
Тема:Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор 
економіки. Сільське господарство. Лісове господарство. 

Добувна промисловість.   
Завдання 1. Опрацюй даний матеріал. Запиши короткий 
конспект. Сфографуй і надішли його мені. 
  

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН АФРИКИ  
        Особливості сучасного розвитку країн Африки 
     Важливе місце в економіці належить іноземному капіталу. Валова 
продукція іноземних і спільних підприємств формує близько половини 
ВВП. Основні обсяги іноземного капіталу вкладено переважно у 
видобуток корисних копалин у національних економіках ПАР, Нігерії, 
Габону, Лівії, ДРК. У виробничій структурі 
переважають малоефективне, часто монокультурне сільське 
господарство, лісове та рибне господарство, добувна промисловість.  
     Для просторової організації економіки африканських країн 
характерні невеликі окремі осередки промисловості та 
високопродуктивного сільського господарства на тлі величезних площ 
малоефективного дрібнотоварного виробництва. Від порівняно 
розвинутих районів, де виробляють експортну продукцію, прокладено 
дороги до узбережжя в райони великих портів, звідки продукцію 
вивозять на світовий ринок.  
       Первинний сектор економіки 
   Провідне значення в економіці африканських країн має первинний 
сектор економіки, зокрема сільське, лісове та рибне господарства, а 
також добувна промисловість. Серед усіх регіонів світу Африка 
вирізняється переважанням  традиційних видів природокористування.  
  
     
  
Сільське господарство 
 В Африці склалися три основні системи сільського господарства.  
   Перша – землеробська, що ґрунтується на природній родючості 
ґрунту. В ній зайнято третину селян, які вирощують продукцію лише 
для власного споживання. Більшість господарств дрібні, натуральні або 
напівнатуральні, техніка та агротехніка примітивні. Найпоширеніше 
знаряддя праці – мотика. Господарства дуже залежать від природних 
умов. Надмірне зволоження та повені в сезон дощів, суховії у період 
посухи, нашестя комах – усе це різко зменшує врожаї. 



     Друга система – землеробська, що використовує штучну 
підтримку родючості ґрунтів. Це плантаційне господарство з 
використанням найманої робочої сили, яке вирощує експортні культури 
та є основним постачальником іноземної валюти у бюджети країн. 
  Третя система сільського господарства – екстенсивно-скотарська, яка 
переважає в країнах Східної Африки. 
    У рослинництві для власного споживання культивують зернові 
культури (просо, сорго, кукурудзу) та тропічні коренеплоди (маніок, 
ямс, таро, батат).  
Головний «хліб» екваторіальної поясу – банани. Високотоварний сектор 
склався в період колоніалізму й вирощує експортні технічні культури. 
Основними з них є какао (понад половину виробництва какао-бобів 
світу), кава та арахіс. Розміщення технічних культур має чітку зональну 
спеціалізацію.  
   В екваторіальному поясі культивують какао (Кот-д’Івуар – 29 % світу, 
Гана – 12 %, Нігерія), олійну пальму (Бенін, Нігерія) та гевею (Нігерія).  
   На межі екваторіального та субекваторіального поясів вирощують 
каву (Ефіопія, Уганда, Кот-д’Івуар, Ангола). 
В субекваторіальному поясі розміщені плантації арахісу (Нігерія, 
Судан, Сенегал, Гамбія), бавовнику (Єгипет, Судан, Танзанія), цукрової 
тростини (Судан, Мозамбік, Маврикій), тютюну (Зімбабве, Малаві), чаю 
(Кенія, Малаві, Уганда, Мозамбік), сизалю  (Танзанія, Кенія).  
   Тропічний пояс освоєний мало. Там розвинуто землеробство в 
оазисах, де вирощують фінікову пальму. Для крайніх північних та 
південних субтропічних частин Африки важливе значення 
мають виноградарство та садівництво. 
Експортом цитрусових вирізняються Єгипет, Марокко, ПАР. 
     Низькопродуктивним є тваринництво Африки, що розвивається на 
сезонних пасовищах. Переважають кочове, напівкочове та відгонно-
пасовищне тваринництво. В саванах розводять велику рогату худобу, в 
напівпустелях і горах – овець та кіз, у пустелях кочівники-бедуїни 
випасають верблюдів. Головною продукцією тваринництва є шкіри, 
вовна, мохер.  
 
 
 
      Лісове та рибне господарства 
   Африканський регіон постачає на світовий ринок деревину 
екваторіального лісу. Заготівлю її ведуть іноземні або змішані компанії. 
Район їхньої дії – прибережні країни Західної та Центральної 
Африки: Кот-д’Івуар, Камерун, Габон, Конго. Головними з них 
є червоне дерево (використовується для оздоблювальних та столярних 



робіт, виробництва фанери) та ебенове дерево (для підводних 
конструкцій, будівництва, машинобудування). У більшості випадків 
лісове господарство задовольняє місцеві потреби, передусім у 
паливі. Крім того, займаються збиранням дикорослої кави та дикого 
меду. В ряді країн доглядають за дикорослою гевеєю заради одержання 
каучуку. 
    У субтропічних лісах Північної Африки заготовляють кору коркового 
дуба, що є однією зі статей експорту країн субрегіону. 
  Головна зона африканського морського рибальства – атлантичний 
континентальний шельф, особливо в його південній та північній 
частинах. Риболовний флот та рибоконсервні заводи мають Єгипет, 
Марокко, Нігерія, ПАР, Намібія. Риба, що зазнала промислової обробки, 
йде на експорт.  
      Добувна промисловість 
     У промисловому виробництві Африки переважає добувна 
промисловість. У цій сфері діють великі міжнародні концерни. Серед 
них найвідомішою є компанія De Beers, що контролює видобуток та 
збут алмазів. Найбільшою є роль Африки в постачанні на світовий 
ринок марганцю, хрому, кобальту, ванадію, золота, платини та алмазів. 
Досить великим є також експорт урану, міді, бокситів, фосфоритів, 
залізних руд і вугілля. 
     Ряд країн Африки є значними виробниками сирої нафти та 
природного газу, що експортують в країни Європи та США. Членами 
організації країн-експортерів нафти ОПЕК є Нігерія, Алжир, Лівія, 
Габон та Ангола. В роботі Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ) 
беруть участь Алжир, Нігерія, Єгипет, Лівія та Екваторіальна Гвінея. 
    Експорт нафти та природного газу з країн Африки не перевищує 10 % 
їх світового експорту, але за вартістю – це 70 % всього товарного 
експорту з регіону. Відносна обмеженість запасів нафти та природного 
газу африканських країн спонукає до прискореного розвитку 
промисловості з їх переробки. 
    В Африці налагоджений видобуток рудної сировини. 
Видобутком залізних, марганцевих, хромових руд, платини та золота 
вирізняється ПАР, мідних руд – Замбія та ДРК, бокситів – Гвінея та 
Гана. З нерудної сировини налагоджений видобуток світового 
значення алмазів у Ботсвані, Анголі, ПАР та ДРК; фосфоритів – у 
Марокко, Того та Тунісі.    
 


