне выпускае легкавыя і грузавыя аўтамабілі, аўтобусы і 

тралейбусы. Вытворчасць легкавых аўтамабіляў вядзецца ў Паволжы (Ніжні 

Ноўгарад, Ульянаўск, Тальяці, Іжэўск), у Маскве. Там жа, а таксама ў Набярэжных 

Чаўнах выпускаюць грузавыя аўтамабілі (мал. 2). 

У Яраслаўлі, Маскве працуюць прадпрыемствы па вытворчасці рухавікоў, 

аўтаагрэгатаў. 
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У расійскае 

аўтамабілебудаванне 

актыўна пранікае замежны 

капітал, ствараюцца 

сумесныя вытворчасці па 

зборцы аўтамабіляў 

замежных фірм. 

Чыгуначны рухомы састаў 

вырабляюць у Бранску, 

Санкт-Пецярбургу, Цверы. У Мыцішчах (пад Масквой) выпускаюць вагоны для 

метрапалітэна. Суднабудаванне і суднарамонт канцэнтруецца ў буйных марскіх і 

рачных партах — Санкт-Пецярбургу, Ніжнім Ноўгарадзе, Хабараўску, Мурманску, 

Архангельску, Астрахані і інш. Будуюць грамадзянскія і ваенныя судны. 

Авіябудаванне выпускае грамадзянскія і ваенныя самалѐты і сканцэнтравана ў буйных 

прамысловых цэнтрах (Масква, Самара, Варонеж, Саратаў 

і інш.). Найбуйнейшымі цэнтрамі па вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі 

з’яўляюцца Растоў-на-Доне, Варонеж. Станкабудаванне і вытворчасць энергетычнага 

абсталявання атрымалі развіццѐ ў Санкт-Пецярбургу, Навасібірску, а горна-шахтавага 

абсталявання — у Кемераве і Краснаярску. 

Удзельная вага хімічнай вытворчасці ў структуры апрацоўчай 

прамысловасці не перавышае 10 %. Значных маштабаў на базе ўласных сыравінных 

рэсурсаў дасягнула вытворчасць усіх відаў мінеральных угнаенняў. Арганічная 

хімія працуе на базе вуглевадароднай сыравіны (нафты, газу, каменнага вугалю), а 

таксама перапрацоўкі драўніны. Прадпрыемства па выпуску пластмас 

размяшчаюцца ў Паволжы (Казань, Валгаград), на Урале (Уфа, Екацярынбург), у 

Цэнтральным раѐне (Масква, Уладзімір), на Паўночным Захадзе (Санкт-Пецярбург). 

Сінтэтычны каўчук і гуматэхнічныя вырабы (у тым ліку шыны) вырабляюць на 

прадпрыемствах Омска, Яраслаўля (нафтахімія), Краснаярска (лесахімія). На 

выпуску хімічных валокнаў спецыялізуюцца заводы ў Цверы, Барнауле, Волжскім, 

Краснаярску. 

Мал. 2. Вытворчасць грузавых аўтамабіляў КамАЗ 

(г. Набярэжныя Чаўны) і легкавых аўтамабіляў ВАЗ (г. Тальяці) 
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Харчовая прамысловасць па кошце прадукцыі займае 3-е месца сярод усіх 

галін апрацоўчай прамысловасці Расіі — 19 %. Яна ўключае ў сябе каля 

30 розных галін. Асноўнымі з’яўляюцца харчасмакавая, мяса-малочная, 

мукамольна-крупяная і рыбная галіны. Развіццѐ і размяшчэнне харчовай 

прамысловасці вызначаецца размяшчэннем насельніцтва і сельскагаспадарчай 

вытворчасці. Найбольшае развіццѐ галіна атрымала ў раѐнах высокай канцэнтрацыі 

насельніцтва і буйной сельскагаспадарчай вытворчасці (напрыклад, Масква, 

Краснадарскі край). Расійская харчовая прамысловасць у асноўным арыентавана на 

ўнутраны рынак. 

На развіццѐ і размяшчэнне лясной прамысловасці Расіі вялікі ўплыў аказвае 

тэрытарыяльны разрыў паміж раѐнамі нарыхтоўкі драўніны і месцамі яе 

спажывання. Больш за 70 % усіх лесаматэрыялаў спажываецца ў еўрапейскай Расіі, а 

асноўныя эксплуатацыйныя лясы знаходзяцца ў Сібіры і на Далѐкім Усходзе. 

Буйныя лесапільныя вытворчасці, прадпрыемствы па механічнай апрацоўцы 

драўніны размешчаны ў месцах падыходу чыгунак да лесасплаўных шляхоў (Омск, 

Навасібірск, Краснаярск), у вусцях буйных рэк (Архангельск, Ігарка), уздоўж 

чыгуначных шляхоў (Самара, Саратаў). Значная частка дзелавой драўніны і 

прадукцыі лесапілавання пастаўляецца на экспарт. Узровень развіцця цэлюлозна-

папяровай прамысловасці не адпавядае сыравінным магчымасцям Расіі. 

Прадпрыемствы размешчаны на поўначы еўрапейскай часткі Расіі, на Урале, у 

Паволжы. Магутныя камбінаты створаны ў Сібіры (Краснаярск, Брацк, Байкальск). 

39.3. Геаграфія вытворчасці электраэнергіі. Па вытворчасці электраэнергіі, 

больш за 1071,8 млрд кВт∙ч, Расія займае 4-е месца ў свеце пасля Кітая, ЗША і 

Індыі. 

Асноўную ролю ў вытворчасці электраэнергіі адыгрываюць цеплавыя 

электрастанцыі (ЦЭС), якія працуюць на танным вугалі і прыродным газе. На іх 

выпрацоўваецца 65 % электраэнергіі і амаль уся цеплавая энергія для прамысловасці 

і камунальнай гаспадаркі. Найбуйнейшыя ЦЭС, магутнасцю звыш 2 млн кВт, 

размешчаны як у азіяцкай, так і ў еўрапейскай частцы краіны. Яны арыентуюцца як 

на крыніцы паліва, так і на спажыўцоў электрычнай і цеплавой энергіі. 



254 

 

Гідраэлектрастанцыі забяспечваюць 

вытворчасць 15 % электраэнергіі. Яны 

збудаваныя на большасці буйных рэк. Найбольш 

значнымі з’яўляюцца Ангара-Енісейскі і 

Волжска-Камскі каскады ГЭС (мал. 3). Вялікі 

ўклад у энергазабеспячэнне Расіі ўносіць 

атамная энергетыка. На 10 дзеючых АЭС 

эксплуатуецца 37 энергаблокаў, якія 

забяспечваюць вытворчасць 15 % электраэнергіі краіны. Самымі магутнымі з 

дзеючых АЭС з’яўляюцца Ленінградская (4 млн кВт), Курская, Калінінская. Усе 

буйныя АЭС размешчаны ў еўрапейскай часткі Расіі. 

Паколькі многія буйныя ЦЭС, а таксама найбуйнейшыя ГЭС размешчаны ва 

ўсходняй (азіяцкай) частцы краіны, то існуе неабходнасць у перадачы электраэнергіі 

на вялікія адлегласці. Перадача электраэнергіі спажыўцам у еўрапейскую частку 

Расіі ажыццяўляецца па высакавольтных лініях, якія складаюць адзіную 

энергасістэму краіны. Частка электраэнергіі экспартуецца. (Выкарыстоўваючы 

карту атласа, знайдзіце і назавіце найбуйнейшыя ЦЭС, ГЭС і АЭС Расіі. Якімі 

фактарамі абумоўлены асаблівасці іх размяшчэння?) 

Абагульнім і запомнім. Прыродна-рэсурсны патэнцыял Расіі 

характарызуецца вялікай разнастайнасцю прыродных рэсурсаў і значнымі іх 

запасамі. У здабыўной прамысловасці Расіі вядучую ролю адыгрывае здабыча 

паліўных мінеральна-сыравінных рэсурсаў. Галінамі спецыялізацыі ў апрацоўчай 

прамысловасці Расіі з’яўляюцца вытворчасць нафтапрадуктаў, харчовая 

прамысловасць, машынабудаванне і металургія. Расія адзін з сусветных лідараў па 

вытворчасці электраэнергіі. Галоўнай асаблівасцю размяшчэння прамысловай 

вытворчасці Расіі з’яўляецца значны тэрытарыяльны разрыў паміж раѐнамі здабычы 

сыравіны і цэнтрамі яго перапрацоўкі і спажывання гатовай прадукцыі. 

Праверым сябе. 1. Якія асаблівасці прыродна-рэсурснага патэнцыялу Расіі? 2. Якую ролю 

адыгрывае здабыўная прамысловасць у прамысловай вытворчасці Расіі? 3. Якія галіны лідзіруюць 

у структуры апрацоўчай прамысловасці і чаму? 4. Якія асноўныя адрозненні ў размяшчэнні галін 

Мал. 3. Саяна-Шушанская ГЭС на 

рацэ Енісей — самая магутная 

гідраэлектрастанцыя ў Расіі 
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здабыўной і апрацоўчай прамысловасці ў Расіі? 5. На электрастанцыях якога тыпу і чаму 

вырабляецца вялікая частка электраэнергіі ў Расіі? 6. Якія асаблівасці размяшчэння асноўных 

тыпаў электрастанцый у Расіі і чым яны абумоўлены? 

Ад тэорыі да практыкі. Расія экспартуе амаль 50 % нафты і прыроднага газу, якія 

здабываюцца ў краіне. Асноўнымі пакупнікамі гэтай прадукцыі з’яўляюцца краіны Еўропы, у тым 

ліку Беларусь, а таксама Кітай. Выкарыстоўваючы інфармацыю пра асноўныя цэнтры здабычы 

нафты і прыроднага газу ў Расіі, разлічыце адлегласць, на якую ажыццяўляецца транспарціроўка 

гэтай прадукцыі з Расіі. Да якіх наступстваў, на ваш погляд, гэта прыводзіць? 

Абмяркуем. У сучаснай структуры апрацоўчай прамысловасці Расіі ўдзельная вага лѐгкай 

прамысловасці (швейная, тэкстыльная, гарбарна-абутковая вытворчасць) складае каля 1 %. 

У структуры сусветнай апрацоўчай прамысловасці ўдзельная вага гэтых вытворчасцей большая за 

5 %. Як вы думаеце, чым абумоўлена нізкая ўдзельная вага лѐгкай прамысловасці ў структуры 

апрацоўчай прамысловасці Расіі? Ці можа ў агляднай будучыні гэты паказчык павялічыцца? Адказ 

абгрунтуйце. 

Для цікаўных. Па вытворчасці многіх відаў прадукцыі здабыўной і апрацоўчай 

прамысловасці Расія ўваходзіць у лік краін — сусветных лідэраў. Выкарыстоўваючы розныя 

крыніцы інфармацыі, вызначыце, якія гэта віды прадукцыі. Устанавіце, да здабыўной або 

апрацоўчай прамысловасці яны адносяцца. Растлумачце прычыны лідарства Расіі ў вытворчасці 

гэтых відаў прадукцыі. 

 

§ 40. Геаграфія сельскай гаспадаркі і транспарту Расіі 

Успамінаем. Якія галіны з’яўляюцца асноўнымі ў складзе раслінаводства і жывѐлагадоўлі? 

Даведаемся. Пра асаблівасці развіцця і размяшчэння сельскай гаспадаркі ў Расіі. Пра 

занальную спецыялізацыю сельскай гаспадаркі. Пра вядучыя галіны раслінаводства і 

жывѐлагадоўлі. Пра сферу паслуг і асаблівасці развіцця і размяшчэння асноўных відаў 

транспарту. 

Разважаем. Чаму транспарт з’яўляецца адным з вядучых відаў дзейнасці ў структуры 

сферы паслуг? 

40.1. Асаблівасці развіцця і размяшчэння сельскай гаспадаркі. Занальная 

спецыялізацыя. Прыродныя ўмовы Расіі ў цэлым спрыяльныя для развіцця 

шматгаліновай сельскай гаспадаркі. На долю сельскагаспадарчых угоддзяў 

прыходзіцца 13 % ад агульнай плошчы Расіі (у тым ліку на раллю — 8 %). Па 

плошчы сельскагаспадарчых угоддзяў краіна займае 3-е месца ў свеце пасля ЗША і 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Кітая. У Расіі знаходзіцца 10 % усіх ворных зямель свету. Большая частка 

сельскагаспадарчых угоддзяў (70 %) знаходзіцца ў еўрапейскай частцы краіны. 

У структуры ВУП краіны ўдзельная вага сельскай гаспадаркі складае 4 %. 

У сельскай гаспадарцы занята каля 9 % эканамічна актыўнага насельніцтва краіны. 

Вядучую ролю ў сельскай гаспадарцы адыгрывае раслінаводства, на якое прыпадае 

55 % вырабленай прадукцыі. У жывѐлагадоўлі вырабляецца 45 % 

сельскагаспадарчай прадукцыі. Расія з’яўляецца адным з сусветных лідараў па 

вытворчасці збожжа, цукровых буракоў, насення сланечніка, бульбы і мяса. 

У сувязі з вялізнымі памерамі тэрыторыі на спецыялізацыю сельскай 

гаспадаркі Расіі вялікі ўплыў аказваюць прыродныя ўмовы. У межах тэрыторыі 

краіны з поўначы на поўдзень змяняюцца некалькі прыродных зон. Прыродныя 

зоны значна адрозніваюцца адна ад адной тэмпературным рэжымам, колькасцю 

атмасферных ападкаў, характарам глебавага покрыва. Таму спецыялізацыя сельскай 

гаспадаркі ў кожнай прыроднай зоне таксама адрозніваецца (мал. 1). 

 

Мал. 1. Геаграфія сельскай гаспадаркі Расіі 
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У зоне тундры і лесатундры галоўныя сельскагаспадарчыя ўгоддзі — 

аленевыя пашы. Земляробства тут практычна не вядзецца. Аснова сельскай 

гаспадаркі — аленегадоўля. Развіты паляўнічыя промыслы. У зоне тайгі пераважае 

жывѐлагадоўля, а земляробства носіць ачаговы характар — развіваецца па далінах 

рэк. Поўдзень тайгі і зона змешаных лясоў (Нечарназѐмная зона Расіі) — паласа 

няўстойлівага земляробства. Тут вырошчваюць непатрабавальныя да цяпла 

культуры (лѐн, кармавыя травы, жыта, ячмень, авѐс, бульбу, агародніну) і 

разводзяць буйную рагатую жывѐлу малочнага і мяса-малочнага напрамкаў. Развіта 

свінагадоўля і птушкагадоўля. На поўдні западнасібірскай тайгі вырошчваюць 

пшаніцу. 

У лесастэпе пераважнае развіццѐ атрымала раслінаводства. Пад 

сельскагаспадарчымі ўгоддзямі тут занята 50 % тэрыторыі. Вырошчваюць 

збожжавыя (пшаніца, ячмень, жыта), тэхнічныя (цукровыя буракі, сланечнік) і 

кармавыя культуры, бульбу, агародніну. Жывѐлагадоўля прадстаўлена развядзеннем 

буйной рагатай жывѐлы, свінагадоўляй і прамысловай птушкагадоўляй. 

Галоўнай зонай для развіцця збожжавай гаспадаркі Расіі з’яўляюцца стэпы. 

На Кубані, у Сярэднім Паволжы і Паўднѐвым Урале вырошчваюць пшаніцу, 

кукурузу, у Заходняй Сібіры — яравую пшаніцу, на Далѐкім Усходзе — сою. На 

пашах засушлівых стэпаў разводзяць буйную рагатую жывѐлу малочна-мяснога 

напрамку і авечак. У паўпустынях Паволжа і Калмыкіі развіта авечкагадоўля мяса-

шэрснага напрамкаў. У горных раѐнах (Каўказ, Алтай, Саяны) — горна-пашавая 

жывѐлагадоўля. Вакол вялікіх гарадоў і агламерацый склаўся прыгарадны тып 

сельскай гаспадаркі: інтэнсіўнае агародніцтва і садаводства спалучаюцца з малочнай 

жывѐлагадоўляй, свінагадоўляй і птушкагадоўляй. 

40.2. Асаблівасці развіцця і галіны раслінаводства. Аснову раслінаводства 

Расіі складае збожжавая гаспадарка. Пад збожжавыя і зернебабовыя культуры 

адводзіцца каля 60 % пасяўных плошчаў, у тым ліку пад пшаніцу — 34 %, ячмень — 

11 %, авѐс — 4 %, кукурузу — 3 %. Астатнюю частку пасяўных зямель займаюць 

Занальная спецыялізацыя сельскай гаспадаркі — гэта развіццѐ ў межах 

кожнай прыроднай зоны пэўных галін раслінаводства і жывѐлагадоўлі. 
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кармавыя (21 %), тэхнічныя культуры (16 %), бульба і гароднінна-бахчавыя 

культуры (4 %). Па вытворчасці ячменю, аўса і жыта Расія займае 1-е месца ў свеце, 

а па валавым зборы збожжавых і зернебабовых культур (больш за 100 млн т) — 4-е 

(пасля Кітая, ЗША і Індыі). 

У Расіі сфарміраваны чатыры асноўныя раѐны збожжавай гаспадаркі — 

Паўночны Каўказ, поўдзень Сібіры, Цэнтральна-Чарназѐмны раѐн і паўднѐвы Урал. 

Вядучая збожжавая культура — пшаніца (каля 70 млн т). Асноўныя яе пасевы 

сканцэнтраваны ў лесастэпавай і стэпавай зонах. У Паволжы, на поўдні Урала і 

Сібіры вырошчваюць яравую пшаніцу, у Цэнтральна-Чарназѐмным раѐне і на 

Паўночным Каўказе — азімую. На поўдні Расіі — на зерне, у сярэдняй паласе — як 

кармавую культуру вырошчваюць кукурузу. 

Галоўныя тэхнічныя культуры — сланечнік і цукровыя буракі. Сланечнік 

вырошчваюць там жа, дзе і пшаніцу. Тут размяшчаюцца і прадпрыемствы па 

вытворчасці расліннага алею. Вытворчасць цукровых буракоў і іх перапрацоўка 

сканцэнтраваны ў чарназѐмных абласцях еўрапейскай Расіі і на Паўночным Каўказе. 

На паўночным захадзе, поўначы і ў цэнтры еўрапейскай Расіі вырошчваюць лѐн-

даўгунец. У паўднѐвых раѐнах краіны вырошчваюць чай (Краснадарскі край) і 

тытунь. Расія займае 3-е месца ў свеце па вытворчасці бульбы. Асноўныя раѐны яе 

вырошчвання — захад і цэнтр еўрапейскай часткі краіны. Агародніцтва 

сканцэнтравана ў прыгарадных зонах вялікіх гарадоў і на Паўночным Каўказе. 

У паўднѐвых раѐнах еўрапейскай часткі Расіі наладжана вытворчасць пладоў і ягад, 

у тым ліку вінаграду. 

40.3. Геаграфія гадоўлі жывёлы. Асноўнай галіной жывѐлагадоўлі ў Расіі 

з’яўляецца развядзенне буйной рагатай жывѐлы малочнага і мяснога напрамкаў. 

Малочная жывѐлагадоўля распаўсюджана ў лясной зоне, лепш забяспечанай 

сочнымі кармамі, а мясная — у больш засушлівых лесастэпавых і стэпавых раѐнах. 

Паўсюдна развіта свінагадоўля і птушкагадоўля. 
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Авечкагадоўля мяса-шэрснага напрамку атрымала развіццѐ ў засушлівых 

раѐнах Паволжа і Калмыкіі, а таксама ў горных раѐнах (Каўказ). У Бураціі, 

Калмыкіі, Туве, на Алтаі спецыялізуюцца на развядзенні коней, у Башкірыі — на 

пчалярстве. На Крайняй Поўначы развіта аленегадоўля, а ў Сібіры і на Далѐкім 

Усходзе — пушны промысел (мал. 2). 

40.4. Сфера паслуг. Транспарт. У эканоміцы Расіі атрымалі развіццѐ ўсе 

асноўныя віды дзейнасці сферы паслуг. Іх удзельная вага ў ВУП краіны пастаянна 

ўзрастае і ў цяперашні час складае больш за 65 %. Сярод відаў паслуг найбольшы 

ўклад у фарміраванне ВУП уносяць аперацыі з нерухомасцю, гандаль, а таксама 

транспарт і сувязь. 

Для Расіі характэрны значныя кантрасты і тэрытарыяльныя адрозненні ў 

забяспечанасці відамі паслуг насельніцтва розных суб’ектаў Федэрацыі, а таксама 

гарадскога і сельскага насельніцтва. Найбольш высокі ўзровень забяспечанасці 

паслугамі характэрны для гарадоў-мільянераў. Лідарам па маштабах аказання ўсіх 

асноўных відаў паслуг з’яўляецца Масква. 

Асаблівае значэнне для эканамічнага развіцця Расіі, з прычыны вялікіх 

памераў яе тэрыторыі, мае развіццѐ транспарту. Транспартная сістэма краіны 

характарызуецца развіццѐм усіх асноўных відаў транспарту, значнай працягласцю 

транспартных шляхоў і крайняй нераўнамернасцю іх размяшчэння па тэрыторыі. 

40.5. Асаблівасці развіцця і размяшчэння асноўных відаў транспарту. 

Вялікія памеры тэрыторыі і развіццѐ сыравінных галін прамысловасці 

абумоўліваюць важную ролю чыгуначнага транспарту ў эканоміцы краіны. На яго 

прыпадае больш за 45 % грузаабароту ўсіх відаў транспарту і 24 % 

пасажыраабароту. Па даўжыні чыгунак (каля 175 тыс. км) Расія займае 2-е месца ў 

Мал. 2. Галіны жывѐлагадоўлі рэгіѐнаў Расіі 
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свеце (пасля ЗША). Больш за 50 % іх электрыфікавана. Найбольш густая 

чыгуначная сетка ў цэнтры еўрапейскай часткі краіны. Дарогі радыяльна 

разыходзяцца ад Масквы і звязваюць яе з найбуйнейшымі гарадамі Расіі і іншых 

дзяржаў свету. У Сібіры сетка чыгунак радзейшая і мае пераважна шыротны 

напрамак. Важную ролю адыгрывае Транссібірская магістраль (Чалябінск — 

Навасібірск — Краснаярск — Іркуцк — Хабараўск — Уладзівасток) (мал. 3). 

Яна з’яўляецца складанай 

часткай транскантынентальнай 

чыгункі Масква — Уладзівасток, 

якая дазваляе транспартаваць грузы 

найкарацейшым шляхам з 

акваторыі Ціхага акіяна ў 

Заходнюю Еўропу (кантэйнерны 

мост «Уладзівасток — Брэст»). 

Аўтамабільны транспарт абслугоўвае ў асноўным мясцовыя грузавыя і 

пасажырскія перавозкі. Яму належыць 1-е месца ў структуры пасажыраабароту. Па 

працягласці аўтамабільных дарог (1,5 млн км) Расія займае 5-е месца ў свеце. Аднак 

у краіне вельмі нізкая іх сярэдняя шчыльнасць — 34 км на 1000 км
2
. Па 

забяспечанасці сеткай аўтамабільных дарог вылучаюцца тры зоны. Першая, 

еўрапейская, характарызуецца адносна развітой сеткай дарог пераважна з цвѐрдым 

пакрыццѐм. Шчыльнасць дарог — каля 100 км на 1000 км
2
. Сучасныя аўтастрады 

злучаюць буйнейшыя гарады гэтай зоны. Другая зона ахоплівае поўдзень Расіі. 

Сетка аўтамабільных дарог тут нераўнамерная, а шчыльнасць блізкая да сярэдняй па 

краіне. У трэцяй зоне, у якую ўваходзіць большая частка Сібіры і Далѐкага Усходу, 

асноўная частка з рэдкіх дарог, якія не маюць цвѐрдага пакрыцця, 

выкарыстоўваецца толькі сезонна. Вялікія тэрыторыі тут наогул пазбаўлены 

транспартных шляхоў. 

Прыморскае становішча абумовіла значэнне марскога транспарту ў 

абслугоўванні знешнегандлѐвых сувязей і перавозцы грузаў паміж расійскімі 

партамі розных акваторый. Галоўныя марскія парты Расіі: на Балтыйскім моры — 

Мал. 3. Транссібірская магістраль 
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Калінінград, Санкт-Пецярбург, Выбарг і Балтыйск, на Чорным — Наварасійск 

(галоўны нафтаналіўны порт), на Азоўскім — Таганрог. Вялікае значэнне 

Мурманска (Баранцава мора), Архангельска (Белае мора), Знаходкі і Уладзівастока 

(Японскае мора). Большасць буйных рэк Расіі суднаходныя (каля 100 тыс. км 

рачных суднаходных шляхоў). Гэта спрыяе развіццю ўнутранага воднага 

транспарту. 40 % яго грузаабароту прыпадае на Волга-Камскі басейн. 

Трубаправодны транспарт забяспечвае падачу нафты і прыроднага газу ад 

асноўных раѐнаў іх здабычы ва ўсходніх раѐнах краіны да месцаў перапрацоўкі і 

спажывання на захадзе, а таксама экспартныя пастаўкі. Трубаправодны транспарт 

забяспечвае каля 50 % грузаабароту ў краіне. Агульная працягласць магістральных 

трубаправодаў перавышае 250 тыс. км. 

Важнае месца ва ўнутраных пасажыраперавозках на значныя адлегласці і ў 

міжнародных зносінах займае авіяцыйны транспарт. Сетка авіяліній звязвае ўсе 

найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры краіны паміж сабой, з буйнымі гарадамі СНД і 

свету. Выключна вялікая роля авіяцыйнага транспарту ў груза- і 

пасажыраперавозках у цяжкадаступныя раѐны Поўначы, Сібіры і Далѐкага Усходу 

(мал. 4).  

 

Мал. 4. Геаграфія транспарту Расіі 
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Абагульнім і запомнім. Для сельскай гаспадаркі Расіі характэрна занальная 

спецыялізацыя раслінаводства і жывѐлагадоўлі. Аснову раслінаводства складае 

збожжавая гаспадарка, у жывѐлагадоўлі вядучую ролю адыгрываюць развядзенне 

буйной рагатай жывѐлы, птушкагадоўля і свінагадоўля. Удзельная вага сферы 

паслуг у ВУП краіны складае 65 %. Найбольшы ўклад у фарміраванне ВУП уносяць 

аперацыі з нерухомасцю, гандаль, а таксама транспарт і сувязь. Транспартная 

сістэма краіны характарызуецца развіццѐм усіх асноўных відаў транспарту, значнай 

працягласцю транспартных шляхоў і нераўнамернасцю іх размяшчэння па 

тэрыторыі. 

Праверым сябе. 1. Чым абумоўлены занальны характар спецыялізацыі сельскай гаспадаркі 

Расіі? 2. Якімі асаблівасцямі характарызуецца збожжавая гаспадарка ў розных зонах 

сельскагаспадарчай спецыялізацыі? 3. Якая галіна адыгрывае вядучую ролю ў жывѐлагадоўлі? 

4. Чым адрозніваецца жывѐлагадоўля ў лясной і стэпавай зонах Расіі? 5. Якія віды дзейнасці сферы 

паслуг атрымалі ў Расіі найбольшае развіццѐ? 6. Якія асаблівасці транспартнай сеткі Расіі? 

7. Якую ролю ў перавозках грузаў і пасажыраў у Расіі адыгрываюць розныя віды транспарту і якія 

праблемы існуюць у іх развіцці? 

Ад тэорыі да практыкі. Расія экспартуе амаль 50 % нафты, якая здабываецца ў краіне, і 

прыроднага газу. Асноўнымі пакупнікамі гэтай прадукцыі з’яўляюцца краіны Еўропы, у тым ліку і 

Беларусь, а таксама Кітай. Выкарыстоўваючы інфармацыю пра асноўныя цэнтры здабычы нафты і 

прыроднага газу ў Расіі, разлічыце адлегласць, на якую ажыццяўляецца транспарціроўка гэтай 

прадукцыі з Расіі. Да якіх наступстваў, на ваш погляд, гэта прыводзіць? 

Абмяркуем. Агульная працягласць аўтамабільных дарог Расіі складае 1,5 млн км. Для 

параўнання, працягласць аўтамабільных дарог у Японіі 1,2 млн км. Па розных ацэнках, для 

паспяховага эканамічнага развіцця Расіі неабходна, каб працягласць сеткі аўтамабільных дарог 

складала больш за 2 млн км. Як вы лічыце, якія рэгіѐны Расіі ў найбольшай ступені маюць патрэбу 

ў развіцці сеткі аўтамабільных дарог? 

Для цікаўных. Об суднаходная на працягу 3600 км. Па ѐй і Іртышы цюменская нафта 

транспартуецца ў Омск і іншыя гарады. Па Енісеі суднаходства магчыма на працягу 3300 км. Лена 

суднаходная на працягу 4000 км. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце, які 

фактар з’яўляецца стрымліваючым для развіцця суднаходства на гэтых рэках. Даведайцеся, у якія 

з размешчаных у вусцях гэтых рэк парты могуць заходзіць марскія судны, што перавозяць грузы 

па Паўночным марскім шляху. 

 


