
Загальна інформація про провінцію Шаньсі  

Китайської Народної Республіки 

 

Місцезнаходження 

 

Провінція Шаньсі розташована в середній течії річки Хуанхе. Територія 

провінції схожа на паралелограм, скошений з північного сходу на південний 

захід. На сході межує з провінцією Хебей, на кордоні з якою, як природний 

бар'єр, знаходиться гора Тайханшань. Річка Хуанхе відокремлює Шаньсі  

від провінцій Шеньсі і Хенань на заходіі на півдні. А на півночі «Велика стіна» 

розділяє Шаньсі з Внутрішньою Монголією. 

 

Рельєф і клімат 

 

Рельєф переважно гористий, більше 80% території займають гори. 

Відомий поет династії Тан Лю Цзун'юань називав її «оточеною горами і ріками 

місцевістю». Завдяки своєму місцезнаходженню Шаньсі отримала свою назву 

«Розташована на захід від гори (Тайханшань) провінція». За часів «Весни і 

осені» (770-476 рр. до н.е.), цей регіон належав до царства Цзінь, тому 

скорочена назва Шаньсі - «Цзінь». У 403 р. до н.е. «Цзінь» розділили на три 

частини, Шаньсі також називають «Троєцзінь». 

Загальна площа провінції Шаньсі – 15,7 млн га, чисельність населення – 

36,6 млн  осіб; адміністративно ділиться на 11 міських округів, 119 повітів. 

Адміністративний центр - місто Тайюань. 

Провінція знаходиться в середніх широтах всередині континенту східної 

частини азіатського материка. Клімат - помірно-континентальний, мусонний. 

Загальна характеристика: зима довга, холодна і суха, осінь коротка, м'яка  

з достатнім сонячним освітленням, літо довге на півдні і коротке на півночі, 

навесні клімат мінливий з піщаними бурями. Південна і північна частина 

провінції є вузькими і довгими, а також гірно пересіченими, рельєф піднесений 

на півночі, низинний на півдні, в кліматі існує велика різниця між півднем і 

північчю. 

 

Історія і культура 

 

Провінція має довгу історію і блискучу культуру, є місцем зародження 

китайського народу, користується назвою «Колиска китайської цивілізації». 

Історія провінції налічує понад три тисячі років, тому вона користується 

репутацією «Музею китайської класичної культури». Понад 70 відсотків 

стародавніх надземних споруд до династій Цзінь і Сун (1000 років тому) 

знаходиться в межах провінції. 452 важливих культурних пам'ятника 

знаходяться під охороною держави. За цим показником провінція займає перше 

місце в країні. Найбільший печерний комплекс в Китаї - печери Юньган, одна з 

чотирьох священних буддійських гір, літній курорт - гора Утайшань і древнє 

місто Пін'яо включені в список всесвітньої культурної спадщини. По всій 

провінції розкинуті різноманітні стародавні і сучасні культурні пам'ятки: руїни 

культури стародавнього людства, імперські міста, храми і монастирські двори, 



гроти і кам'яні стели, скульптури і фрески, стародавні пагоди і гробниці, святі 

буддійські і даоські місця, фортеці та перевали. 

 

Мінеральні ресурси 

 

Провінція багата на корисні копалини. тут виявлено120 видів руди, з них 

70 є розвіданими. 13 видів руди (вугілля, вугільний метан, боксити, залізна 

руда, мідь, рутил і т.д.) мають важливе значення в соціально-економічному 

розвитку. Запаси вугілля - 276 млрд т., що становить 20% від 

загальнонаціональних запасів, метан з вугільних пластів - 182 млрд. м
3 

(88,2% 

від загальнонаціональних), бокситів – 1,4 млрд т (36,5%). 

Крім того, марганцева руда, срібло, золото, графіт, бентоніт, каолініт, 

калієві породи, граніт, цеоліт та інші корисні копалини також мають значний 

потенціал для розвідки і видобутку. 

У провінції майже 1000 рік і струмків (в основному, належать до басейну 

річок Хуанхе і Хайхе). Водотоннажність великих водосховищ становить  

1,2 млрд м
3
. Кількість днів, коли якість повітря досягає стандарту в міських 

округах, становить 128-301. Площа, вкрита лісами - 3,2 млн. га (20,5% від 

загальної території). 

Зі своїм унікальним географічним розташуванням і кліматичними 

умовами провінція стала «Царством малих хлібів». За виробництвом могара, сої 

та вівса провінція займає лідируючі позиції в країні. Гречка, овес, просо, 

квасоля, горох, боби, сочевиця мають не тільки харчову цінність, а й оздоровче 

значення. 

За виробництвом яблук, червоних фініків, волоських горіхів і інших 

свіжих сухофруктів провінція також займає важливий статус в країні. 

На внутрішньому ринку і за кордоном великою популярністю 

користуються шаньсийській оцет, просо, спаржа, другорядні зерна. 

 

Промисловість 

 

У провінції Шаньсі понад 3,7 тис. промислових підприємств. Їхні доходи 

- 1772,5 млрд юанів (258 млрд $), податок на прибуток - 217,6 млрд. юанів 

(31,7 млрд $). Доходи від реалізації передового обладнання досягають  

179,2 млрд юанів (26,1 млрд $). 

 

Інфраструктура 

 

Загальна протяжність залізниць - понад 4 тис. км, в провінції 7 цивільних 

аеропортів: Тайюань, Датун, Чанчжи і Юньчен, Люйлян, Ліньфень і Утайшань. 

Пропускна здатність пасажирських терміналів 15,8 млн. осіб. 

Протяжність автомобільних доріг - 143 тис. км., в т.ч. високошвидкісних - 

5,3 тис. км. Швидкими темпами розвивається міський громадський транспорт, 

пасажирооборот громадського транспорту і таксі досягли 2,5 млрд на рік. 

Завдяки реалізації проектів в сфері водозабезпечення (водопостачання 

Дуншань, водовідвідний канал від річки Хуанхе в середній частині Шаньсі, 

перекидання річкових стоків з водосховища Сяоланді) розвинена мережа 

водопостачання. 



Загальна потужність - 82,7 млн. кВт/год, вітрової і сонячної 

електроенергії - 8,7 млн і 5,9 млн. кВт/год відповідно. 

 

Освіта 

 

Питома вага витрат на освіту в структурі регіональної валової продукції 

перевищує встановлений центральною владою значення (4%). Безкоштовна 

обов'язкова освіта поширена в усіх міських і сільських районах. У провінції 

валовий коефіцієнт охоплення в вузах - 46,6%, в середніх школах - 94,2%. 

Побудований новий район для вищих навчальних закладів - Шаньсійське 

містечко, в його будівництво вкладено 10 млрд. юанів (1,5 млрд $). Тут можна 

вмістити 150 тис. студентів. 

У провінції знаходяться 80 вузів, 11 незалежних коледжів для дорослих. 

 

Гуманітарна сфера 

 

Провінція докладає великі зусилля для будівництва системи соціально-

культурного сервісу, що охоплює міські і сільські райони. У кожному повіті  

є бібліотека і будинок культури, в кожному селі - культурний центр.  

У провінції 131 будинків культури, 89 музеїв, 148 художніх труп,  

128 публічних бібліотек. Щорічно видається 60 газет, 201 журнал, 3608 книг. 

 

Охорона здоров'я 

 

Кількість закладів охорони здоров'я - 42,5 тис., включаючи поліклініки і 

клініки при селах, на 192,6 тис. ліжок. Працюють 135 клінік охорони здоров'я 

матері і дитини. В установах охорони здоров'я працюють 232,6 тис. фахівців. 

 

 


