
§ 38. Особливості економіки країн Африки 

1. Пригадайте, як впливають на розвитоксільського 
господарства природні умови материка. 

2. Знайдіть на карті Африки ті частини материка,які 
позбавлені умов для розвитку лісового господарства. 
Поясніть, чому саме. 

1. Особливості економіки країн Африки.Африка донині 
в економічному сенсі залишається найвідсталішим 
материком планети, ареною гострих міждержавних і 
внутрішньодержавних конфліктів. Низький освітній 
рівень населення, відсутність у нього політичної волі до 
прогресивних змін у суспільстві не сприяють розвиткові 
господарства. Особливо яскраво це проявляється в 
первинному секторі економіки. 

Якщо «зелена» і «біотехнологічна» революції на інших 
материках дали змогу наприкінці XX ст. вперше 
вдосталь нагодувати місцеве населення, то в Африці все 
зовсім по-іншому. Уже з 80-х років XX ст. тут почала 
стрімко загострюватися продовольча проблема. Нині 
Африка є основним отримувачем продовольства від 
продовольчої й сільськогосподарської організації ООН 
(ФАО), штаб-квартира якої знаходиться в Римі. 
Причинами голоду в Африці наукова спільнота вважає 
війни, посухи та неконтрольоване зростання населення. 



Знайдіть більше інформації про діяльність ФАО в країнах 
Африки на офіційному сайті організації: 
fao.org/home/en/. 

2. Первинний сектор економіки. Сільське та 
лісовегосподарство. Добувна промисловість.У цілому 
сільське господарство Африки спрямоване на експорт, 
адже це — основа економіки більшості країн материка. 
В окремих із них у ньому задіяно до 2/3 економічно 
активного населення, яке виробляє значну частку ВВП 
країн (Єгипет — 12 % ВВП, 28 % задіяного населення; 
ЦАР — 42 % ВВП; Ефіопія — 37 % ВВП, 70 % задіяних; 
Мадагаскар — 24 % ВВП; Танзанія — 34 % ВВП, 66 % 
задіяних). Важко визначити точну кількість 
працездатного населення, яке задіяне в сільському 
господарстві кожної окремої африканської країни, адже 
в багатьох із них використовують дитячу працю. 
Наприклад, у Кот-д’Івуарі плоди дерева какао збирають 
навіть 8-річні діти (мал. 81, а). їхній робочий день 
триває майже 12 год. Пригадайте це, коли купуватимете 
шоколадні цукерки. 

Лише єдина країна Африки Нігерія належить до 
десятки світових лідерів за обсягами 
сільськогосподарського виробництва, а Єгипет — до 
двадцятки. 

У багатьох країнах сільське господарство має 
монокультурний характер, тобто в основному 
вирощують одну культуру, яку не може масово вживати 



в їжу місцеве населення. Наприклад, у Гані та Нігерії 
вирощують какао; в Ефіопії, Анголі та ДРК — каву; у 
Сенегалі - арахіс; у Кенії, Мозамбіку, Уганді, Танзанії, 
Конго — чай; у Малі — бавовник. Для місцевого 
споживання вирощують такі коренеплоди, як батат і 
маніок (мал. 81, б). Африка є світовим постачальником 
на міжнародний ринок багатьох продуктів тропічного 
рослинництва: какао-бобів — майже 2/3 світового 
експорту; сизалю та кокосових горіхів — 1/2; кави й 
пальмової олії — 1/3; чаю — 1/10, значної кількості 
арахісу й арахісового масла. 

Із споживчих культур в африканських країнах найбільше 
вирощують пшеницю (Єгипет, Алжир, Марокко, ПАР, 
Туніс), кукурудзу (ПАР, Єгипет, Нігерія, Ефіопія), ячмінь 
(Марокко, Ефіопія, Алжир) і рис. 

У багатьох країнах вирощують олійні культури: у 
Західній Африці — арахіс та олійну пальму, майже 
половину врожаю якої дають Нігерія й Сенегал, у 
Середземномор’ї — оливкове дерево (приблизно 
половину продукції якого дає Туніс). 

У субтропіках країн Північної Африки, а також у 

ПАР поширене виноградарство. Тут вирощують багато 
цитрусових — апельсинів, мандаринів, лимонів, 
грейпфрутів, які країни Північної Африки в основному 
експортують. 



Африка дає майже 2/5 світового виробництва фініків 
(Єгипет, окремі райони Чаду, Малі, Судану, Нігеру, 
Марокко, Алжиру). У Кенії та інших країнах Африки на 
експорт вирощують квіти (мал. 81, в). 

Деякі африканські народи, які здавна спеціалізувалися 
на розведенні домашніх тварин, навіть називають за 
певним видом худоби (кабабіш — «козопас», баккара 
— «коров’ячий пастух»), Розвиток тваринництва в 
Африці ускладнюється через посушливість клімату 
(Сахара) або ж лімітується поширенням мухи цеце, 
укус якої викликає сонну хворобу в людей та тварин. У 
цілому воно екстенсивне, пасовищне, напівкочове або 
відгінне й відрізняється дуже низькою продуктивністю 
при значній кількості поголів’я худоби. 

 
Мал. 81. а) дитяча праця на зборі какао-бобів у Кот-
д’Івуарі; б) батат — основна їжа африканців; в) 
вирощування троянд у Кенії 

Наслідком активного розвитку скотарства в зоні 

Сахеля стало спустелювання значних територій 
Північної Африки. У багатьох країнах худобу обожнюють 



і через релігійні міркування не вбивають. В окремих 
племенах володіння худобою має престижний характер 
(що більше голів належить власнику, то більше його 
поважають). Багато народів Північної Африки вживають 
тільки молоко та кров живих корів. У мусульманських 
країнах Північної Африки практично відсутнє 
свинарство. 

Пригадайте тлумачення понять «спустелювання», 
«вертикальні міграції», «меридіональні міграції». 
Поясніть, чи характерні ці явища для країн Африки, для 
яких і чому. 

Лісове господарство розвинуте в країнах Екваторіальної 
Африки. За темпами вирубування лісів з їхніми цінними 
тропічними видами дерев Африка є світовим лідером. 

У країнах Африки найкраще розвинута гірничодобувна 
промисловість. Ви вже знаєте, що материк дуже багатий 
на руди металів, алмази й енергоносії. Найбільше 
залізної руди видобувають у ПАР, Мавританії, Сьєрра-
Леоне, Ліберії, Єгипті й Алжирі; марганцевої — у ПАР, 
Габоні, Гані; бокситів 
— у Гвінеї; олова — в Алжирі, Конго, Мавританії, 
Марокко, Заїрі, Болівії (у 24 країнах Африки); уранових 
руд — у Нігерії, Намібії, ПАР; мідних руд — у Замбії, 
ДРК, ПАР; алмазів — у Ботсвані, Анголі, ПАР. 



За допомогою географічного атласу визначте країни 
Африки, які мають запаси нафти, природного газу, 
кам’яного вугілля, золота та фосфоритів. 

3. Вторинний сектор економіки. Галузі вторинного 
сектора економіки в Африці перебувають у 
зародковому стані, за винятком ПАР. Підприємства з 
переробки нафти й газу розміщені переважно в країнах 
Північної Африки. У ПАР, ДРК та Замбії виплавляють 
чорні метали та чорнову мідь. У Нігерії виробляють 
олов’яні концентрати. ПАР, Танзанія, Намібія, Гана 
видобувають та обробляють золото. Фактично лише в 
ПАР є досить розвинуте машинобудування, яке 
виготовляє транспортні засоби, обладнання для різних 
галузей промисловості, зброю тощо. У цій країні 
розвинута хімічна промисловість. 

У більшості країн Африки домінують легка й харчова 
промисловість. Наприклад, у Єгипті, де росте 
найкращий бавовник у світі, про який кажуть «ноги — у 
воді, а голова — у вогні», розвинута трикотажна 
промисловість. Вона ж характерна й для інших держав, 
які вирощують цю волокнисту культуру. У структурі 
господарства Нігерії серед переробних підприємств 
можна назвати бавовноочисні та текстильні. Зростає 
виробництво в цементній промисловості. 

У ДРК, де є великі поклади нафти, побудовано 
підприємства нафтопереробної та нафтохімічної 
галузей. Однак абсолютно переважають 



підприємства легкої промисловості, насамперед 
текстильні фабрики, деревообробні та харчові 
виробництва. Така ж ситуація й у Східній Африці. 
Різниця тільки в тому, що тут у легкій промисловості 
розвинена ще й шкіряна. 

Особливості територіального розміщення багатьох 
промислових центрів у країнах, що мають вихід до 
океанів і морів, полягають у тому, що вони виникли як 
портові міста й надалі розвивалися як місця обробки та 
транспортування сировини до країнметрополій. Тому 
більшість промислових центрів розміщено або на 
морському узбережжі, або ж на берегах великих річок 
(Каїр, Александрія, Хартум, Лагос, Луанда, Тріполі, 
Алжир, Могадишо, Кіншаса, 
Браззавіль, Дакар, Аккра, Дар-ес-Салам) тощо. І нині це 
не лише столиці африканських держав чи найбільші їхні 
міста, а й потужні промислові центри материка. 

Знайдіть на карті Африки ці та інші великі промислові 
центри. 

Африка ще не повністю використовує власний 
енергетичний потенціал. Серед тих ГЕС, що вже 
працюють, треба назвати: Асуанську в Єгипті на річці 
Нілі; у Мозамбіку — Кахора Бас на річці Замбезі; Гігель 
Гібе в Ефіопії, Інга в ДРК на річці Конго; у Гані — 
Аксомбо на річці Вольта. Серед тих, що будуються, — 
Ефіопський ренесанс на Голубому Нілі, Лаука в Анголі. 
Більшість з них будувалася за фінансування та 



інженерної підтримки іноземних спеціалістів. Інколи 
навіть не для забезпечення енергією самої країни, а для 
роботи металургійних заводів, що належать іноземним 
ТНК. 

Знайдіть зазначені в тексті річки, на яких побудовано 
ГЕС. 

За допомогою додаткових джерел, інформації 
підготуйте коротке повідомлення про будівництво ГЕС 
на річках Африки, Їхні економічні переваги й проблеми. 

4. Третинний сектор економіки: особливості 
становлення та закономірності 
розміщення.Третинний сектор економіки 
Африки теж перебуває в зародковому стані. 
Однак окремі країни успішно його розвивають. 
Насамперед це стосується різних видів туризму. 
Для цього в деяких країнах є всі передумови — 
значна історикокультурна спадщина та 
сприятливі природні умови для туризму 
протягом року, наприклад пляжного. 

Знайдіть найцікавіші для вас об’єкти Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО в Африці (whc.unesco.org/ ru/list/) і 
складіть туристичний маршрут ними. Запропонуйте 
власну розробку на одному з уроків географії. 

Щодо освоєння історико-культурної спадщини, яка одна 
з найдавніших у світі, 1 місце посідає Єгипет. В Ель-Гізі 



знаходяться піраміди Хеопса, Хефрена та Мікерина, які 
є одним із семи чудес стародавнього світу, що 
збереглися до наших днів. Відомими на весь світ є 
Мемфіс із величними руїнами храму Птаха, Луксор з 
його храмом на честь Амона-Ра, Карнак, Долина царів, 
Саккара тощо. Існує й інший напрям розвитку туризму, 
його умовно можна назвати «шляхом Кенії». Це 
створення державних національних природних парків, 
де зберігається дика флора та фауна. Тут навіть виникла 
мережа приватних природних парків, потік туристів до 
яких збільшується. Найбільшими туристичними 
районами є субрегіони Північна та Східна Африка. 

Банківський, страховий та кредитний сектори економіки 
Африки почали розвивати в окремих країнах 10-15 років 
тому. Однак і сьогодні доступ переважної більшості 
населення до цих послуг утричі нижчий від 
середньосвітового рівня. У країнах розширюється 
присутність іноземних ісламських і транснаціональних 
банків, наприклад «BNP Paribas». Банківські системи 
Алжиру, Єгипту, Лівії, Марокко й Тунісу більш розвинені 
як за кількістю банків, так і за обсягом банківських 
активів серед держав континенту. У ПАР знаходиться 
третина загальної кількості діючих банків континенту, 
їхніх сукупних активів і чистого доходу. Тут розміщені 44 
із 100 найбільших африканських банків. 

За колоніальних часів у Африці розвивався переважно 
залізничний та морський транспорт. Транспортна 



система регіону має переважно відсталу інфраструктуру 
та техніку (мал. 82). 

 
Мал. 82. Автомобільний транспорт Африки: а) 
маршрутне таксі; б) автобуси 

Конфігурацію транспортної мережі донині 
визначають потреби вивезення сировини з 
внутрішніх районів до морських портів з подальшим 
її постачанням для перероблення до розвинених 
країн світу. Останнім часом почали споруджувати 
автомобільні магістралі й аеропорти. 

Одна з таких автомагістралей перетнула Сахару з півночі 
на південь від м. Алжира до м. Лагоса в Нігерії. 
Розвиток авіаційного транспорту в основному 
визначається розміщенням основних туристичних 
центрів, наприклад у Єгипті, Тунісі, Кенії, Танзанії, 
Марокко, на Мадагаскарі тощо. Найбільші морські й 
авіаційні порти Африки розташовані в Александрії, Каїрі, 
Касабланці, Дакарі, Лагосі, Момбасі, Кейптауні, Дурбані, 
Дар-есСаламі. 



Про створення єдиної транспортної мережі Африки 
говорити поки що зарано. 

Африка є світовим постачальником багатьох продуктів 
тропічного рослинництва, але в багатьох країнах 
регіону нині загострюється продовольча проблема. У 
монокультурному сільському господарстві Африки 
задіяно майже 2/3 економічно активного населення й 
використовується дитяча праця. 

Розвиток низькопродуктивного тваринництва 
ускладнюється через посушливість клімату та 
поширення мухи цеце. З його активним розвитком 
пов’язане спустелювання значних територій Північної 
Африки. 

Африка — світовий лідер за темпами вирубування 
тропічних лісів. 

Місце Африки в міжнародному поділі праці продовжує 
визначати гірничодобувна промисловість. Особливості 
територіального розміщення багатьох промислових 
центрів пов’язані з колоніальним минулим материка. 

Третинний сектор економіки в багатьох країнах 
регіону перебуває в зародковому стані, за винятком 
туризму в країнах, де для цього є умови. Банківські, 
страхові та кредитні послуги для переважної більшості 
населення регіону недоступні. 



Домашнє завдання: 

 

1. Поясніть, чому найбільші міста та 
промисловіцентри Африки виникли на узбережжях 
океанів і берегах великих річок. 

2. Охарактеризуйте екологічні й 
економічніпроблеми, пов’язані з розвитком 
первинного сектора економіки країн Африки. 

3. Які складові третинного сектора економіки 
країнАфрики найбільше розвинуті, у яких країнах і 
чому? 

4. Поясніть проблеми розвитку транспортноїсистеми 
в країнах Африки. 

5. Охарактеризуйте проблеми, які потрібновирішити 
країнам Африки першочергово для забезпечення 
поступового розвитку економіки та підвищення рівня 
життя населення.  



§ 39. АФРИКА  Нерівномірність економічного розвитку 
субрегіонів Африки. Особливості їхньої участі в 
міжнародному поділі праці. Зв’язки України з 
країнами Африки 

 

1. Пригадайте, що таке «міжнародний поділ праці». 

2. Які абсолютні переваги має Африка в 
розвиткуенергетики порівняно з іншими регіонами 
світу, про які вже йшлося? 

1. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів 
Африки визначають декількома чинниками. По-
перше, значну роль відіграють природні умови та 
ресурси, які створюють певне територіальне 
середовище. Люди, де б вони не мешкали, повинні 
працювати. Отже, наявність сприятливих природних 
умов визначає проживання в тому чи іншому регіоні 
людей, які починають розвивати господарську 
діяльність. По-друге, у місцях, де виявлені й 
видобуваються ті чи інші мінеральні ресурси, теж 
виникають зони економічної активності. 

Пригадайте, у яких екстремальних умовах видобувають 
корисні копалини в Австралії, Канаді та США. 
Порівняйте їх з африканськими. 

Значну роль у розвитку економіки відіграє вигідне 
географічне положення регіону. Щодо цього в Африці 



перевага належить приморським регіонам та острівним 
країнам і територіям. 

За допомогою політичної карти світу назвіть країни 
Африки, що не мають виходу до океанів і морів. 
Поясніть, як впливає на розвиток цих країн їхня 
ізольованість від моря. 

Економіка розвивається за допомогою багатьох інших 
чинників, наприклад ефективного управління 
державою, рівня корупції, освіти й культури населення, 
національних традицій. В Африці також значний вплив 
на розвиток економіки мають військові конфлікти, 
тероризм тощо. 

Поясніть на прикладі Єгипту та Тунісу, як на економіку 
цих країн вплинули терористичні акти, що відбулися за 
останні роки. 

Найвищий рівень економічного розвитку має 
субрегіон Південна Африка. Саме тут розміщена 
найрозвинутіша країна материка ПАР. Загалом у 
цьому субрегіоні найсприятливіші в Африці природні 
умови для життя й господарської діяльності людини 
та величезні запаси мінеральних ресурсів, що 
створюють об’єктивну базу для розвитку всіх галузей 
економіки. Суб’єктивною основою такого розвитку є 
значна перевага нащадків переселенців з Європи, які 



є найосвіченішою та креативною частиною населення 
материка. Саме в ПАР найбільше розвинені всі три 
сектори економіки, насамперед третинний. 

Друге місце за рівнем економічного розвитку в цілому 
належить субрегіону Північна Африка. Надзвичайно 
вигідне економіко-географічне положення дає 
можливість розвивати взаємовигідне співробітництво з 
Європою. Субрегіон характеризується значною 
соціальноекономічною самобутністю, де арабське 
населення впродовж багатьох століть пристосовувалося 
до екстремальних умов життя та господарської 
діяльності в умовах пустелі. Великі запаси енергоносіїв 
створюють у субрегіоні умови для економічного 
зростання, а значна історикокультурна спадщина — для 
розвитку третинного сектора економіки. Наприклад, в 
Алжирі будують лікувальні комплекси з використанням 
70 термальних джерел (з 282, які є в країні) (мал.), що 
створить понад 2 тис. додаткових робочих місць для 
місцевого населення. 

Назвіть країни Північної Африки, які мають найбільші 
запаси енергоносіїв. 

Західна Африка теж має дуже вигідне географічне 
положення й природні ресурси для розвитку економіки. 
Несприятливим для життя є вологий екваторіальний та 
субекваторіальний клімат, поширення мухи цеце, СНІДу 
й інших небезпечних інфекційних хвороб серед 
населення. 



Східна Африка теж має вигідне географічне положення. 
Тут переважають сприятливі природні умови й багаті 
природні ресурси. Величезних збитків економіці 
завдають політична нестабільність у регіоні, військові 
конфлікти та тероризм, мільйони біженців, пірати 
Сомалі. У цілому субрегіон має значні потенційні 
можливості для власного господарського розвитку. 
Найбільшою мірою це стосується подальшого освоєння 
території для розвитку власної енергетики та 
третинного сектора економіки, а в ньому — рекреації й 
туризму. 

 

Мал. а) східний базар у Марокко; б) термальне джерело 
Хамам-Мескутін в Алжирі Найнижчий рівень 
економічного розвитку характерний для субрегіону 
Центральна Африка. Головна причина полягає в тому, 
що ці країни віддалені від морів та океанів. В 
історичному сенсі субрегіон почав розвиватися 
найпізніше, хоча й найбільше зберіг власну 
самобутність. Саме тут знаходяться найбідніші країни 



материка та світу: Чад, ЦАР, Південний Судан з його 
майже постійними військовими діями. 

2. Особливості участі окремих субрегіонівАфрики в 
міжнародному поділі працівизначає різний рівень 
їхнього економічного розвитку й структура 
господарства. У цілому всі субрегіони Африки 
постачають на світовий ринок продукцію 
гірничодобувної промисловості. Щоправда, кожна 
частина Африки робить у це власний внесок. Північна та 
Західна Африка поставляють нафту й газ, Південна та 
Західна — золото, алмази й дорогоцінне каміння. 
Центральна Африка постачає мідну руду. Майже скрізь 
видобувають руди кольорових металів. 

Північна та Південна Африка експортують у великих 
кількостях плоди цитрусових дерев, виноградні вина, 
тютюн. Країни Західної та Східної Африки постачають на 
світовий ринок какао-боби, каву, бавовник, тропічну 
деревину тощо. Узагалі Тропічна Африка відома у світі 
як постачальник, окрім кави та какао, також арахісу, 
натурального каучуку, пальмової олії, чаю та спецій. 

3. Зв’язки України з країнами Африки. На 
міжнародному ринку товарів і послуг африканські 
країни й Україна не є конкурентами, що створює 
особливе підґрунтя для подальшого розвитку їхніх 
відносин. 



У цілому Україна має значне позитивне торговельне 
сальдо з цим материком. Майже 40 країн Африки 
підтримують постійні торговельноекономічні та 
науково-технічні зв’язки з нашою державою. 
Основними торговими партнерами України впродовж 
багатьох років є Єгипет, Ліберія, Гвінея та Марокко. З 
Африки Україна отримує переважно продукти 
тропічного землеробства (банани, каву, рис, арахіс, 
какао-боби), боксити й інші руди, шлаки та золу. 
Натомість до країн цього материка ми відправляємо 
різноманітну промислову продукцію (чорні метали, 
залізничні локомотиви, машини, обладнання, хімікати 
та мінеральні добрива) і продовольство (молочну 
продукцію, зернові, пшеницю та ячмінь, олію, 
майонез). 

Країни Африканського континенту є нашими постійними 
партнерами у сфері військовотехнічного 
співробітництва. Україна бере активну участь в 
операціях ООН щодо підтримання миру в 5 країнах 
Африки: Ліберії, Кот-д’Івуарі, ДРК, Судані та Південному 
Судані. 

Територіальна нерівномірність економічного розвитку 
країн Африки визначається декількома чинниками: 
природні умови та ресурси, географічне положення, 
ефективність управління державою, рівень корупції, 
освіти та культури населення, військові конфлікти, 
тероризм, національні традиції. 



У кожному із субрегіонів Африки є як найвідсталіші 
країни, так і ті, що демонструють повільний розвиток 
економіки. Найбільш потужно розвиваються регіони 
Північної та Південної Африки. Найнижчий рівень 
економічного розвитку характерний для субрегіону 
Центральна Африка. 

У міжнародному поділі праці країни Африки посідають 
місце постачальників на світовий ринок продукції 
гірничодобувної промисловості (переважно рудної та 
паливної сировини) і продукції тропічного сільського 
господарства, переважно рослинництва. 

На міжнародному ринку товарів і послуг африканські 
країни й Україна не є конкурентами, що створює 
підґрунтя для подальшого розвитку відносин: 
торговельно-економічних і науковотехнічних зв’язків, 
військово-технічного співробітництва. Крім того, Україна 
бере активну участь в операціях ООН щодо підтримання 
миру на цьому континенті. 

Домашнє завдання: 
 

1. Охарактеризуйте причини 
нерівномірногоекономічного розвитку країн регіону. 

2. Поясніть особливості економічного 
розвиткукожного із субрегіонів Африки. 



3. Знайдіть на політичній карті Африки країни, 
щомають найвищі показники економічного розвитку. 
Яке підґрунтя для цього має кожна з цих країн? 

4. Чи можна встановити конкретну 
спеціалізаціюокремих субрегіонів Африки? Яку саме? 

5. Назвіть перспективні, на вашу думку, 
сфериспівробітництва України з країнами Африки. 

6. Яку з країн Африки ви хотіли б відвідати? Чомусаме 
цю країну? 

 

africa.org.ua  - Африка- інформаційний центр; 

аllafrica.com/ -  сайт африканських новин і статистики. 
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