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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Країнознавство — це фундаментальна комплексна дисциплі-
на, яка вивчає соціально-економічні, соціокультурні, політичні
та правові особливості окремих регіонів і країн світу. Вивчення
курсу передбачає опанування значним масивом фактичних відо-
мостей про країни світу, їх географічне розташування, адмініст-
ративний та політичний устрій, економіку тощо. Знання з курсу
країнознавства є необхідною умовою для набуття професійних
знань з міжнародного права, міжнародної економіки та міжна-
родних відносин у подальшому, підвищує загальну, політичну
та правову культуру студентів.

Мета вивчення дисципліни “Країнознавство” — сформувати
у студентів теоретичні знання і практичні навички у сфері знань
про країни та регіони світу, що передбачає ознайомлення з різно-
манітними даними щодо природи, населення, господарства, куль-
тури та соціально-політичної організації окремих держав і регі-
онів світу.

Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:
1 ) дати політико-географічну класифікацію регіонів і країн

світу;
2 ) визначити специфіку геополітичного становища окремих

держав і регіонів світу;
3 ) проаналізувати особливості економічного розвитку регі-

онів і держав світу;
4 ) дати характеристику політичного устрою країн світу;
5 ) охарактеризувати специфіку та тенденції розвитку право-

вих систем різних країн світу.
Предмет дисципліни становлять:
1 ) загальні відомості про регіони світу та окремі держави,

що їх утворюють (розташування, площа, етнічний та на-
ціональний склад населення, панівні релігії, геополітичне
становище у світі);

2) короткі історичні відомості про відповідні регіони та країни;
3) загальна характеристика економіки регіонів і країн світу

(загальний економічний потенціал, розвиток галузей еко-
номіки, зовнішньоекономічні зв’язки, соціальні проблеми);
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4) загальна характеристика політичного устрою держав (фор-
ма правління, форма адміністративно-територіального уст-
рою, політичний режим та ін.);

5 ) основні дані про правову систему країн регіону.
У результаті вивчення курсу “Країнознавство” студенти по-

винні
знати:
• критерії класифікації країн і регіонів світу;
• головні фактори, що впливають на рівень розвитку еконо-

міки держави;
• основні етапи історії розвитку країн і регіонів світу;
• основні елементи соціально-економічної карти світу;
• основні елементи політико-правової карти світу;
уміти:
• визначати особливості економічного розвитку країни чи

регіону світу;
• оцінювати геополітичне становище країни чи регіону у світі;
• характеризувати елементи політичної та правової системи

країн і регіонів світу;
• аналізувати взаємозв’язок економічних, політико-правових

і культурних факторів у розвитку держав і регіонів світу.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“КРАЇНОЗНАВСТВО”

№ 
пор. Назва теми 

  1 Поняття, предмет і система дисципліни “Країнознавство”. Методика  
і функції країнознавства 

  2 Територія у країнознавстві. Соціально-економічна та політико-правова 
карта світу 

  3 Країнознавча характеристика Північної Америки. США і Канада 
  4 Країни Західної Європи 
  5 Країни Центральної та Східної Європи 
  6 Росія 
  7 Японія 
  8 Китай 
  9 Індія 
10 Країни Південно-Східної Азії 
11 Країни Близького Сходу 
12 Країни Африки 
13 Країни Латинської Америки 
14 Австралія та країни Океанії 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“КРАЇНОЗНАВСТВО”

Тема 1. Поняття, предмет і система дисципліни
“Країнознавство”. Методика і функції
країнознавства

Поняття і предмет курсу “Країнознавство”. Мета, завдання,
система курсу “Країнознавство”. Методика і функції країно-
знавства. Регіони та країни як одиниці аналізу дисципліни. По-
няття політико-територіальної одиниці та її види (держави, ко-
лонії). Систематизація різноманітних даних щодо природи, на-
селення, господарства, культури та соціально-політичної орган-
ізації країн світу.

Література [1; 2; 5; 9]
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Тема 2. Територія у країнознавстві. Соціально-економічна
та політико-правова карта світу

Склад території у країнознавстві: склад території країни,
параметри території країни, державні кордони та їх характери-
стика.

Географічне положення країн. Природа. Розселення.
Соціально-економічна карта світу. Критерії типології країн

світу. Класифікація держав за абсолютним розміром ВНП, до-
ходом на душу населення, рівнем розвитку науки і техніки, місцем
у МСРП тощо.

Особливості сучасної політико-правової карти світу. Класи-
фікація держав за формою правління (монархії, республіки,
країни Британської Співдружності), формою адміністративного
устрою (унітарні і федеративні), політичного режиму (демокра-
тичні, авторитарні, тоталітарні).

Поняття і класифікація основних міжнародних організацій.
Політичні та військові блоки (НАТО, АНЗЮС, АНЗЮК, ОАЄ,
ОАД). Економічні об’єднання (ОПЕК, ОЕСР, ЄАВТ, АТЕС,
НАФТА тощо). Змішані міжнародні організації (ООН, ЛАД,
АСЕАН, СНД, ОІК та ін.).

Література [1; 2; 5; 9]

Тема 3. Країнознавча характеристика Північної Америки.
США і Канада

Історія, населення та сучасне становище США і Канади у
світі. Основні етапи історії розвитку США і Канади. Етнона-
ціональний та релігійний склад населення США і Канади. Фак-
тори геополітичного домінування США як наддержави.

Загальна характеристика економіки США (найбільший у світі
ВНП, максимальна концентрація капіталу, використання досяг-
нень НТР, політика монетаризму тощо). Постіндустріальна ста-
дія розвитку економіки США і значення сектору послуг. Особ-
ливості канадської економіки.

Політичний устрій США та його особливості (президентська
модель країни, жорсткий розподіл влад, федералізм, дво-
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партійність). Особливості політичної системи Канади як держа-
ви в межах Співдружності націй.

Становлення правової системи США і Канади як репрезен-
тантів сім’ї загального права. Роль прецедентів і законів як
джерел права. Судове тлумачення Конституції США. Федеральне
законодавство та законодавство штатів.

Література [2; 3; 10; 11]

Тема 4. Країни Західної Європи

Історія розвитку країн Західної Європи. Етнонаціональний
склад населення. “Гарячі точки” регіону (Ольстер, країна басків).
Геополітичне становище країн ЄС у світі. Етапи становлення
Європейського Союзу. Значення для України розширення ЄС у
травні 2004 р.

Загальна характеристика економіки країн Західної Європи.
Особливості західноєвропейської економічної моделі (роль дер-
жавного сектору економіки, регулятивна політика, пріоритет
соціальних та етичних цінностей), її відмінність від американської
та японської моделей.

Політичний устрій західноєвропейських країн. Конституційні
монархії в регіоні, їх особливості. Парламентські та змішані
республіки. Особливості європейського федералізму. Автономії
в Іспанії та Італії. Роль демократичних цінностей в розвитку
країн регіону.

Правові системи країн Західної Європи, їх класифікація.
Становлення романо-германської правової сім’ї (рецепція римсь-
кого права, кодифікація, роль доктрини, галузей права тощо).
Романська (Франція, Італія, Іспанія, Греція) та німецька (ФРН,
Австрія, Швейцарія) групи. Генезис сім’ї загального (англосак-
сонського) права та його особливості в Англії та Ірландії. Особ-
ливості скандинавської (північної) правової сім’ї. Специфіка
змішаних правових систем Мальти та Шотландії.

Література [2; 3; 10; 12]
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Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи

Особливості Східної та Центральної Європи як регіону та
його субрегіони (Східна Європа, Центральна Європа, країни
Прибалтики, країни екс-СРСР, Південна Європа та Балкани).
Етапи історії розвитку країн регіону, геополітична специфіка їх
сучасного становища у світі після розширення ЄС у 2004 р.
Національний склад країн Східної та Центральної Європи.

Загальна характеристика економіки країн Східної та Цент-
ральної Європи. Економічна криза країн регіону після розпаду
СРСР та відмови від адміністративної моделі економіки. Спе-
цифіка перехідної моделі економіки у країнах Східної та Цент-
ральної Європи. Класифікація країн регіону за рівнем економіч-
ного розвитку.

Політичний устрій країн Східної та Центральної Європи.
Специфіка республіканської форми правління та унітарних дер-
жав у регіоні. Особливості федерації в Боснії і Герцеговині,
Сербії і Чорногорії. Демонтаж тоталітарної системи наприкінці
80-х — на початку 90-х років. Групи країн регіону за рівнем
демократизації суспільства (члени ЄС, претенденти, авторитар-
ний режим у Білорусі).

Загальні особливості правових систем країн Східної та Цен-
тральної Європи. Романська (Румунія, Македонія, Болгарія),
німецька (Чехія, Угорщина), скандинавська  (Прибалтика)
підгрупи континентальної правової сім’ї. Специфіка правової
культури країн євразійської правової системи.

Література [2; 3; 9; 12]

Тема 6. Росія

Населення та сучасне становище Росії у світі. Основні етапи
російської історії. Причини втрати Росією статусу наддержави
та основні зовнішньополітичні пріоритети.

Загальна характеристика економіки Росії на шляху ринко-
вих перетворень (шокова терапія та ліберальні перетворення на
початку 90-х років, криза виробництва, інфляція, фінансові піра-
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міди, криза 1998 р.). Основні економічні проблеми та засоби їх
подолання.

Політичний устрій Росії. Президентсько-парламентська мо-
дель республіки. Повноваження Президента. Правовий статус
Федеральних Зборів (Державна Дума, Рада Федерацій). Особ-
ливості російського федералізму. Проблема сепаратизму та те-
роризму в Чечні. Епоха Б. Єльцина та посилення авторитариз-
му при В. Путіні.

Правова система Росії. Історія російського права. Основні
джерела права (Конституція РФ, закони, підзаконні акти, док-
трина). Проблема місця РФ серед правових сімей світу та кон-
цепція євразійської правової системи.

Література [2; 7; 8; 11]

Тема 7. Японія

Населення та сучасне становище Японії у світі. Основні ета-
пи японської історії. Поразка у Другій світовій війні, її значен-
ня (американська окупація, демілітаризація, демократизація).
Геополітичне домінування Японії в АТР.

Загальна характеристика економіки Японії. Причини та на-
слідки японського економічного дива 50–70-х років ХХ ст. (де-
шева робоча сила, специфіка освіти і культури населення, іно-
земні інвестиції, використання досягнень НТР). Японія як один
із найбільших економічних центрів світу.

Політичний устрій Японії. Специфіка конституційної монархії.
Повноваження парламенту та уряду. Виборча система, доміну-
вання Ліберально-демократичної партії. Зовнішня політика
Японії.

Правова система Японії. Унікальність японської правової
культури. Синтез романо-германських інститутів, понять загаль-
ного права США і національних традицій та ідей. Основні дже-
рела права в Японії (Конституція 1946 р., закони, звичаї, норми
моралі, судова практика).

Література [3; 4; 7; 9; 10]
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Тема 8. Китай

Населення та сучасне становище Китаю у світі. Основні ета-
пи китайської історії. Громадянська війна і режим Мао Цзеду-
на. Тайванська проблема. Перспективи перетворення КНР у
світову наддержаву.

Загальна характеристика економіки Китаю. Економічні на-
слідки культурної революції. Особливості політики побудови
соціалізму із китайською специфікою (елементи ринку, залу-
чення іноземних інвестицій).

Політичний устрій Китаю. Специфіка комуністичного тота-
літарного режиму в КНР. Структура і компетенція органів вла-
ди (ВЗНП, Державна рада, Глава КНР).

Особливості правової системи Китаю. Специфіка китайської
правової культури (консерватизм, домінування конфуціанської
моралі, недовіра до права і держави), вплив на неї ідеології
соціалізму та окремих інститутів романо-германської правової
сім’ї.

Література [1; 6; 9; 10]

Тема 9. Індія

Населення та сучасне становище Індії у світі. Особливості
поліетнічного, релігійного та національно-культурного складу
населення. Проблеми відносин із Китаєм, Пакистаном, ядерний
статус.

Загальна характеристика економіки Індії (поєднання НТР із
патріархально-аграрними відносинами). Основні проблеми: тіньо-
ва економіка, бідність, корупція, безробіття тощо. Основні га-
лузі економіки: промисловість та сільське господарство, їх спе-
цифіка. Спеціалізація у МСРП.

Політичний устрій Індії. Особливості парламентської респуб-
ліки. Порядок формування та компетенції парламенту, Прези-
дента, уряду. Найбільша у світі демократія та її специфіка.
Проблеми сепаратизму і тероризму (Пенджаб, Джамму і
Кашмір).
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Правова система Індії. Кастова система, її вплив на суспіль-
не життя. Основні джерела права (Конституція 1950 р., закони,
судові прецеденти). Індуське право, вплив англійського загаль-
ного права на законодавство Індії.

Література [2; 3; 8; 11]

Тема 10. Країни Південно-Східної Азії

Сучасне становище країн Південно-Східної Азії у світі (Бру-
ней, В’єтнам, Лаос, Камбоджа, Індонезія, Малайзія, Філіппіни,
Сінгапур, М’янма, Таїланд). Основні етапи історії країн регіо-
ну. Етнонаціональний та релігійний склад населення. Роль дер-
жав Південно-Східної Азії в АТР.

Загальна характеристика економіки країн Південно-Східної
Азії. Особливості економіки країн АСЕАН (нові індустріальні
країни першої та другої хвиль) і колишніх соціалістичних країн.
Перспективи розвитку.

Політичний устрій держав Південно-Східної Азії. Особли-
вості абсолютної (Бруней) та конституційних монархій (Таїланд,
Камбоджа, Малайзія). Специфіка президентських республік і
федерацій (М’янма, Малайзія). Проблеми сепаратизму та теро-
ризму в регіоні.

Специфіка правових систем держав Південно-Східної Азії:
домінування мусульманського права (Бруней), норм ісламу із
англійським (Сінгапур, Малайзія) або голландським правом
(Індонезія), поєднання адату із колоніальним правом (Камбод-
жа, Лаос, В’єтнам). Особливості правових систем Таїланду
(місцеві звичаї) та Філіппін (вестернізована модель).

Література [1; 4; 7; 11]

Тема 11. Країни Близького Сходу

Сучасне становище країн Близького Сходу у світі (геополі-
тичний статус, стратегічні запаси нафти, арабо-ізраїльскій
конфлікт). Основні етапи історії регіону. Унікальність націо-
нального, релігійного та культурного складу населення регіону.
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Загальна характеристика економіки країн Близького Сходу,
їх класифікація: нафтоекспортери; розвинені індустріальні країни
(Ізраїль, Кіпр); країни перехідного типу; бідні країни третього
світу (Ємен, Сирія, Ірак, Йорданія). Офшорні зони та банківські
центри регіону.

Особливості політичного устрою держав Близького Сходу:
абсолютні і дуалістичні монархії; світські республіки та ісламська
республіка Іран. ОАЕ як федерація. Авторитарний характер
політичних режимів у країнах регіону. Демократія в Ізраїлі,
Туреччині, на Кіпрі.

Особливості правових систем країн Близького Сходу. Домі-
нування мусульманської правової сім’ї на Близькому Сході.
Особливості змішаних правових систем Ізраїлю, Кіпру та Ту-
реччини. Вплив релігії, норм звичаєвого та загального права на
законодавство і правову культуру країн регіону

Література [2; 3; 6; 8]

Тема 12. Країни Африки

Сучасне становище країн Африки у світі: 53 незалежні держа-
ви, залежні території та самопроголошені країни. Національний
та релігійний склад населення. Основні етапи історії регіону. Гео-
політичне положення Африки як найвідсталішого регіону.

Загальна характеристика економіки країн Африки. Масшта-
би бідності держав регіону, її причини (неписемність, дитяча
смертність, голод). Економічний розвиток ПАР як єдиної роз-
виненої держави регіону.

Політичний устрій африканських держав. ОАЄ та Африкансь-
кий Союз як основні регіональні об’єднання. Домінування рес-
публік у регіоні, дуалістичні монархії Марокко, Лесото та Сва-
зіленду. Особливості федерацій в Нігерії, на Коморських остро-
вах та ПАР. Авторитарні режими на континенті.

Особливості правових систем держав Африки: 1) переважан-
ня в більшості держав поєднання звичаєвого права із прецеден-
тами та інститутами романо-германської сім’ї; 2) системи му-
сульманського права (Лівія, Марокко, Туніс, Алжир, Судан,
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Нігерія, Коморські острови); 3) змішана правова система рома-
но-голландського права (Південна Африка).

Література [1; 4; 6; 10]

Тема 13. Країни Латинської Америки

Сучасне становище країн Латинської Америки у світі. Ос-
новні етапи історії континенту. Національний (індіанці, метиси,
негри, креоли) та релігійний (католики) склад населення. Особ-
ливості симбіозу іберійської та індіанської культур. Значення й
наслідки доктрини Монро для регіону.

Особливості економіки Латинської Америки, її відмінність від
інших країн, що розвиваються (латифундії, олігархізм, зовнішній
борг). Класифікація країн регіону за рівнем економічного роз-
витку: НІС першої (Бразилія, Аргентина, Мексика, Чилі) та другої
(Венесуела, Уругвай) хвилі; країни середнього рівня розвитку
(Колумбія, Парагвай, Суринам та ін.); найбідніші країни (Гаїті,
Болівія). Соціалізм на Кубі. Економічні проблеми.

Особливості політичного устрою латиноамериканських країн:
33 суверенні держави та 14 колоній. Домінування в регіоні пре-
зидентських республік; номінальні монархії у складі Британсь-
кої Співдружності. Особливості федерацій в Латинській Аме-
риці (Бразилія, Аргентина, Мексика, Венесуела та Сент-Кітс і
Невіс). Тенденція переходу від авторитаризму до демократії.
Основні політичні режими країн регіону.

Специфіка правових систем латиноамериканських держав.
Вплив на формування правових систем індіанської, іспанської,
французької та англо-американської культур. Домінування ро-
манських правових принципів у приватному та американських
у конституційному праві країн регіону.

Література [1; 4; 5; 7; 8]

Тема 14. Австралія та країни Океанії

Сучасне становище Австралії та країн Океанії у світі. Суве-
ренні держави та колонії в регіоні. Основні етапи історії країн
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Океанії. Особливості національного та релігійного складу насе-
лення. Етнографічні області регіону.

Австралія та Нова Зеландія як високорозвинені держави ре-
гіону, їх місце у світовій економіці. Держави Океанії як країни,
що розвиваються, їх економічні особливості (аграрне спряму-
вання, експорт природних ресурсів, офшори).

Політичний устрій Австралії та країн Океанії. Домінування
монархій в рамках Співдружності (Австралія, Нова Зеландія,
Соломонови острови, Тувалу, Папуа-Нова Гвінея). Королівство
Тонга. Особливості республік. Особливості федерацій в Авст-
ралії та Мікронезії.

Особливості правових систем Австралії та країн Океанії. До-
мінування в регіоні англосаксонського загального права (Авст-
ралія, Нова Зеландія). Специфіка правових систем країн Оке-
анії, пов’язана із поєднанням прецедентів із звичаєвими та рел-
ігійними нормами.

Література [1; 2; 4; 6; 9]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, мета, предмет, завдання і система дисципліни
“Країнознавства”.

2. Сучасна соціально-економічна карта світу.
3. Сучасна політико-правова карта світу.
4. Типологія країн світу.
5. Основні міжнародні організації.
6. Історія, населення та сучасне становище США у світі.
7. Загальна характеристика економіки США.
8. Політичний устрій США.
9. Правова система США.

10. Історія, населення та сучасне становище Канади у світі.
11. Загальна характеристика економіки Канади.
12. Політичний устрій Канади.
13. Правова система Канади.
14. Історія, населення та сучасне становище країн Західної

Європи у світі.
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15. Загальна характеристика економіки країн Західної Європи.
16. Політичний устрій західноєвропейських країн.
17. Правові системи країн Західної Європи.
18. Історія, населення та сучасне становище Німеччини у світі.
19. Загальна характеристика економіки Німеччини.
20. Політичний устрій Німеччини.
21. Правова система Німеччини.
22. Історія, населення та сучасне становище Франції у світі.
23. Загальна характеристика економіки Франції.
24. Політичний устрій Франції.
25. Правова система Франції.
26. Історія, населення та сучасне становище Великої Британії

у світі.
27. Загальна характеристика економіки Великої Британії.
28. Політичний устрій Великої Британії.
29. Правова система Великої Британії.
30. Історія, населення та сучасне становище Італії у світі.
31. Загальна характеристика економіки Італії.
32. Політичний устрій Італії.
33. Правова система Італії.
34. Історія, населення та сучасне становище країн Східної і

Центральної Європи у світі.
35. Загальна характеристика економіки країн Східної і Цент-

ральної Європи.
36. Політичний устрій країн Східної і Центральної Європи.
37. Правові системи країн Східної і Центральної Європи.
38. Історія, населення та сучасне становище Польщі у світі.
39. Загальна характеристика економіки Польщі.
40. Політичний устрій Польщі.
41. Правова система Польщі.
42. Історія, населення та сучасне становище Росії у світі.
43. Загальна характеристика економіки Росії.
44. Політичний устрій Росії.
45. Правова система Росії.
46. Історія, населення та сучасне становище Японії у світі.
47. Загальна характеристика економіки Японії.
48. Політичний устрій Японії.
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49. Правова система Японії.
50. Історія, населення та сучасне становище Китаю у світі.
51. Загальна характеристика економіки Китаю.
52. Політичний устрій Китаю.
53. Правова система Китаю.
54. Історія, населення та сучасне становище Індії у світі.
55. Загальна характеристика економіки Індії.
56. Політичний устрій Індії.
57. Правова система Індії.
58. Історія, населення та сучасне становище країн Південно-

Східної Азії у світі.
59. Загальна характеристика економіки країн Південно-

Східної Азії.
60. Політичний устрій держав Південно-Східної Азії.
61. Правові системи держав Південно-Східної Азії.
62. Історія, населення та сучасне становище Індонезії у світі.
63. Загальна характеристика економіки Індонезії.
64. Політичний устрій Індонезії.
65. Історія, населення та сучасне становище Таїланду у світі.
66. Загальна характеристика економіки Таїланду.
67. Політичний устрій Таїланду.
68. Історія, населення та сучасне становище країн Близького

Сходу у світі.
69. Загальна характеристика економіки країн Близького Схо-

ду.
70. Політичний устрій держав Близького Сходу.
71. Правові системи близькосхідних держав.
72. Історія, населення та сучасне становище Ізраїлю у світі.
73. Загальна характеристика економіки Ізраїлю.
74. Політичний устрій Ізраїлю.
75. Правова система Ізраїлю.
76. Історія, населення та сучасне становище Туреччини у світі.
77. Загальна характеристика економіки Туреччини.
78. Політичний устрій Туреччини.
79. Правова система Туреччини.
80. Історія, населення та сучасне становище Єгипту у світі.
81. Загальна характеристика економіки Єгипту.
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82. Політичний устрій Єгипту.
83. Правова система Єгипту.
84. Історія, населення та сучасне становище Саудівської Аравії

у світі.
85. Загальна характеристика економіки Саудівської Аравії.
86. Політичний устрій Саудівської Аравії.
87. Правова система Саудівської Аравії.
88. Історія, населення та сучасне становище країн Африки.
89. Загальна характеристика економіки країн Африки.
90. Політичний устрій африканських країн.
91. Правові системи африканських країн.
92. Історія, населення та сучасне становище країн Латинсь-

кої Америки у світі.
93. Загальна характеристика економіки країн Латинської Аме-

рики.
94. Політичний устрій латиноамериканських країн.
95. Правові системи держав Латинської Америки.
96. Історія, населення та сучасне становище Бразилії у світі.
97. Загальна характеристика економіки Бразилії.
98. Політичний устрій Бразилії.
99. Правова система Бразилії.

100. Історія, населення та сучасне становище Мексики у світі.
101. Загальна характеристика економіки Мексики.
102. Політичний устрій Мексики.
103. Правова система Мексики.
104. Історія, населення та сучасне становище Аргентини у світі.
105. Загальна характеристика економіки Аргентини.
106. Політичний устрій Аргентини.
107. Правова система Аргентини.
108. Історія, населення та сучасне становище Куби у світі.
109. Загальна характеристика економіки Куби.
110. Політичний устрій Куби.
111. Правова система Куби.
112. Історія, населення та сучасне становище Австралії у світі.
113. Загальна характеристика економіки Австралії.
114. Політичний устрій Австралії.
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115. Історія, населення та сучасне становище країн Океанії у
світі.

116. Загальна характеристика економіки країн Океанії.
117. Політичний устрій країн Океанії.
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