
УРОК № 38 

Тема уроку. Особливості економіки країн Африки. 

Мета:    

Мета: охарактеризувати загальні риси господарства, особливості галузевої 

структури і територіальної організації господарства окремих країн Африки; 

визначити причини економічної відсталості та бідності країн регіону; 

вдосконалювати навички роботи з картами атласу; розвивати уміння аналізувати 

данні таблиць і діаграм. 

План 

1. Загальні риси господарства. 

2. Промисловість Африки. 

3. Сільське господарство. 

4. Транспортна система Африки. 

5. Зовнішньоекономічні зв'язки. 

 

1. Загальні риси господарства 

 Багатоукладність, переважання натурального господарства і кустарних 

ремесел 

 Низький рівень розвитку (2% сукупного ВВП країн світу) 

 Вузька спеціалізація (за винятком Південної Африки, Марокко, Тунісу) 

 Переважання екстенсивного сільського господарства і видобувної 

промисловості 

 Наслідки колонізації в територіальній структурі (внутрішні райони 

спеціалізації пов'язані з портами) 

 Країни Африки – слаборозвинуті в економічному відношенні. Їх частка в 

загальному світовому товаровиробництві становить лише 1,5%; 32 країни мають 

надзвичайно низький рівень економічного розвитку (наприклад, Cьєрра- Леоне, 

Еритрея). Проте окремі країни на півночі й крайньому півдні Африки мають 

досить високі економічні показники. Це Єгипет, Туніс, Алжир, Лівія, Марокко, 

ПАР. Більшість країн Африки за структурою господарства належать до аграрних 

і частково – до аграрно-індустріальних країн. їх економічний розвиток 

характеризується нестабільністю та кризовими явищами. 

2. Промисловість Африки 

Видобувна промисловість має високі показники розвитку завдяки 

іноземним інвестиціям. У цій галузі переважають розробки родовищ золота, 

дорогоцінного каміння, кобальту, хромітів, ванадію, урану (Республіка Конго, 

Ботсвана, Нігерія, Лівія). Унікальною коморою сировинних ресурсів є надра 

ПАР. Ця держава посідає пріоритетні місця на світовому ринку з видобутку 

золота, платини, марганцю, хромітів, алмазів, уранової руди. 

Паливно-енергетичний комплекс базується на власній і довізній сировині. 

Розвідані родовища нафти задовольняють власні потреби континенту, і майже 

20% сировини експортується. Родовища газу розташовані нерівномірно. Значні їх 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%3A_%D0%A9%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3F_%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96._%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83


запаси зосереджені в Алжирі, Лівії, Нігерії та Марокко. Вугілля в основному 

видобувають у ПАР. Країни Африки мають значні гідроенергоресурси, але 

розміщені вони дуже нерівномірно. ГЕС працюють на великих річках (Ніл, 

Конго, Нігер, Замбезі). Основна частина електроенергії виробляється на ТЕС. У 

Африці традиційно як паливну сировину використовують деревину рослин 

(баобабів, евкаліптів, пальм, ліан). Показники загальної кількості споживання 

електроенергії в країнах Африки є найнижчими у світі. 

Чорна металургія зосереджена в країнах Північної Африки та Нігерії і 

представлена поодинокими підприємствами з виробництва сталі низької якості. 

Кольорова металургія, що розвивається на власних ресурсах, досягла 

світового рівня, особливо виробництво міді та алюмінію. Країни спеціалізуються 

на видобутку і збагаченні інших руд кольорових металів, які становлять значну 

частину експорту. 

Хімічна промисловість тяжіє до джерел сировини. Вона представлена 

нафтопереробними підприємствами та виробництвом мінеральних добрив. 

Сучасне машинобудування практично не розвивається. 

Провідними галузями в господарстві багатьох країн є харчова (в основному 

виробництво різних рослинних олій) та легка. Достатньо розвинута текстильна 

галузь. Її продукція становить майже 22 % загальної вартості промислової 

продукції. Текстильні підприємства є в кожній державі. 

В Африці розвинуті деревообробна та целюлозно-паперова галузі. 

3. Сільське господарство 

Сільське господарство країн Африки постачає на світовий ринок багато 

видів рослинної сировини: олії, какао, арахісу, прянощів, тропічних фруктів 

тощо. Аграрний сектор характеризується низьким рівнем розвитку, хоча за 

структурою господарства більшість країн Африки належить до аграрних, і 50 % 

експорту в них припадають на частку сільськогосподарської продукції. 

Незважаючи на те, що 12% усіх оброблюваних земель світу припадають на 

Африку,  континент  неспроможний  задовольнити  свої   потреби   в   продуктах 

харчування. Темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції не 

встигають за темпами зростання кількості населення, тому недоїдання і навіть 

голод – звичайні явища для багатьох країн континенту. Для Африки властивим є 

так зване ризиковане землеробство, коли сільськогосподарські роботи проводять 

без упевненості в одержанні бажаних результатів. Причиною цього є природні 

екстремальні умови. 

Продуктивність сільського господарства є надзвичайно низькою, це 

зумовлюється невисоким рівнем технічної забезпеченості (на більшості території 

використовується лише ручна праця), потребою в меліоративних заходах (ґрунти 

недостатньо зволоча жені або навпаки пересичені вологою), відсутністю 

кваліфікованих спеціалістів (агрономів, селекціонерів, ветеринарів). 

Рослинництво спеціалізується на вирощуванні какао, сизалю, бавовни, чаю, кави, 
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бобових культур, олійних пальм, арахісу. Серед зернових переважають 

кукурудза, просо, сорго. 

Для Африки притаманна монокультурність: на певній території упродовж 

багатьох десятків, навіть сотень років вирощують одну й ту саму культуру. 

Наприклад, у Гані вирощують какао, в Ефіопії – каву, у Сенегалі – арахіс. Це 

призводить до негативних наслідків, а саме: до згубного впливу на навколішнє 

середовище, повної залежності від природи, а збуту  пройдукції  –  від  світового 

ринку, до погіршення економічного стану країни. У пустелях, напівпустелях і 

частково у саванах тваринництво розвинуто краще, ніж рослинництво. Переважає 

розведення кіз, овець, великої рогатої худоби, верблюдів. Значна частина 

тваринників – кочівники. Продуктивність тваринництва також є дуже низькою, 

оскільки умови утримання тварий – незадовільні, кормова база – недостатня, 

селекційна робота не проводиться, рівень ветеринарного обслуговування 

низький, залежність від погодно- кліматичних умов – велика. Тому країни 

Африки, які посідають провідне місце у світі за кількістю поголів'я худоби, 

неспроможні задовольнити власні потреби в м'ясо-молочній продукції. 

Рибальство розвинуто добре в країнах, які мають вихід до моря, але продукція 

майже не експортується, за винятком продукції рибоконсервних заводів. 

4. Транспортна система Африки 

Країни Африки мають малорозвинутий транспорт. Густота транспортної 

мережі – найнижча у світі. Сучасне транспортне будівництво на континенті 

гальмується як з природних, так і з економіко-політичних причин. Регіони мають 

дуже мало шляхів із твердим покриттям, з них 90 % припадають на країни 

крайньої півночі і крайнього півдня. Надзвичайно низькою є забезпеченість 

автомобільним парком. Міждержавну роль відіграють лише залізниці Південної 

Африки. Річковий транспорт слаборозвинутий через пороги та водоспади на 

річках, проте найбільші річки – Конго, Ніл, Нігер – мають допоміжні системи в 

обхід порогів. Морський транспорт забезпечує зовнішньоекономічні зв'язки країн 

регіонів. Морський флот Африки є дуже великим, а Ліберія посідає 2-ге місце в 

світі, після Панами, за кількістю суден. Та весь ліберійський флот належить 

західним судовласникам, які фрахтують його кораблі. Столиці майже всіх держав 

мають аеропорти. Трубопровідний транспорт найбільш розвинутий у Північній 

Африці. Традиційно велику роль відіграє гужовий транспорт. 

5. Зовнішньоекономічні зв'язки. 

Африка експортує нафту, алмази, іншу мінеральну сировину. В експорті 

продуктів сільського господарства переважають какао, кава, банани, кукурудза, 

рибні консерви. Головні  зовнішньоторігівельні  партнери  –  розвинуті  держави 

Європи, США, Японія. Імпортують країни Африки обладнання, машини, паливо, 

промислову сировину, продукти харчування. Більшість країн континенту 

підтримують з нашою державою постійні торговельно-економічні та науково-

технічні зв'язки. У  цілому  торговельне  сальдо  України  з  країнами Африки – 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


позитивне. Основними торговими партнерами України є Єгипет, Ліберія, Гвінея, 

Марокко, Кот-д'Івуар. 

Питання для самоконтролю 

1. Які причини обумовили низький рівень розвитку сільського 

господарства Африки? 

2. У чому полягають основні особливості господарства більшості країн 

Африки? 

3. Чому всі африканські держави, крім Південноафриканської республіки, 

називаються такими, що розвиваються? 

4. Чи залежить від географічного положення країни розвиток її 

господарства? Якщо так, то на конкретних прикладах країн Африки доведіть 

свою точку зору. 

 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Уважно прочитайте поданий матеріал. 

2. Зробіть конспект. 

3. Опрацювати параграф підручника Безуглий В.В. Географія (рівень 

стандарту): підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: Генеза, 2018. 

– 192 с. § 30.  

 

 


