
 

АФРИКА 

1 Г ( Малаві) 

2 В ( Ефіопія) 

3 А ( Нігерія) 

4 В ( Катар ) 

5 Г, Б, В, А 

6 1-Б, 2-Г, 3- А, 4-В 

Відповіді: 



7. 1. Товарне сільське господарство  набуло переважно монокультурного характеру; 

         Чисельність населення збільшується швидше, ніж зростає виробництво продовольства; 

         Зберігається низький рівень продуктивності праці в сільському господарстві. 

8. Південно-Африканська Республіка. Географічне положення: країна розташована на півдні Африки.      

Межує з Мозамбіком, Свазілендом, Ботсваною, Намібією, Лесото і Зімбабве. Найвища точка - гора 

Нджесуті. Релігія: християнство переважно (68%), зустрічаються – індуїзм, іслам (2%), анімізм та інші. 

Офіційні столиці: Преторія (адміністративна) та Кейптаун (законодавча). ПАР є членом ООН вступила в 

1945 році. Валовий національний продукт ПАР становить 28% ВНП усього африканського континенту, 

перевищує ВНП Нігерії, Кенії та Єгипту разом взятих. Південна Африка є також африканським лідером 

у плані розвитку сучасної інфраструктури і фінансової системи та інструментів їх використання. 

Провідні галузі промисловості: 

 

фінанси - 20,3%, 

обробна промисловість - 18,7%, 

торгівля - 13,1%, 

туризм - 10%, 

гірничодобувна - 6,5%, 

сільське господарство - 3,2%. 

Основною галуззю промисловості традиційно була гірничодобувна, але наприкінці 60-х років на 

провідне місце вийшла обробна промисловість. Розвивається видобуток золота, алмазів, платини, 

марганцю, хромової, залізної і мідної руд, кам'яного вугілля, азбесту, уранового концентрату. Високо 

розвинуте машинобудування, металургія. Швидко розвиваються хімічна і легка промисловість. 

Налагоджено виробництво рідкого палива з вугілля. Великі кошти держава вкладає у розвиток 

військової промисловості і в суднобудування. 

9. Найбільше товарів за минулий рік Україна експортувала до Китаю (на 8 млрд дол.; на 12,7% більше, 

ніж за 2020 рік), Польщі (на 5,23 млрд дол.; на 59,7% більше) та Туреччини (на 4,14 млрд дол.; на 

70,0% більше). 

 Більш за все у 2021 році Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 13,95 млрд 

дол.; на 81,4% більше, ніж за 2020 рік); зернових (на 12,34 млрд дол.; на 31,2% більше); жирів та олій 

тваринного або рослинного походження (на 7,04 млрд дол.; на 22,5% більше). 

 

 Найбільше товарів за 2021 рік Україна імпортувала з Китаю (на 10,97 млрд дол.; на 31,9% 

більше, ніж за 2020 рік); Німеччини (на 6,28 млрд дол.; на 17,7% більше) та Російської Федерації (на 

6,08 млрд дол.; на 33,9% більше). 

 Основними товарними позиціями українського імпорту у 2021 році були: палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки (на 14,33 млрд дол.; на 79,5% більше, ніж за 2020 рік), машини, 

обладнання та механізми (на 14,20 млрд дол.; на 22,9% більше), продукція хімічної та пов’язаних з 

нею галузей промисловості (на 9,74 млрд дол.; на 32,8% більше). 

 


