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ГЕОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

УМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЯПОНІЇ 
У Японії можна вдало сумістити багато видів відпочинку: 

екскурсійну програму, пляжний відпочинок на острові Окінава, ділові 
тури (поїздки на численні виставки і семінари), відпочинок на 
гірськолижних і термальних курортах, поїздки з метою вивчення 
бойових мистецтв. Увагу привертає унікальна архітектура країни - 
всесвітньо відомий "Золотий Павільйон" в Кіото, Імператорський 
Палац, велика кількість унікальних храмів. 

Японія - острівна держава в північно-західній частині Тихого океану, 
розташована поблизу узбережжя Східної Азії. Японія - порівняно 
невелика за площею країна. Держава знаходиться на островах 
Японського архіпелагу, а найбільшими з них є острови - Хонсю, 
Хоккайдо, Кюсю і Сікоку. Береги сильно порізані і в результаті цього 
утворилося безліч заток і бухт. Географічне положення Японії на схід від 
материка визначило друге ім’я країни - Країна вранішнього сонця. 
Японія відділена від материка Східно-Китайським, Японським і 
Охотським морями. На сході і південному сході країну омивають води 
Тихого океану. Між островами Хонсю, Сікоку і Кюсю розташоване 
Внутрішнє Японське море. Океан і моря омивають Японію мають для 
країни величезне значення, як джерело біологічних, мінеральних і 
енергетичних ресурсів. Зв'язок Японії з іншими країнами світу 
здійснюється морським шляхом. Країна розташована на стику материка 
Євразія і Тихого океану, знаходиться в центрі Азіатсько-
Тихоокеанського регіону, завдяки цьому, перед Японією відкриваються 
великі можливості для участі країни в міжнародному поділі праці [3]. 

Японія - порівняно невелика за площею країна. Територія країни 
приблизно 367 тис. км. В даний час Японія офіційно ділиться на 47 
адміністративних одиниць вищого рівня - префектури. Префектури 
об'єднані в систему тодофукен. З цього випливає, що системая країна 
складається зі столичної префектури - Токіо, Хоккайдо, два міста мають 
статус префектур - Кіото та Осака, а так само сорока трьох префектур 
кен. У свою чергу, префектури діляться на менші адміністративні 
одиниці. Це округи Хоккайдо, особливі міста, певні указами уряду, і 
повіти. Округа, їх налічується 14, існують виключно в префектурі 
Хоккайдо. Для інших префектур одиницею поділу є повіт [1]. 
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Вивчаючи природу країни, можна виявити, що клімат в Японії 
істотно залежить від широти і змінюється від прохолодного і помірного 
на Хоккайдо до субтропічного на Окінаві. Велика частина країни 
розташована в області теплого, дощового помірного клімату; в горах 
круглий рік холодніше. У кліматі узбережжя є відмінності: літні місяці в 
цих регіонах - випадає багато дощів, у вересні на тихоокеанському 
узбережжі бувають сильним дощі і тайфуни, але взимку тут сонячна 
погода, на березі Японського моря взимку йдуть сильні дощі і випадає 
багато снігу. Клімат країни досить сприятливий з точки зору ведення 
сільського господарства та проживання людей. Кліматичні умови різних 
районів помітно відрізняється один від одного [2].  

Отже, невеликі розміри Японії ні як не заважають їй у подальшому 
розвитку, як у економічній сфері так і у туристичній. Країна вранішнього 
сонця привертає до себе увагу своїми самими новітніми та сучасними 
технологічними розробками. Але не меньше Японія приваблює туристів 
своєю красою та різноманітним ландшафтом. Ця країна та її мешканці 
викликають подив і захоплення. 
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ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА З 
АНТРОПОГЕННИМИ ЧИННИКАМИ 

На значення показників радіаційного фону територій та акваторій 
впливає ряд факторів. Серед них – радіоактивний склад ґрунтів та 
природних вод, зумовлений наявністю природних радіонуклідів[3]. 
Майже всю територію України складають давні докембрійські породи - 
граніти, гнейси, глини, які містять радіоактивні елементи і тому майже 
для всієї території України характерний природний радіоактивний 
фон, величина якого складає 10-20 мкР/год [2]. Ґрунт є одним з джерел 
радіоактивних речовин, які спричиняють внутрішнє та зовнішнє 
опромінення людини. Насамперед, це стосується природного газу 
радону, який через органи дихання потрапляє в організм і може стати 
причиною онкологічних хвороб легенів. Особливо 


