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1. Навчальний контент: 

Розділ 1. Методологічні засади країнознавчих студій 

Тема 1. Країнознавство як наука та учбова дисципліна. 

Предмет, метод та завдання країнознавства. Об'єкт вивчення країнознавства. Підходи 

до вивчення країнознавства. Головні завдання країнознавства. Країнознавство як наука. Роль 

країнознавства у сфері зовнішніх економічних та політичних зв'язків. 

Тема 2. Просторово-територіальна організація держав світу. Поняття держави. 

Географічне положення держав світу. Основні теорії походження держави (договірна, 

патріархальна, класова, психологічна, теорія насильства та інші). Історичні типи держави. 

Поняття та ознаки держави (територія держави, її населення та інші), функції держави. 

Сутність сучасної держави. 

Тема 3. Держава в політичній системі суспільства. 

Поняття суверенітету держави та його співвідношення з суверенітетом народу та 

суверенітетом нації. Громадянське суспільство та держава. Поняття громадянського 

суспільства та його ознаки. Політична система суспільства та держава. Елементи політичної 

системи суспільства. Поняття та структура форми держави. Види державного правління: 

монархія та республіка. Форми державного устрою держави: унітарні держави, федерації та 

конфедерації. Поняття та види політичного режиму держави. 

Тема 4. Регіональний поділ світу. Держава як учасник міжнародних відносин. 

Загальні засади районування світу. Регіони світу: каїни Європи, країни Азії, країни 

Африки, країни Північної та Південної Америки, країни Австралії та Океанії. Поняття та 

функції держави як учасника міжнародних відносин. 

Розділ 2. Загальна характеристика політичної, економічної, соціальної та 

правової систем України та інших країн світу 

Тема 1. Країнознавча характеристика України (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем України). 

Форма держави Україна (форма правління 

- республіка, форма державного устрою - унітарна держава, політичний режим - 

демократичний). Політична система України: поняття, елементи (суб'єкти політики, 

політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, політична 

ідеологія та культура). Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 
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Тема 2. Країнознавча характеристика країн Європи (в т.ч. загальна 

характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової 

систем країн Європи). 

Форма держав Європи (країни Західної Європи: Німеччина, Франція, Велика 

Британія, Італія; країни Центральної Європи: Польща; країни Східної Європи: Росія, 

Казахстан, Туреччина; країни Північної Європи: Скандинавські країни): форма правління - 

республіка або монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, 

політичний режим - демократичний або авторитарний. Політична система країн Європи: 

поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні норми та принципи, політичні відносини 

внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна характеристика 

економічної, соціальної та правової систем. 

Тема 3. Країнознавча характеристика країн Азії (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн Азії). 

Форма держав Азії (країни Закавказзя: Грузія; країни Центральної Азії: Узбекистан; 

країни Південно-Західної Азії: Іран; країни Південної Азії: Індія; країни Східної Азії: Китай, 

Японія; країни Південно-Східної Азії: Індонезія): форма правління - республіка або 

монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний режим - 

демократичний або авторитарний. Політична система країн Азії: поняття, елементи (суб'єкти 

політики, політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, 

політична ідеологія та культура). Загальна характеристика економічної, соціальної та 

правової систем. 

Тема 4. Країнознавча характеристика країн Північної та Південної Америки (в 

т.ч. загальна характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної 

та правової систем країн Північної та Південної Америки). 

Форма держав Північної та Південної Америки (країни Північної Америки: 

Сполучені Штати Америки, Канада, Мексика; країни Центральної Америки: Куба; країни 

Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі): форма правління - республіка або монархія, 

форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний режим - 

демократичний або авторитарний. Політична система країн Північної та Південної Америки: 

поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні норми та принципи, політичні відносини 

внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна характеристика 

економічної, соціальної та правової систем. 
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Тема 5. Країнознавча характеристика країн Африки (в т.ч. загальна 

характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової 

систем країн Африки). 

Форма держав Африки (країни Північної Африки: Єгипет; країни Західної Африки: 

Нігерія; країни Центральної Африки: Демократична Республіка Конго; країни Східної 

Африки: Кенія; країни Південної Африки: Південно-Африканська Республіка): форма 

правління - республіка або монархія, форма державного устрою - унітарна держава або 

федерація, політичний режим - демократичний або авторитарний. Політична система країн 

Африки: поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні норми та принципи, політичні 

відносини внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна 

характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Тема 6. Країнознавча характеристика країн Австралії та Океанії (в т.ч. загальна 

характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової 

систем країн Австралії та Океанії). 

Форма держав Австралії та Нової Зеландії: форма правління - республіка або 

монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний режим - 

демократичний або авторитарний. Політична система країн Австралії та Нової Зеландії: 

поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні норми та принципи, політичні відносини 

внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна характеристика 

економічної, соціальної та правової систем. 

1.2. Плани практичних (семинарських) занять, завдпання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи. 

Тема 1. Країнознавство як наука та учбова дисципліна. 

План: 

1. Предмет, метод та завдання країнознавства. 

2.Об'єкт вивчення країнознавства. 

3. Підходи до вивчення країнознавства. 

4. Головні завдання країнознавства. 

5. Країнознавство як наука. 

6. Роль країнознавства у сфері зовнішніх економічних та політичних зв'язків. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  
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2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

Тема 2. Просторово-територіальна організація держав світу. Поняття держави. План: 

1. Географічне положення держав світу. 

2.Основні теорії походження держави (договірна, патріархальна, класова, 

психологічна, теорія насильства та інші). 

3.Історичні типи держави. 

4. Поняття та ознаки держави (територія держави, її населення та інші), функції 

держави. 

5. Сутність сучасної держави. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 3. Держава в політичній системі суспільства. 

План: 

1. Поняття суверенітету держави та його співвідношення з суверенітетом народу та 

суверенітетом нації. 

2. Громадянське суспільство та держава. 

3. Поняття громадянського суспільства та його ознаки. 

4. Політична система суспільства та держава. 

5. Елементи політичної системи суспільства. 

6. Поняття та структура форми держави. 

7. Види державного правління: монархія та республіка. 

8. Форми державного устрою держави: унітарні держави, федерації та 

конфедерації. 

9. Поняття та види політичного режиму держави. 
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Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 4. Регіональний поділ світу. Держава як учасник міжнародних відносин. План: 

1.Загальні засади районування світу. 

2. Регіони світу: каїни Європи, країни Азії, країни Африки, країни Північної та 

Південної Америки, країни Австралії та Океанії. 

3. Поняття та функції держави як учасника міжнародних відносин. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 5. Країнознавча характеристика України (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем України). 

План: 

1. Форма держави Україна (форма правління - республіка, форма державного 

устрою - унітарна держава, політичний режим - демократичний). 

2. Політична система України: поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні 

норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та 

культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 
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презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 6. Країнознавча характеристика країн Європи (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн Європи). 

План: 

1. Форма держав Європи (країни Західної Європи: Німеччина, Франція, Велика 

Британія, Італія; країни Центральної Європи: Польща; країни Східної Європи: Росія, 

Казахстан, Туреччина; країни Північної Європи: Скандинавські країни): форма правління - 

республіка або монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, 

політичний режим - демократичний або авторитарний. 

2. Політична система країн Європи: поняття, елементи (суб'єкти політики, 

політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, політична 

ідеологія та культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 7. Країнознавча характеристика країн Азії (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн Азії). 

План: 

1. Форма держав Азії (країни Закавказзя: Грузія; країни Центральної Азії: 
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Узбекистан; країни Південно-Західної Азії: Іран; країни Південної Азії: Індія; країни Східної 

Азії: Китай, Японія; країни Південно-Східної Азії: Індонезія): форма правління - республіка 

або монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний 

режим - демократичний або авторитарний. 

2. Політична система країн Азії: поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні 

норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та 

культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 8. Країнознавча характеристика країн Північної та Південної Америки (в т.ч. 

загальна характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної та 

правової систем країн Північної та Південної Америки). 

План: 

1. Форма держав Північної та Південної Америки (країни Північної Америки: 

Сполучені Штати Америки, Канада, Мексика; країни Центральної Америки: Куба; країни 

Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі): форма правління - республіка або монархія, 

форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний режим - 

демократичний або авторитарний. 

2. Політична система країн Північної та Південної Америки: поняття, елементи 

(суб'єкти політики, політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та 

міжнародні, політична ідеологія та культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 
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Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 9. Країнознавча характеристика країн Африки (в т.ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем Африки). 

План: 

1. Форма держав Африки (країни Північної Африки: Єгипет; країни Західної 

Африки: Нігерія; країни Центральної Африки: Демократична Республіка Конго; країни 

Східної Африки: Кенія; країни Південної Африки: Південно-Африканська Республіка): 

форма правління - республіка або монархія, форма державного устрою - унітарна держава 

або федерація, політичний режим - демократичний або авторитарний. 

2. Політична система країн Африки: поняття, елементи (суб'єкти політики, політичні 

норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та 

культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 10. Країнознавча характеристика країн Австралії та Океанії (в т.ч. загальна 

характеристика державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем 

країн Австралії та Океанії). 

План: 

1. Форма держав Австралії та Нової Зеландії: форма правління - республіка або 

монархія, форма державного устрою - унітарна держава або федерація, політичний режим - 

демократичний або авторитарний. 



10 

 

2. Політична система країн Австралії та Нової Зеландії: поняття, елементи (суб'єкти 

політики, політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, 

політична ідеологія та культура). 

3.Загальна характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Завдання: ознайомлення з літературою, конспектування тез, підготовка доповідей, 

презентації, виступи на семінарському занятті за визначеною темою. 

Література: 

1. Довгань Г. Д. Страноведение: Справочник / Г. Д. Довгань, А. И. Сиротенко, А. Г. 

Стадник. – Х.: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 480 с.  

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. – 2018. - 680 

с. 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Багла, 

Ю. и, Лейбо и Л. М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма, 2013. – 1056 с. 

1.2. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом, після атестаційного моніторингу знань і вмінь з навчальної 

дисципліни. 

Перелік питань до заліку 

1.  Предмет, метод та завдання країнознавства.  

2. Об’єкт вивчення країнознавства.  

3. Підходи до вивчення країнознавства.  

4. Головні завдання країнознавства.  

5. Країнознавство як наука.  

6. Роль країнознавства у сфері зовнішніх економічних та політичних зв’язків.   

7. Географічне положення держав світу.  

8. Основні теорії походження держави (договірна, патріархальна, класова).  

9. Основні теорії походження держави (психологічна, теорія насильства, теологічна, 

біологічна).  

10. Історичні типи держави. 

11. Поняття та ознаки держави (територія держави, її населення та інші).  

12. Функції держави.  

13. Сутність сучасної держави.  

14. Поняття суверенітету держави. 

15. Поняття суверенітету народу. 

16. Поняття суверенітету нації.  

17. Громадянське суспільство та держава.  

18. Поняття громадянського суспільства та його ознаки.  

19. Політична система суспільства та держава.  

20. Елементи політичної системи суспільства. 

21. Поняття та структура форми держави. Види державного правління.  

22. Конституційна монархія як форма державного правління. 

23. Парламентська республіка як форма правління. 

24. Президентська республіка як форма правління. 

25. Абсолютна монархія як форма державного правління. 
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26. Поняття та види форми державного устрою держави. 

27. Унітарна держава: поняття, ознаки, приклади. 

28. Федерація: поняття, ознаки, приклади. 

29. Конфедерація та союз: поняття, ознаки, приклади.  

30. Поняття та види політичного режиму держави. 

31. Демократичний політичний режим держави: поняття, ознаки, приклади. 

32. Авторитарний політичний режим держави: поняття, ознаки, приклади. 

33. Поняття партії та види партійних систем світу. 

34. Поняття референдуму та його види. 

35. Пропорційна виборча система: поняття, ознаки, приклади. 

36. Мажоритарна виборча система: поняття, ознаки, приклади. 

37. Поняття та види виборчих систем. 

38. Поняття та види політичних партій. 

39. Функції політичних партій. 

40. Поняття виборчого права (суб’єктивне та об’єктивне). Значення виборів.  

41.Країнознавча характеристика республіки Молдова (географічне положення, 

населення, економічний розвиток). 

42. Країнознавча характеристика республіки Білорусь (географічне положення, 

населення, економічний розвиток). 

43. Країнознавча характеристика України (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

44. Країнознавча характеристика Німеччини (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

45. Країнознавча характеристика Канади (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

46. Країнознавча характеристика республіки Куба (географічне положення, 

населення, економічний розвиток). 

47. Країнознавча характеристика Великобританії (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

48. Країнознавча характеристика Франції (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

49. Країнознавча характеристика Сполучених Штатів Америки (географічне 

положення, населення, економічний розвиток). 

50. Країнознавча характеристика Японії (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

51. Країнознавча характеристика КНР (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

52. Країнознавча характеристика Мексики (географічне положення, населення, 

економічний розвиток). 

53. Державний устрій України. 

54. Державний устрій республіки Білорусь. 

55. Державний устрій Німеччини. 

56. Державний устрій Франції. 

57. Державний устрій Великобританії. 

58. Державний устрій США. 

59. Державний устрій Японії. 

60. Державний устрій Республіки Куба. 

61. Державний устрій Республіки Молдова. 

62. Державний устрій КНР. 

63. Система державних органів України. 

64. Система державних органів в Республіці Білорусь. 

65. Система державних органів в Республіці Молдова. 

66. Система державних органів у Франції. 
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67. Система державних органів в Німеччині. 

68. Система державних органів в Японії. 

69. Система державних органів в КНР. 

70. Система державних органів в США. 

71. Система державних органів Мексики. 

72. Законодавча влада Японії (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

73. Законодавча влада КНР (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

74. Законодавча влада Великобританії (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

75. Система державних органів Великобританії. 

76. Законодавча влада України (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

77. Законодавча влада США (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

78. Законодавча влада Франції (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

79. Законодавча влада Німеччини (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

80. Законодавча влада Республіки Білорусь (порядок обрання, повноваження та строк 

дії). 

81. Законодавча влада Республіки Куба (порядок обрання, повноваження та строк дії). 

82. Законодавча влада Республіки Молдова (порядок обрання, повноваження та строк 

їх дії). 

83. Виконавча влада України (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

84. Виконавча влада Республіки Білорусь (порядок призначення, повноваження та 

строк їх дії).  

85. Виконавча влада Республіки Молдова (порядок призначення, повноваження та 

строк їх дії). 

86. Виконавча влада Великобританії (порядок призначення, повноваження та строк їх 

дії). 

87. Виконавча влада США (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

88. Виконавча влада КНР (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

89. Виконавча влада Японії (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

90. Виконавча влада Франції (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

91. Виконавча влада Німеччини (порядок призначення, повноваження та строк їх дії). 

92. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні. 

93. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Японії. 

94. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Німеччині. 

95. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування Франції. 

96. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування США. 

97. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування КНР. 

98. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування 

Великобританії. 

99. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в країнах 

СНД. 

100. Конституції країн світу: загальна характеристика, основні положення, приклади.  

 

Завдання семестрового заліку: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет  Міжнародних економічних відносини та туристичного бізнесу  

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Освітня програма Міжнародні відносини 

Семестр       2-й 



13 

 

Форма навчання денна 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

 Навчальна дисципліна: КРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ 

 

Залікове завдання № 1 

1.  Тестове завдання (40 балів, тобто по 1 балу за кожну правильну відвідь з 40 

тестових завдань). 

Затверджено на засіданні кафедри  

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

протокол № __ від  «____» серпня  2020 р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ (Л. В. Новікова) 

    підпис 

Екзаменатор     _______________________ (О. А. Файєр) 

    підпис 
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