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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Фахова підготовка студентів, які навчаються за напрямом “Еконо-
міка і підприємництво”, передбачає вивчення навчальної дисципліни 
“Країнознавство”. Мета вивчення курсу — ґрунтовно засвоїти най-
важливіші знання щодо провідних країн світу. В результаті вивчення 
навчального курсу студенти мають оволодіти знаннями про природ-
ні умови та ресурси країн, що вивчаються, особливості їх населен-
ня, найважливіші етапи історичного розвитку та ознаки політичних 
систем, особливості та рівень економічного розвитку країн, напрями 
зовнішньої політики країн, їх участь у міжнародних відносинах та ор-
ганізаціях. Надзвичайно важливо усвідомити сутність найактуальні-
ших проблем політичного, соціального, економічного та культурного 
розвитку цих країн.

У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти вміннями 
та сформувати навички виявлення характерних для кожної країни 
особливостей геополітичного та геоекономічного становища у світі 
та в регіоні; навчитись визначати ступінь сприятливості природних 
умов для життєдіяльності населення, сутність екологічних проблем у 
досліджуваних країнах; аналізувати демографічну ситуацію у країнах, 
ефективність заходів розв’язання демографічних проблем; виявляти 
основні риси економічного розвитку, сутність економічних проблем, 
перспективи розвитку господарства; характеризувати політичні сис-
теми окремих країн, здійснювати їх порівняльний аналіз, визначати 
внутрішньополітичні проблеми і шляхи їх розв’язання; аналізувати 
зовнішню політику держав на світовому і регіональному рівнях, їх 
участь у діяльності міжнародних організацій; виявляти відмітні озна-
ки політичних, економічних, культурних зв’язків України з держава-
ми, що вивчаються.

Провідні країни світу за політичною та соціально-економічною 
могутністю (сучасною чи, тим більше, потенційною) значною мірою 
визначають процеси глобалізації політичного, соціально-економіч-
ного, культурного життя. Саме провідні країни відіграють головну 
роль на світових ринках товарів і послуг. З огляду на це, для май-
бутніх фахівців з міжнародного маркетингу вельми важливо знан-
ня природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу, 
особливостей структури господарства, політичних систем, участі в 
міжнародних економічних відносинах кожної з провідних країн світу. 
Враховуючи орієнтацію зовнішньої економічної політики України на 
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вступ до СОТ та європейську інтеграцію, дуже важливим є вивчення 
сучасного стану, проблем і перспектив співробітництва в різних сфе-
рах між Україною і провідними державами світу.

Для якісного опанування навчальним курсом необхідна ефектив-
на самостійна робота студентів. Здобуття знань і вмінь повинно ба-
зуватися на систематичній праці з різноманітними джерелами краї-
нознавчої інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними 
збірниками, науковими монографіями та статтями, науково-попу-
лярною літературою тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“КРАЇНОЗНАВСТВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Країни Західної Європи

1
2
3
4

Великобританія
Франція
Італія
Німеччина

Змістовий модуль ІІ. Російська Федерація, країни Азії

5
6
7
8

Російська Федерація
Китай
Японія
Індія

Змістовий модуль ІІІ. Австралія, країни Америки

9
10
11
12

Австралія
Сполучені Штати Америки
Канада
Бразилія

Разом — 108 год.
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ЗМІСТ  
дисципліни

“КРАЇНОЗНАВСТВО”

Змістовий модуль І. Країни Західної Європи

Тема 1. Великобританія
Географічне положення і склад території Сполученого Королівства 

Великобританії та Північної Ірландії. Залежні території. Природні 
умови та ресурси: рельєф; основні види корисних копалин; кліматичні 
умови; внутрішні води; ґрунти, рослинний і тваринний світ; природні 
ландшафти. Екологічні проблеми. Охорона природи, заходи раціо-
нального використання природних ресурсів.

Чисельність населення, динаміка; розміщення населення; природ-
ний рух; статева та вікова структура населення; демографічна політи-
ка; міграції населення; урбанізація, основні міські агломерації; етніч-
ний склад населення; релігії; культура; спосіб життя населення.

Давня історія Великобританії. Експансія Римської держави. Заво-
ювання германськими племенами. Завоювання норманами. Створен-
ня централізованої держави; розвиток королівства. Столітня війна. 
Міжусобна війна. Династії Тюдорів, Стюартів. Буржуазна революція. 
Реставрація монархії, політичний і соціально-економічний розвиток 
Великобританії. Створення колоніальної імперії. Великобританія 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Великобританія у Першій сві-
товій війні. Міжвоєнний період; економічна криза. Великобританія 
у Другій світовій війні. Розпад колоніальної імперії. Політичний і 
соціально-економічний розвиток Великобританії у другій половині 
ХХ — на початку ХХІ ст.

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії — 
парламентська монархія. Глава держави — монарх (королева): пов-
новаження. Законодавча влада — двопалатний парламент; Палата 
громад: порядок обрання і повноваження; Палата лордів: порядок 
формування, повноваження, сучасне реформування. Виконавча вла-
да — Кабінет на чолі з прем’єр-міністром: порядок формування, функ-
ції. Політичні партії. Автономії. Місцеве управління та самовряду-
вання у Великобританії.

Роль сучасної Великобританії у світовому господарстві. Про-
мисловість: сучасний стан і провідні тенденції розвитку; основні 
галузі: нафтовидобувна, машинобудування (автомобілебудування, 
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авіаційне, військове та ін.), хімічна, легка та ін. Сільське господарство: 
сучасний стан і тенденції розвитку; тваринництво та рослинництво. 
Рибальство. Транспорт: розвиток основних видів; роль морського 
транспорту в історії і нині. Сфера послуг: банківська сфера, торгівля, 
освіта, охорона здоров’я та ін. Економічні райони.

Зовнішня політика Великобританії. Роль Великобританії в ООН, 
інших міжнародних організаціях. Участь Великобританії в європейсь-
кій та євроатлантичній інтеграції. Відносини Великобританії зі США, 
іншими країнами світу. Співдружність Націй. Зовнішні економічні 
зв’язки: зовнішня торгівля (експорт, імпорт; товарна та географічна 
структура); кредитно-фінансові зв’язки тощо. Українсько-британські 
відносини: встановлення, сучасний стан, перспективи розвитку.

Література [1–11; 14–22; 24–26; 38; 39; 44; 46;  
57; 59; 61; 64; 66–68]

Тема 2. Франція
Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ. 

Регіони. Сучасні залежні території. Природні умови та ресурси: 
рельєф (гори та рівнини); основні види корисних копалин; кліматич-
ні умови; внутрішні води; ґрунти, рослинний і тваринний світ; при-
родні ландшафти. Антропогенні ландшафти. Екологічні проблеми. 
Охорона природи.

Чисельність населення, динаміка; розміщення населення; природ-
ний рух; статева та вікова структура населення; демографічна політи-
ка; сучасні міграції населення; урбанізація, основні міські агломера-
ції, Великий Париж, сільське розселення; етнічний склад населення; 
релігії; культура; спосіб життя населення.

Заселення території Франції людьми. Завоювання Галлії Римсь-
кою державою. Германські племена. Держава Меровингів. Імперія 
Карла Великого, її розпад. Розвиток королівства Франція. Столітня 
війна. Об’єднання Франції Людовиком ХІ. Розвиток централізованої 
Французької держави в ХVІ–ХVІІІ ст. Велика Французька револю-
ція. Імперія Наполеона. Реставрація Бурбонів. Липнева монархія. Ре-
волюція 1848 р. Імперія Наполеона ІІІ. Франко-пруська війна. Фран-
ція наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Франція у Першій світовій 
війні. Розвиток у міжвоєнний період. Франція у Другій світовій війні. 
Четверта республіка. Режим П’ятої республіки. Франція наприкінці 
ХХ — на початку ХХІ ст.
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Франція — парламентсько-президентська республіка. Глава дер-
жави — президент: порядок обрання, повноваження. Законодавча 
влада — парламент: Національні збори і Сенат: порядок обрання, пов-
новаження. Виконавча влада: порядок формування, функції. Судова 
влада. Провідні політичні партії. Місцеве управління та самовряду-
вання.

Франція у світовому господарстві. Промисловість: сучасний стан 
і основні тенденції розвитку; основні галузі: машинобудування (ав-
томобілебудування, авіаційне, військове тощо), хімічна, енергетика, 
харчова, легка та ін.; високі технології у французькій промисловості. 
Сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку; рос-
линництво і тваринництво; територіальні відмінності. Рибальство. 
Транспорт: основні види. Сфера послуг. Роль туризму в економіці. 
Економічні райони Франції.

Зовнішньополітична стратегія Франції. Роль Франції в ООН. 
Участь Франції в європейських інтеграційних структурах. Франція 
і НАТО. Відносини Франції з провідними країнами світу. Зовнішні 
економічні зв’язки: зовнішня торгівля: експорт, імпорт, товарна та 
географічна структури; кредитно-фінансові зв’язки, інші види спів-
робітництва. Українсько-французькі відносини: встановлення, сучас-
ний стан, перспективи розвитку.

Література [1–11; 14–22; 24–26; 38; 39;  
44; 46; 57; 61; 66–68]

Тема 3. Італія
Географічне положення і склад території, острови. Адміністратив-

но-територіальний поділ. Природні умови та ресурси: рельєф (гори 
та рівнини), вулканізм і сейсмічність; корисні копалини; кліматичні 
умови; внутрішні води; ґрунти, рослинний і тваринний світ; природні 
ландшафти. Екологічні проблеми. Охорона природи.

Населення Італії: чисельність, динаміка та розміщення; природ-
ний рух; статева та вікова структура населення; міграції населення; 
урбанізація, основні міські агломерації; етнічний склад населення; 
релігія; культура; спосіб життя населення.

Етруська цивілізація. Грецькі та фінікійські колонії. Виникнення 
Римської держави; основні етапи розвитку. Загибель Західної Рим-
ської імперії, завоювання “варварами”. Середньовічна історія Італії; 
роздробленість. Завоювання Іспанією та австрійськими Габсбургами. 
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Італія наприкінці ХVІІІ — першій половині ХІХ ст. Об’єднання Італії 
Сардинським королівством. Італія у Першій світовій війні. Фашист-
ський режим Муссоліні. Італія у Другій світовій війні. Проголошен-
ня республіки, післявоєнний розвиток Італії. Італія у другій половині 
ХХ — на початку ХХІ ст.

Італія — парламентська республіка. Глава держави — президент: 
його повноваження. Законодавча влада — парламент з двох палат: се-
нату і палати депутатів: порядок обрання. Виконавча влада — уряд: 
порядок формування і повноваження. Провідні політичні партії. Ре-
гіоналізація.

Господарство. Роль Італії у світовій економіці. Основні пробле-
ми господарського розвитку. Державний сектор в економіці. Про-
мисловість: основні напрями розвитку, основні галузі: машинобу-
дування, хімічна, харчова, текстильна, металургія та ін. Сільське 
господарство: особливості розвитку; рослинництво; тваринництво, 
територіальні відмінності. Рибальство. Транспорт: основні види, тен-
денції розвитку. Сфера послуг. Туризм, його роль в економіці. Еконо-
мічні райони.

Сучасна зовнішня політика Італії. Італія в ООН. Участь Італії в єв-
ропейських організаціях. Італія в НАТО. Відносини Італії з провідни-
ми країнами світу. Зовнішні економічні зв’язки Італії: зовнішня тор-
гівля товарами (експорт, імпорт); Італія на світовому ринку послуг.

Українсько-італійські відносини: встановлення, сучасний стан, 
перспективи розвитку.

Література [1–11; 14–22; 24–26; 38; 39;  
44; 46; 57; 61; 66–68]

Тема 4. Німеччина
Географічне положення. Склад території. Політико-територіаль-

ний устрій — землі; адміністративно-територіальний поділ земель. 
Природні умови і ресурси: рельєф, основні рівнини та гори; основні 
види корисних копалин; кліматичні умови; внутрішні води; ґрунти, 
рослинний і тваринний світ; природні ландшафти. Екологічні про-
блеми. Охорона природи.

Чисельність населення, динаміка, розміщення; природний рух; 
статева та вікова структура населення, “старіння нації”; демографічна 
політика в Німеччині; сучасні міграції населення; урбанізація, основ-
ні міські агломерації, сільське розселення; етнічний склад населення; 
релігії; культура; спосіб життя населення.
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Давньогерманські племена. Римська експансія. Виникнення дер-
жавних утворень у германців. Германські землі в імперії Карла Ве-
ликого. Східно-Франкське королівство. “Священна Римська імпе-
рія”. Феодальна роздробленість за часів Середньовіччя. Реформація 
в XVІ ст. Тридцятирічна війна. Германські держави в XVIII ст. На-
полеонівські війни. Германський союз. Посилення Прусії, перемога 
над Австрією, Північногерманський союз. Франко-пруська війна. 
Створення Германської імперії. Перша світова війна; революція. 
Веймарська республіка. Нацистська диктатура. Друга світова війна. 
Розподіл території Німеччини на ФРН і НДР. Особливий статус За-
хідного Берліну. Соціально-економічний розвиток німецьких земель. 
Об’єднання в 1990 р. “Східних земель” з ФРН. Сучасний політичний 
і соціально-екномічний розвиток.

ФРН — парламентська республіка. Глава держави — федеральний 
президент: порядок обрання і повноваження. Двопалатний парла-
мент: Бундестаг і бундесрат: порядок формування і повноваження. 
Виконавча влада — федеральний уряд на чолі з федеральним канц-
лером: порядок формування і повноваження. Судова влада. Місцеве 
управління та самоврядування. Головні політичні партії. 

Сучасна економічна ситуація у ФРН. Провідні галузі промисло-
вості: електроенергетика, чорна і кольорова металургія, машинобу-
дування, хімічна, харчова та ін.; високі технології. Сільське госпо-
дарство в епоху НТР; провідні галузі рослинництва і тваринництва. 
Рибальство. Транспортний комплекс. Сфера послуг; основні галузі 
(банківська сфера, освіта, охорона здоров’я, культура, наука тощо); 
перспективи розвитку.

Зовнішня політика сучасної Німеччини. Участь ФРН в ООН. 
Роль ФРН в НАТО. ФРН в ЄС. Відносини ФРН з країнами Захід-
ної Європи. Відносини ФРН із США. ФРН і країни Центральної та 
Східної Європи. Відносини ФРН з Росією. Відносини ФРН з країна-
ми інших регіонів світу. Зовнішньоекономічні зв’язки ФРН. Товарна 
і географічна структура зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт. ФРН 
на світовому ринку капіталів.

Відносини України і Німеччини: встановлення, розвиток сучасних 
політичних, економічних і культурних зв’язків; проблеми та перспек-
тиви розвитку.

Література [1–11; 14–22; 24–26; 33; 38; 39;  
44; 46; 56; 57; 59; 61; 66–68]
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Змістовий модуль ІІ. Російська Федерація, країни Азії 

Тема 5. Російська Федерація
Сучасне географічне та геополітичне положення Росії. Склад те-

риторії. Суб’єкти федерації. Рельєф: основні гори та рівнини. Головні 
види корисних копалин, їх розміщення. Кліматичні умови: розподіл 
тепла і вологи, кліматичні пояси та типи клімату. Внутрішні води; го-
ловні річки та озера. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Природні 
ландшафти. Екологічні проблеми.

Чисельність населення, динаміка. Розміщення населення. При-
родний рух. Статева та вікова структура населення. Демографічна 
криза. Міграції населення: внутрішні та зовнішні. Урбанізація; голов-
ні міські агломерації. Сільське розселення. Етнічний склад населен-
ня. Релігії. Культурне різноманіття. Безробіття в Росії.

Слов’янські, фінно-угорські та інші народи в давнину. Київська 
Русь. Феодальна роздробленість. Монголо-татарське іго. Розвиток 
Московського князівства. Здобуття незалежності. Становлення Мос-
ковської держави; її розвиток у XVI–XVII ст. Російська імперія в 
XVIII ст. Суспільно-політичний та економічний розвиток у ХІХ — на 
початку ХХ ст. Революційні події 1917 р. Громадянська війна. Ра-
дянський режим. Друга світова війна. Післявоєнний розвиток. Роз-
пад СРСР. Політичний і соціально-економічний розвиток сучасної 
Російської Федерації. 

Глава держави — президент, порядок обрання, повноваження. Фе-
деральні Збори: Державна Дума, порядок обрання, повноваження; 
Рада Федерації, її функції. Виконавча влада; порядок формування, 
функції. Судова влада. Провідні політичні партії. Суб’єкти федерації; 
проблеми взаємовідносин між ними і “центром”. Проблема Чеченсь-
кої республіки (Ічкерії).

Роль сучасної Росії у світовому господарстві. Промисловість: 
сучасний стан і тенденції розвитку; основні галузі: гірничодобувна, 
електроенергетика, чорна та кольорова металургія, машинобуду-
вання (автомобілебудування, авіаційне, військове та ін.), хімічна, 
харчова, легка, деревообробна і целюлозно-паперова та ін. Сільське 
господарство: сучасний стан і тенденції розвитку; рослинництво та 
тваринництво; територіальні відмітності. Рибальство. Транспортний 
комплекс. Сфера послуг. Економічні райони Росії. Проблеми еконо-
мічного розвитку.
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Зовнішньополітична стратегія Російської Федерації. Роль Росії в 
СНД. Євразійська інтеграція. РФ і ЄС. Росія і НАТО. Взаємовідно-
сини Росії та США. Відносини Росії з іншими країнами світу. Зовніш-
ні економічні зв’язки: зовнішня торгівля: експорт, імпорт, товарна та 
географічна структури; кредитно-фінансові зв’язки тощо. Українсь-
ко-російські відносини: сучасний стан, основні проблеми і перспек-
тиви розвитку.

Література [1; 2; 5–8; 12–22; 24–26; 31; 36; 40; 57; 61; 67]

Тема 6. Китай
Географічне положення. Склад території. Особливості сучасного 

геополітичного та геоекономічного положення Китаю. Адміністра-
тивно-територіальний поділ: провінції, автономні райони, спеціальні 
(особливі) автономні райони, міста центрального підпорядкування. 
Китайська Республіка на Тайвані.

Природні умови та ресурси. Рельєф: гори та рівнини. Розміщен-
ня основних видів корисних копалин. Кліматичні умови; кліматичні 
пояси і типи клімату. Внутрішні води; головні річкові системи. Ос-
новні типи ґрунтів. Рослинний і тваринний світ. Природні ландшаф-
ти. Вплив людини на природу. Антропогенні ландшафти. Екологічні 
проблеми.

Чисельність населення, його динаміка. Розміщення населення. 
Природний рух населення, його особливості. Демографічна політи-
ка в Китаї. Статевий і віковий склад населення. Міграції населення. 
Китайська діаспора у світі. Урбанізація; головні міські агломерації. 
Розміщення сільського населення. Етнічний склад населення, націо-
нальні меншини. Поширення основних релігій. Етноконфесійні про-
блеми. Традиційна китайська культура. Спосіб життя населення.

Давні державні утворення на території країни. Основні епохи. Ди-
настія Цинь. Династія Хань. Династії Суй і Тан. Династія Сун. Мон-
голо-татарське завоювання, династія Юань. Династія Мін. Маньч-
журське завоювання, династія Цін. Європейська експансія до Китаю 
у ХІХ — на початку ХХ ст. Сінхайська революція. Гоміньданівський 
режим Чан Кайши. Японська інтервенція. Китай в роки Другої світо-
вої війни. Громадянська війна 1946–1949 рр. Проголошення Китай-
ської Народної Республіки. Соціалістичні перетворення. Політика 
“великого стрибка”. “Культурна революція”. Курс на економічні ре-
форми (“гайге”), їх здійснення. Внутрішньополітичне життя Китаю 
наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Приєднання до КНР Сянгану та 
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Аоменю. Політичний та соціально-економічний розвиток Китайської 
Республіки на Тайвані.

КНР — соціалістична держава. Вищий орган законодавчої вла-
ди — Всекитайські Збори народних представників (ВЗНП); порядок 
обрання, головні функції. Постійний комітет (ПК) ВЗНП. Голова 
КНР, його повноваження. Уряд — Державна Рада. Партійна система: 
провідна роль Комуністичної партії Китаю (КПК); інші партії. Гро-
мадські організації. Народна політична консультативна рада Китаю, 
її Всекитайський комітет. Місцеве управління та самоврядування. 
Політична система Китайської Республіки на Тайвані.

Економічний розвиток Китаю за часів соціалістичних перетво-
рень, втрати від “експериментів”. Основні напрями економічної ре-
форми “гайге”. Створення вільних економічних зон. Роль іноземних 
інвестицій. Успіхи реформ у господарстві Китаю, перспективи по-
дальшого розвитку. Сучасна промисловість, її сировинна база, провід-
ні галузі: паливна, електроенергетика, чорна і кольорова металургія, 
машинобудування, хімічна, легка, харчова. Впровадження сучасних 
технологій. Роль військово-промислового комплексу. Сільське гос-
подарство; провідні галузі рослинництва і тваринництва. Рибальс-
тво. Транспортний комплекс; розвиток і поширення основних видів 
транспорту. Сфера послуг; головні галузі, перспективи розвитку. Гос-
подарство спеціальних (особливих) автономних районів Сянгану та 
Аоменю. Економіка Тайваню; провідні галузі господарства, тенденції 
розвитку.

Зовнішня політика соціалістичного Китаю: від співпраці із СРСР 
та іншими соціалістичними країнами до самостійної великодержав-
ної зовнішньої політики. Сучасна зовнішня політика КНР. Участь у 
міжнародних організаціях, Роль КНР в ООН. Роль КНР в ОАТЕС. 
Взаємовідносини між КНР і США. Китай і Росія. Відносини з інши-
ми країнами світу. Зовнішньоекономічна політика Китаю. Товарна і 
географічна структура зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт. Китай 
у міжнародному співробітництві у виробничій і науково-технічній 
сферах. Інвестиції до Китаю. Зовнішня політика Китайської Рес-
публіки на Тайвані. Зовнішні економічні зв’язки з країнами світу. 
Проблеми взаємовідносин КНР і Китайської Республіки на Тайвані. 
Відносини України і Китаю: встановлення дипломатичних відносин; 
сучасні політичні, економічні та культурні зв’язки; проблеми та пер-
спективи розвитку. 

Література [1–2; 5–8; 12–22; 24–26; 32; 34;  
49; 55; 61–63; 66; 67]
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Тема 7. Японія
Географічне положення Японії. Склад території. Адміністратив-

но-територіальний поділ: префектури. Природні умови та ресурси: 
рельєф; сейсмічність, вулканізм; корисні копалини; клімат; внутрішні 
води; ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ. Природні ланд-
шафти. Проблеми охорони природи і раціонального використання 
природних ресурсів.

Чисельність і розміщення населення. Природний рух населення. 
Статево-вікова структура; тривалість життя. Міграції. Урбанізація, 
мегалополіс Токайдо. Зайнятість. Етнічний склад населення. Релігії. 
Особливості традиційної японської культури, сучасний культурний 
розвиток. Спосіб життя японців.

Заселення Японських островів. Перше державне утворення в 
ІV ст. — Ямато. Розвиток держави до встановлення режиму сьогунів. 
Військово-феодальний режим сьогунів, його роль у розвитку Японії. 
Сьогунат Токугава, особливості політичної та соціально-економічної 
політики. Припинення стану самоізоляції в середині ХІХ ст. Револю-
ція “Мейдзі” і впровадження реформ. Експансіонізм Японії. Росій-
сько-японська війна 1904–1905 рр. Японія в Першій світовій війні. 
Експансія Японії в Китаї. Японія у Другій світовій війні, наслідки 
поразки. Зміни в політичні системі. “Японське економічне диво”. Су-
часна ситуація в країні.

Японія за конституцією 1947 р. є конституційною монархією. 
Імператор — “символ держави і єдності нації”. Законодавча влада 
— двопалатний парламент: Палата представників і Палата радників; 
порядок формування і функції. Виконавча влада — Кабінет міністрів 
на чолі з прем’єр-міністром; порядок формування і функції. Провідні 
політичні партії. Профспілки, їх місце в політичній системі. Організа-
ції приватних підприємців. Місцеве управління та самоврядування.

Роль Японії в сучасному світовому господарстві; один з трьох 
центрів економічної могутності. Сучасні тенденції розвитку госпо-
дарства Японії. Промисловість, її галузева і територіальна структури, 
праце- і наукомісткість, орієнтація на імпортну сировину; провідні 
галузі: машинобудування (транспортне, електротехніка, приладобу-
дування, електроніка та ін.), електроенергетика, чорна та кольорова 
металургія, хімічна промисловість тощо. Сільське господарство: рос-
линництво і тваринництво. Рибальство, аквакультура. Транспортна 
система. Банківська сфера Японії. Розвиток торгівлі, побутового об-
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слуговування, освіти, охорони здоров’я, культури та ін. Економічні 
райони Японії. 

Самоізоляція часів сьогунату Токугава. Експансіоністська зовніш-
ня політика Японії у другій половині ХІХ — першій половині ХХ ст. 
Повоєнна зовнішня політика Японії. Сучасна стратегія зовнішньої 
політики. Японія в ООН та інших міжнародних організаціях. Спів-
робітництво Японії і США. Японія і Китай. Відносини Японії з краї-
нами АСЕАН. Японія і країни ЄС. Проблема “Північних територій”, 
її історія й сучасна ситуація. Зовнішня торгівля Японії: товарна і 
географічна структура. Експорт капіталу з Японії. Японія в міжна-
родному співробітництві у науково-технічній і виробничій сферах. 
Відносини між Україною та Японією: встановлення дипломатичних 
відносин; сучасний стан, проблеми і перспективи політичного, еконо-
мічного і культурного співробітництва.

Література [1; 2; 5–8; 12–22; 24–26; 32; 54;  
55; 59; 61–63; 66; 67; 69]

Тема 8. Індія
Географічне положення. Склад території. Політико-територіаль-

ний устрій: штати і союзні території. Природні умови та ресурси. 
Рельєф: гори та рівнини. Розміщення основних видів корисних ко-
палин. Клімат: розподіл тепла та вологи; кліматичні пояси. Внутріш-
ні води: головні річкові системи. Основні типи ґрунтів. Рослинний 
і тваринний світ. Природні та антропогенні ландшафти. Екологічні 
проблеми. Охорона природи та раціональне використання природ-
них ресурсів.

Чисельність населення Індії, динаміка. Розміщення населення. 
Природний рух населення. Демографічна політика у країні. Статева 
та вікова структура населення. Міграції населення: зовнішні та внут-
рішні. Індійська діаспора у світі. Урбанізація; головні міські агломе-
рації. Розміщення сільського населення. Етнічний склад населення. 
Основні релігії. Етноконфесійні проблеми. Традиційна індійська 
культура. Спосіб життя населення.

Харапська цивілізація. Міграції аріїв. Давні державні утворення. 
Держава Магадха. Вторгнення Александра Македонського. Динас-
тія Маур’я. Кушанське царство. Імперія Гупт. Мусульманські завою-
вання. Делійський султанат. Вторгнення Бабура. Держава Великих 
Моголів. Європейська експансія. Колоніальні війни XVIII — першої 
половини ХІХ ст. Повстання 1857–1859 рр. Визвольна боротьба на-
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родів Індії. Утворення двох домініонів. Проголошення республіки. 
Політика уряду Д. Неру. Особливості політики І. Ганді. Соціально-
політичний розвиток Індії у 80–90-х роках ХХ ст. Сучасна політична 
ситуація.

Глава держави — президент, порядок обрання і повноваження. 
Вищий законодавчій орган — двопалатний парламент: Народна па-
лата і Рада штатів; порядок формування і повноваження. Виконав-
ча влада — Рада міністрів, прем’єр-міністр; порядок призначення і 
повноваження. Судова влада. Провідні політичні партії. Громадські 
об’єднання. Законодавча та виконавча влада у штатах і союзних тери-
торіях. Місцеве управління та самоврядування.

Основні напрями економічних реформ після здобуття незалеж-
ності. Ринкові перетворення в господарстві у 90-х роках ХХ ст. Про-
блеми та перспективи подальшого розвитку. Сучасна промисловість, 
її сировинна база, провідні галузі: чорна і кольорова металургія, маши-
нобудування, хімічна, легка, харчова. Високі технології в індійській 
промисловості. Сільське господарство; провідні галузі рослинництва 
і тваринництва. Рибальство. Транспортний комплекс; розвиток і по-
ширення основних видів транспорту. Сфера послуг: головні галузі, 
перспективи розвитку.

Зовнішні політика Індії. Участь Індії в ООН, СААРК, АРСІО та 
інших міжнародних організаціях. Роль Індії в Русі неприєднання. 
Проблеми взаємовідносин Індії з Пакистаном, Бангладеш, КНР, Шрі-
Ланкою. Взаємовідносини Індії зі США, Японією, РФ, країнами За-
хідної Європи. Товарна і географічна структури зовнішньої торгівлі 
Індії: експорт та імпорт. Індія в міжнародному співробітництві у ви-
робничій і науково-технічній сферах. Україна та Індія: встановлення 
дипломатичних відносин; сучасні політичні, економічні та культурні 
зв’язки; проблеми та перспективи розвитку.

Література [1; 2; 5–8; 12–22; 24–26; 32;  
45; 55; 61–63; 66; 67]

Змістовий модуль ІІІ. Австралія, країни Америки

Тема 9. Австралія 
Географічне положення. Склад території. Сучасне геополітичне 

положення Австралійського Союзу. Володіння Австралії. Федера-
тивний державний устрій — штати; дві території. Природні умови та 
ресурси: рельєф, основні форми поверхні; корисні копалини — основ-
ні види та розміщення; кліматичні умови; внутрішні води; проблема 
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водних ресурсів. Основні типи ґрунтів; рослинний і тваринний світ, 
їх унікальність. Природні ландшафти. Антропогенні ландшафти. 
Екологічні проблеми. Охорона природи та раціональне використан-
ня природних ресурсів.

Корінне населення. Формування сучасного населення Австралії. 
Чисельність і динаміка населення. Розміщення населення. Природ-
ний рух населення. Статева та вікова структура населення. Міграції 
населення. Урбанізація; найбільші міста. Сільське розселення. Етніч-
ний склад населення. Становище корінного населення. Релігії. Спосіб 
життя населення. 

Заселення Австралії аборигенами. Відкриття європейцями ма-
терика. Колонізація Австралії Великобританією. Розвиток колоній. 
Утворення Австралійського Союзу — домініону. Самостійність Авст-
ралії за Вестмінстерським статутом. Політичний і соціально-еконо-
мічний розвиток Австралії у другій половині ХХ ст.

Австралія — парламентська монархія. Глава держави — королева 
Великобританії, яку представляє генерал-губернатор. Вищий зако-
нодавчий орган — Федеральний парламент: Палата представників, 
Сенат; порядок формування і повноваження. Глава виконавчої вла-
ди — прем’єр-міністр; уряд, його функціонування. Судова влада. 
Провідні політичні партії. Профспілки та інші громадські організації. 
Законодавча та виконавча влада в штатах. Місцеве управління та са-
моврядування.

Економічний розвиток Австралії, її роль у світовому господарстві. 
Сучасна промисловість, її сировинна база, провідні галузі: гірничодо-
бувна, енергетика, чорна та кольорова металургія, машинобудування, 
хімічна, легка, харчова та ін. Сільське господарство: провідні галузі 
рослинництва і тваринництва; географія сільського господарства. 
Транспорт; основні види, їх розміщення. Сфера послуг; рівень роз-
витку, головні галузі. Туризм.

Зовнішня політика Австралії. Участь Австралії в ООН, ОАТЕС, 
ПТФ, ПТК та інших міжнародних організаціях. Відносини з країна-
ми Західної Європи, Японією та іншими країнами світу. Зовнішньо-
економічні зв’язки Австралії. Товарна і географічна структури зовніш-
ньої торгівлі: експорт та імпорт; інші форми міжнародної співпраці. 
Відносини між Україною й Австралією: встановлення, сучасний стан, 
перспективи розвитку.

Література [1–2; 5–8; 12–22; 24–26; 29;  
37; 38; 61–63; 66; 67]
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Тема 10. Сполучені Штати Америки
Географічне положення. Склад території. Федеративний держав-

ний устрій. Володіння США.
Природні умови та ресурси: рельєф (основні гори та рівнини); роз-

міщення основних корисних копалин; кліматичні умови; внутрішні 
води: головні річкові системи; озера; ґрунти; рослинний і тваринний 
світ; природні ландшафти. Екологічні проблеми. Охорона природи та 
раціональне використання природних ресурсів.

Формування сучасного населення. Чисельність і динаміка насе-
лення, його розміщення. Природний рух. Статева та вікова структура 
населення. Міграції. Урбанізація; мегаполіси, найбільші міські агло-
мерації. Сільське розселення. Етнічний склад населення. Українсь-
ка діаспора. Основні релігії. Особливості американської культури. 
Спосіб життя населення. 

Корінне населення. Перші європейські поселення, утворення ко-
лоній. Розвиток колоніальної експансії. Проголошення незалежності. 
Розвиток Сполучених Штатів; територіальне розширення. Грома-
дянська війна між Півднем і Північчю. Економічний і політичний роз-
виток США наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Перша світова вій-
на. Економічне піднесення; криза, “новий курс”. Друга світова війна. 
“Маккартизм”. Внутрішня та зовнішня політика США у 50–90-х ро-
ках ХХ ст. — на початку ХХІ ст.

Президентська республіка. Глава держави — президент: порядок 
обрання і повноваження. Вищий законодавчий орган — Конгрес (Па-
лата представників, Сенат): порядок формування і повноваження. 
Виконавча влада. Судова влада. Провідні політичні партії. Органи 
влади у штатах.

Економічний розвиток США на сучасному етапі; основні пробле-
ми і тенденції. Сучасна промисловість, її сировинна база, провідні 
галузі: паливна, електроенергетика, чорна і кольорова металургія, 
машинобудування, хімічна, лісова, легка, харчова та ін. Високі тех-
нології в американській промисловості. Сільське господарство; про-
відні галузі рослинництва і тваринництва; агробізнес, перспективні 
напрями розвитку. Рибальство. Транспортний комплекс. Сфера пос-
луг: рівень розвитку, провідні галузі. Наука у США, інтеграція науки 
та виробництва. Туризм.

Історичний розвиток зовнішньої політики США. Сучасна зов-
нішньополітична стратегія США. Роль США в сучасному світі. Роль 
США в ООН, НАТО, НАФТА, АТЕС та інших міжнародних органі-
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заціях. Відносини США з американськими країнами, з країнами За-
хідної Європи. Політика США в Центральній Європі. США і Росія: 
проблеми відносин. США і країни СНД. Відносини США і Китаю. 
США і Японія. Політика США на Близькому Сході. Зовнішньоеко-
номічна політика США. Товарна і географічна структура зовнішньої 
торгівлі: експорт та імпорт. США на світовому ринку капіталів. Від-
носини України і США: сучасні політичні, економічні та культурні 
зв’язки; проблеми та перспективи розвитку.

Література [1–9; 11; 14–22; 24–27; 30; 39;  
43; 52; 58; 59–61; 66–68]

Тема 11. Канада
Географічне положення. Склад території. Федеративний держав-

ний устрій.
Природні умови та ресурси. Рельєф (основні гори та рівнини). 

Розміщення основних корисних копалин. Клімат. Внутрішні води: 
головні річкові системи; озера. Ґрунти, рослинний і тваринний світ. 
Природні ландшафти. Екологічні проблеми. Охорона природи.

Формування сучасного населення Канади. Чисельність і динаміка 
населення, його розміщення. Природний рух населення. Статева та 
вікова структура. Міграції. Урбанізація, основні агломерації. Сільсь-
ке розселення. Етнічний склад населення. Українська діаспора. Ос-
новні релігії. Культура. Спосіб життя населення. 

Корінне населення Канади. Перші європейські поселення, утво-
рення колоній. Боротьба між Францією та Англією; перемога Англії. 
Акт про Британську Північну Америку. Розвиток Канади як домініо-
ну Великобританії. Вестмінстерський статут. Конституційний закон 
1982 р. Політичний і соціально-економічний розвиток Канади напри-
кінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Глава держави — англійська королева (офіційно); повноваження 
генерал-губернатора. Двопалатний парламент: Палата громад; Се-
нат: порядок формування і повноваження. Кабінет міністрів на чолі 
з прем’єр-міністром. Судова влада. Законодавча та виконавча влада у 
провінціях. Проблема провінції Квебек. Провідні політичні партії.

Економічний розвиток Канади: провідні тенденції. Сучасна про-
мисловість, її сировинна база, провідні галузі: паливна, електроенер-
гетика, кольорова металургія, машинобудування, лісова, целюлозно-
паперова та ін. Сільське господарство; провідні галузі рослинництва і 
тваринництва. Рибальство. Транспортний комплекс. Сфера послуг.
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Зовнішня політика Канади. Участь Канади в ООН, НАТО,  
НАФТА та інших міжнародних організаціях. Відносини Канади зі 
США та іншими американськими країнами. Відносини з країнами 
Західної Європи. Відносини Канади з Японією, іншими країнами 
світу. Зовнішні економічні зв’язки. Залежність від США. Товарна і 
географічна структури зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт. Від-
носини України і Канади: сучасний стан; проблеми та перспективи 
розвитку.

Література [1–9; 11; 14–22; 24–26; 28; 29;  
48; 59; 61; 66–68]

Тема 12. Бразилія
Географічне положення. Склад території. Сучасне геополітичне 

положення Бразилії. Федеративний державний устрій. 
Рельєф; основні форми поверхні. Корисні копалини: основні види 

та розміщення. Кліматичні умови. Внутрішні води: Амазонка. Основ-
ні типи ґрунтів. Рослинний і тваринний світ; унікальність. Природні 
ландшафти. Антропогенні ландшафти. Екологічні проблеми, зокре-
ма, Амазонії. Охорона природи та раціональне використання природ-
них ресурсів.

Формування сучасного населення Бразилії. Чисельність і дина-
міка населення. Розміщення населення. Природний рух населення. 
Статева та вікова структура населення. Міграції населення. Урбані-
зація; найбільші агломерації, Сан-Паулу. Сільське розселення. Ет-
нічний склад населення. Релігії. Особливості бразильської культури. 
Спосіб життя населення.

Корінне індіанське населення. Відкриття європейцями узбережжя 
Бразилії та Амазонії. Колоніальна експансія Португалії. Бразилія у 
складі португальської колоніальної імперії. Проголошення імперії. 
Встановлення республіки. Бразилія наприкінці ХІХ — першій поло-
вині ХХ ст. Політичний і соціально-економічний розвиток Бразилії у 
другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.: основні проблеми.

Федеративна Республіка Бразилія. Президентська республіка. 
Глава держави — президент, порядок обрання і повноваження. Ви-
щий законодавчій орган — Національний Конгрес: Палата депутатів, 
Федеральний Сенат; порядок формування і повноваження. Глава ви-
конавчої влади — президент; уряд, його функціонування. Судова вла-
да. Провідні політичні партії. Профспілки та інші громадські органі-
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зації. Законодавча та виконавча влада в штатах. Місцеве управління 
та самоврядування.

Економічний розвиток Бразилії. Основні здобутки і проблеми. 
Сучасна промисловість, її сировинна база, провідні галузі: гірничодо-
бувна, енергетика, чорна та кольорова металургія, машинобудування, 
хімічна, легка, харчова та ін. Сільське господарство: провідні галузі 
рослинництва і тваринництва. Транспорт; поширення основних видів. 
Сфера послуг: рівень розвитку, головні галузі. Туризм у Бразилії.

Зовнішня політика Бразилії. Участь Бразилії в ООН. Співробіт-
ництво з латиноамериканськими державами; участь в ОАД, ЛАЕС, 
МЕРКОСУР. Відносини з країнами Західної Європи, Японією та ін-
шими країнами світу. Зовнішньоекономічні зв’язки Бразилії. Товарна 
і географічна структура зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт. Зов-
нішня заборгованість. Відносини між Україною і Бразилією: встанов-
лення, сучасний стан, перспективи розвитку.

Література [1; 2; 5–8; 12–22; 24–26; 32; 51; 55; 61–63; 66; 67]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Промисловість Великобританії: сучасний стан і перспективи роз-
витку.

2. Участь Великобританії в міжнародних економічних відносинах.
3. Промисловий розвиток Франції.
4. Культура Франції.
5. Участь Франції в міжнародних економічних відносинах.
6. Сучасна промисловість Італії.
7. Культура Італії.
8. Участь Італії в міжнародних економічних відносинах.
9. Післявоєнне “економічне диво” в Німеччині: причини і досяг-

нення.
10. Сучасний промисловий розвиток Німеччини.
11. Участь Німеччини в міжнародних економічних відносинах.
12. Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації.
13. Економічні райони Російської Федерації.
14. Урбанізація в сучасному Китаї.
15. Сучасний промисловий розвиток Китаю: основні тенденції.
16. Економічні регіони Китаю.
17. Післявоєнне японське “економічне диво”: причини і досягнення.
18. Промисловість Японії: сучасний стан і перспективи розвитку.
19. Культура Японії.
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20. Сучасний промисловий розвиток Індії: основні напрями, пробле-
ми і тенденції.

21. Сільське господарство Індії.
22. Культура Індії.
23. Природно-ресурсний потенціал Австралії.
24. Сільське господарство Австралії.
25. Природно-ресурсний потенціал США.
26. Розвиток “високих технологій” в економіці США.
27. Економічні регіони США.
28. Участь США у міжнародних економічних відносинах.
29. Природно-ресурсний потенціал Канади.
30. Промисловий розвиток Канади.
31. Природно-ресурсний потенціал Бразилії.
32. Економічний розвиток Бразилії: основні напрями, проблеми та 

перспективи.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал Вели-
кобританії.

2. Природні умови та ресурси Великобританії.
3. Населення Великобританії.
4. Історія Великобританії в ХХ ст.
5. Політична система Великобританії.
6. Господарство Великобританії: загальна характеристика. Промис-

ловість Великобританії.
7. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Великобританії.
8. Великобританія в міжнародних відносинах.
9. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал Франції.

10. Населення Франції.
11. Історичний розвиток Франції у ХХ ст.
12. Політична система Франції.
13. Економіка Франції: загальна характеристика. Промисловість 

Франції.
14. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Франції.
15. Франція в міжнародних відносинах.
16. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал Італії.
17. Населення Італії.
18. Історичний розвиток Італії в ХХ ст.
19. Політична система Італії.
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20. Господарство Італії: загальна характеристика. Промисловість 
Італії.

21. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Італії.
22. Італія в міжнародних відносинах.
23. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал Німеч-

чини.
24. Населення Німеччини.
25. Історія Німеччини в ХХ ст.
26. Політична система Німеччини.
27. Економіка Німеччини: загальна характеристика.
28. Промисловість Німеччини.
29. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Німеччини.
30. Німеччина в міжнародних відносинах.
31. Географічне положення, природні умови та ресурси Росії.
32. Населення Росії.
33. Історичний розвиток Росії в ХХ ст.
34. Політична система Російської Федерації.
35. Господарство Росії: загальна характеристика.
36. Промисловість Росії.
37. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Росії.
38. Зовнішня політика Росії, участь у міжнародних відносинах.
39. Географічне положення, природні умови та ресурси Китаю.
40. Населення Китаю.
41. Історія Китаю в ХХ ст.
42. Політична система Китаю.
43. Господарство Китаю: загальна характеристика.
44. Промисловість Китаю.
45. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Китаю.
46. Зовнішня політика Китаю. Китай у міжнародних відносинах.
47. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал Японії.
48. Населення Японії.
49. Історичний розвиток Японії у ХХ ст.
50. Політична система Японії.
51. Економіка Японії: загальна характеристика. Промисловість Япо-

нії.
52. Сільське господарство, транспорт і сфера послуг Японії.
53. Японія в міжнародних відносинах.
54. Геграфічне положення, природні умови та ресурси Індії.
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55. Населення Індії.
56. Історичний розвиток Індії в ХХ ст.
57. Політична система Індії.
58. Загальна характеристика господарства Індії.
59. Промисловість Індії: перспективи розвитку.
60. Сільське господарство, транспорт і сфера послуг Індії.
61. Індія в міжнародних відносинах.
62. Географічне положення, природні умови та ресурси Австралії.
63. Населення Австралії.
64. Історичний розвиток Австралії.
65. Політична система Австралії.
66. Економіка Австралії: загальна характеристика. Промисловість 

Австралії.
67. Сільське господарство, транспорт і сфера послуг Австралії.
68. Австралія в міжнародних відносинах.
69. Географічне положення, природні умови та ресурси США.
70. Населення США.
71. Історичний розвиток США в ХХ ст.
72. Політична система США.
73. Загальна характеристика економіки США.
74. Промисловість США.
75. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг США.
76. Зовнішня політика США, участь у міжнародних відносинах.
77. Географічне положення, природні умови та ресурси Канади.
78. Населення Канади.
79. Історичний розвиток Канади.
80. Політична система Канади.
81. Загальна характеристика господарства Канади. Промисловість 

Канади.
82. Сільське господарство, транспорт, сфера послуг Канади.
83. Канада в міжнародних відносинах.
84. Географічне положення, природні умови та ресурси Бразилії.
85. Населення Бразилії.
86. Історичний розвиток Бразилії.
87. Політична система Бразилії.
88. Економіка Бразилії: загальна характеристика. Промисловість 

Бразилії.
89. Сільське господарство, транспорт і сфера послуг Бразилії.
90. Бразилія в міжнародних відносинах.
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