Тест ::: ФМВ_291(РС)_Маг_2020
Розробники:

Тема :: Країнознавство
1. Верхньосилезький кам’яновугільний басейн знаходиться в
◦ Чехії
◦ Польщі
◦ Угорщині
◦ Румунії
2. Найбільші обсяги зовнішньої торгівлі країн Західної Європи здійснюються
◦ із США
◦ з Японією
◦ з країнами Африки і Австралією
◦ між собою, в межах регіону
3. Найбільша міська агломерація Німеччини - це
◦ Берлінська
◦ Рейнсько-Рурська
◦ Мюнхенська
◦ Дрезденська
4. Яка країна Європи займає перше місце у світі за виробництвом і експортом трояндової олії
◦ Греція
◦ Іспанія
◦ Болгарія
◦ Македонія
5. У сільському господарстві Західної Європи зайнято населення
◦ понад 20 %
◦ менше 5 %
◦ понад 10 %
◦ понад 15 %
6. Які економічні райони Франції належать до групи індустріальних
◦ Північний та Східний
◦ Західний і Середземноморський
◦ Південно-Західний та Південно-Східний
◦ не належить жоден із вказаних
7. В якій країні Центральної Європи кам'яне вугілля є основою енергетики
◦ Румунія
◦ Польща
◦ Чехія
◦ Угорщина
8. Основні дві причини відсталості сільського господарства Південної Європи - це
◦ переважання екстенсивних форм господарювання
◦ низький рівень механізації, хімізації та енергоозброєності селянської праці
◦ військова роздрібненість земельних наділів
◦ несприятливі агрокліматичні умови
9. Яка країна Центральної Європи є найбільшим експортером рафінованої міді
◦ Чехія
◦ Словаччина
◦ Угорщина
◦ Польща
10. Яка з названих країн Західної Європи спеціалізується на виробництві фармацефтичної продукції
◦ Нідерланди
◦ Швейцарія
◦ Бельгія
◦ Австрія
11. Які з названих економічних районів належать до Західної економічної зони Росії
◦ Західносибірський
◦ Уральський
◦ Центральний
◦ Далекосхідний
12. До якої мовної сім’ї народів належать білоруси
◦ індоєвропейської
◦ уральської
◦ тюркської
◦ алтайської
13. Який найбільш розвинутий економічний район італії
◦ Південний
◦ Північно-Західний
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◦ Північно-Східний
◦ Центральний
Для якого типу ведення сільського господарства країн Європи характерне переважання інтенсивного тваринництва
м’ясо-молочного напряму, а в рослинництві – вирощування кормових культур і картоплі
◦ Балканського
◦ Середньоєвропейського
◦ Середземноморського
◦ Північноєвропейського
Підприємства машинобудування у Західній Європі тяжіють до
◦ малих і середніх міст
◦ великих міст та міських агломерацій
◦ до депресивних районів
◦ до портів
Яке місто ФРН є “хімічною столицею”
◦ Людвігсхафен
◦ Вольсбург
◦ Дрезден
◦ Зальгіттер
У якому році Польща була відновлена як суверенна держава
◦ 1924 р.
◦ 1918 р.
◦ 1945 р.
◦ 1939 р
В якому році була проголошена Російська Імперія
◦ 1821 р.
◦ 1721 р.
◦ 1547 р.
◦ 1914 р.
Які автомобільні транснаціональні корпорації знаходяться в Західній Європі
◦ “Фольксваген”
◦ “Рено”
◦ “Бош”
◦ “Філіпс”
Назвіть дві передумови значного розвитку сільського господарства в Західній Європи
◦ величезні капіталовкладення
◦ екстенсивний шлях розвитку сільського господарства
◦ наявність платоспроможного попиту на сільськогосподарську продукцію за межами регіону
◦ традиції ведення сільського господарства
Яка середня густота населення у Західній Європі (осіб на 1 кв. км)
◦ 10
◦ 30
◦ 50
◦ понад 100
Які з перерахованих країн Західної Європи не входять до Європейського Союзу
◦ Швейцарія
◦ Швеція
◦ Норвегія
◦ Ірландія
У Західній Європі найбільшими виробниками чорних металів є
◦ ФРН, Італія, Франція, Великобританія
◦ Великобританія, Франція, Ірландія, Іспанія
◦ Франція, Великобританія, Греція, Португалія
◦ Італія, Іспанія, Греція, Португалія
Яка основна риса розміщення промисловості в Японії
◦ надзвичайно висока концентрація промисловості у Тихоокеанському промисловому поясі
◦ деконцентрація промисловості
◦ рівномірне розміщення промислових виробництв на о. Хонсю
◦ концентрація промисловості в периферійних районах найбільших островів
Головна причина, яка зумовлює незначний видобуток природного газу в країнах Перської затоки при значних його
запасах - це
◦ відсутність попиту на світових ринках
◦ відсутність місцевих споживачів і труднощі транспортування газу суходолом чи морем у розвинуті країни
◦ низький рівень промислового розвитку країн регіону
◦ відсутність власних високоефективних технологій видобутку газу
Найвідсталішою державою Південно-Західної Азії є
◦ Йорданія
◦ Ірак
◦ Афганістан
◦ Ємен
Спеціальними адміністративними районами Китаю є
◦ Хайнань
◦ Сянган
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◦ Аоминь
◦ Тайвань
◦ Тибет
Які з названих країн Південно-Східної Азії Були французькими колоніями
◦ Індонезія
◦ В’єтнам
◦ Камбоджа
◦ Філіппіни
◦ Бруней
Яка країна Південно-Східної Азії формально не була колонією
◦ Камбоджа
◦ Малайзія
◦ Таїланд
◦ В’єтнам
В якому році була утворена Китайська Народна Республіка
◦ 1991 р.
◦ 1949 р.
◦ 1912 р.
◦ 1849 р.
В яких двох країнах Азії існує курдська проблема
◦ Бахрейн
◦ Оман
◦ Ірак
◦ Афганістан
◦ Туреччина
Етнічною ознакою японського народу є
◦ індуїзм
◦ сикхізм
◦ синтоїзм
◦ даосизм
АСЕАН – економічне і політичне об’єднання
◦ Бразилії та Аргентини
◦ Центральноамериканських держав
◦ держав Південно-Західної Азії
◦ держав Південно-Східної Азії
Гасло китайської сім’ї
◦ “Ми єдині – і сім’я єдина”
◦ “Одна сім’я – одна країна”
◦ “Твоя сім’я – моя сім’я”
◦ “Одна сім’я – одна дитина”
Яке найбільше за чисельністю населення місто Індії
◦ Мумбаї
◦ Делі
◦ Колката
◦ Бангалор
В якій країні Південно-Західної Азії зосереджені найбільші запаси нафти
◦ Кувейті
◦ Саудівській Аравії
◦ Ірані
◦ Катарі
Головними олійними культурами Китаю є
◦ соняшник
◦ льон
◦ соя
◦ ріпак
◦ арахіс
Яка провідна галузь спеціалізації сільського господарства Центрального Казахстану
◦ пасовищне тваринництво
◦ зернове господарство
◦ рослинництво
◦ вирощування технічних культур
Яка країна Азії займає перше місце за експортом рису
◦ Індія
◦ Таїланд
◦ Китай
◦ В’єтнам
Історична самоназва Індії
◦ Чжунго
◦ Ніхон
◦ Бхарат
◦ Айястан
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41. В яких двох країнах Південно-Західної Азії частка іммігрантів становить понад 50 % економічно активного
населення
◦ Туреччина
◦ Кувейт
◦ ОАЕ
◦ Кіпр
◦ Йорданія
42. В яких двох країнах Центральної Азії найбільше видобувають природного газу
◦ Узбекистан
◦ Таджикистан
◦ Туркменістан
◦ Киргизстан
◦ Казахстан
43. Головний центр електронної промисловості і космічних досліджень в Індії
◦ Колкатта
◦ Делі
◦ Бангалор
◦ Ахмадабад
44. Головним чинником розвитку чорної металургії у Центральній Азії є
◦ поєднання запасів руд чорних металів і вугілля в Казахстані
◦ вигідне транспортно-географічне положення Туркменістану
◦ великий ринок збуту в Узбекистані
◦ дешева електроенергія Таджикистану
45. Мусульманство серед країн Закавказзя сповідують у
◦ Грузії
◦ Вірменії
◦ Азербайджані
◦ у жодній з країн
46. Найважливіші банківсько-фінансові центри Азії
◦ Токіо, Сеул, Бейрут, Мумбай, Сінгапур
◦ Шанхай, Делі, Анкара, Тель-Авів, Тегеран
◦ Пекін, Багдад, Катманду, Бангкок, Стамбул
◦ Астана, Колкатта, Стамбул, Джакарта, Осака
47. Найбільш багатонаціональна і багатомовна країна Азії – це
◦ Росія
◦ Китай
◦ Індія
◦ Індонезія
48. В якій країні Центральної Азії найбільший збір бавовни-сирцю
◦ Туркменістані
◦ Киргизстані
◦ Узбекистані
◦ Таджикистані
49. Сянган (Гонконг) є
◦ незалежною державою
◦ протекторатом Великобританії
◦ територією, статус якої підлягає врегулюванню ООН
◦ спеціальним адміністративним районом Китаю
50. У розрахунку на одного мешканця найбільший експорт нафти серед країн Південно-Східної Азії у
◦ Малайзії
◦ Індонезії
◦ Брунею
◦ Таїланду
51. На яких островах розташований Тихоокеанський промисловий пояс Японії
◦ Хонсю
◦ Хоккайдо
◦ Кюсю
◦ Сісоку
◦ Рюкю
52. Основою енергетики Китаю є
◦ нафта
◦ природний газ
◦ вугілля
◦ гідроенергія
53. Які острови належать до Індії
◦ Андаманські
◦ Мальдівські
◦ Нікобарські
◦ Сейшельські
54. В який історичний період був найбільший потік іммігрантів у США
◦ кінець ХVІІІ ст.
◦ початок ХІХ ст.
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◦ кінець ХІХ – початок ХХ ст.
◦ 50-ті роки ХХ ст.
Яка галузь промисловості має провідне значення в економіці Мексики
◦ машинобудування
◦ нафтова
◦ легка
◦ харчова
Яка частина в експорті Канади припадає на сільськогосподарську продукцію
◦ 1/2
◦ 1/3
◦ 1/10
◦ 2/5
Найбільший за площею і запасами кам’яновугільний басейн США
◦ Пенсільванський
◦ Аппалацький
◦ Іллінойський
◦ Форт-Юніон
Яке місце займає Канада у світовому виробництві електроенергії на душу населення
◦ перше
◦ друге
◦ третє
◦ четверте
Із скількох адміністративно-територіальних одиниць складається територія США
◦ 49 штатів
◦ 50 штатів
◦ 50 штатів і Федеральний округ Колумбія
◦ 49 штатів і федеральний округ Колумбія
Які дві країни Латинської Америки здобули незалежність в 60-80-их роках 20 ст.?
◦ Куба
◦ Нікарагуа
◦ Гайана
◦ Ямайка
◦ Гаїті
Яка країна Вест-Індії є одним з найбільших світових продуцентів бокситів
◦ Куба
◦ Домініканська Республіка
◦ Гаїті
◦ Ямайка
В якій країні Африки зосереджені найбільші потужності газопереробки
◦ Єгипет
◦ Алжир
◦ Нігерія
◦ Лівія
Яка частина припадає на продукцію сільського господарства у ВНП США
◦ 10 %
◦ 8%
◦ 3%
◦ 15 %
Які дві галузі є провідними в господарському комплексі країн Латинської Америки
◦ нафтодобувна промисловість і вирощування технічних культур
◦ гірничодобувна промисловість і плантаційне сільське господарство
◦ сільське господарство і переробка сільськогосподарської продукції
◦ металургія і рослинництво, орієнтоване на експорт
◦ легка промисловість і м’ясо-шерстяне тваринництво
Яка найбільша агломерація в Південній Америці
◦ Буенос-Айрес
◦ Сан-Паулу
◦ Каракас
◦ Ріо-де-Жанейро
Яка провідна галузь тваринництва ПАР
◦ пасовищне екстенсивне вівчарство
◦ м’ясо-молочне тваринництво
◦ свинарство
◦ м’ясне тваринництво
В якій країні Африки гірничовидобувна промисловість дає понад 80 % загального обсягу промислового
виробництва в країні
◦ Ліберія
◦ Алжир
◦ Лівія
◦ Туніс
Яка галузь господарства Нової Зеландії займає провідні позиції у вартості експорту країни
◦ рибне господарство
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◦ лісове господарство
◦ сільське господарство
◦ машинобудування
Яка галузь є провідною у гірничовидобувній промисловості ПАР
◦ Уранодобувна
◦ Золотодобувна
◦ Залізорудна
◦ Алмазодобувна
Який штат США називають «молочним» штатом
◦ Нью-Йорк
◦ Вісконсін
◦ Техас
◦ Огайо
Які три сільськогосподарські культури визначають монокультурний напрямок розвитку сільського господарства в
країнах Океанії
◦ кокосова пальма
◦ кофе
◦ ананаси
◦ цитрусові
◦ банани
Яка з країн Африки має найвищий рівень економічного розвитку
◦ Єгипет
◦ ПАР
◦ Алжир
◦ Нігерія
Який вид транспорту займає 1 місце за пасажирообігом у США
◦ залізничний
◦ автомобільний
◦ морський
◦ повітряний
◦ річковий
Що таке “макіладоріс”
◦ підприємства нафтогазодобувної промисловості в Мексиці
◦ підприємства електронної промисловості в Мексиці і країнах Центральної Америки
◦ підприємства електронної промисловості, складальні підприємства і підприємства, що виробляють окремі
компоненти і деталі, які залежать від головних заводів у США
◦ підприємства машинобудування, розміщені в країнах Центральної Америки та Вест-Індії і побудовані з
участю мексиканського капіталу
Які два напрямки тваринництва переважають в сільському господарстві країн Африки
◦ кочове і напівкочове тваринництво
◦ стійлове утримання худоби
◦ шерстяне вівчарство
◦ м’ясо-молочне тваринництво
◦ свинарство
Чим зумовлене провідне значення Північного острова Нової Зеландії в розміщенні господарства в країні
◦ вигідне транспортно-географічне положення
◦ наявність робочої сили
◦ сприятливі природні умови і багаті сировинні ресурси
◦ вигідне транспортно-географічне положення, наявність робочої сили, сприятливі природні умови
Яку країну називають “країною-гігінтом” у межах Океанії
◦ Нова Зеландія
◦ Папуа-Нова Гвінея
◦ Фіджі
◦ Кірібаті
Яка галузь промисловості відіграє найважливішу роль в економіці Куби
◦ тютюнова
◦ цукрова
◦ машинобудування
◦ нікелево-кобальтова
Яке місто Австралії є найбільшим за чисельністю жителів
◦ Мельбурн
◦ Сідней
◦ Перт
◦ Ньюкасл
Який штат займає 1 місце за видобутком нафти в США
◦ Аляска
◦ Техас
◦ Каліфорнія
◦ Оклахома
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Тема :: Вступ до країнознавства
81. В який період розвитку країнознавчих знань була започаткована комплексна методологія дослідження
країнознавчих об'єктів
◦ Античний
◦ Середньовічний
◦ Періоду ХVІІ-ХІХ ст.
◦ Новий (поч. ХХ ст.)
82. Засновником просторової описовості є
◦ Гекатей
◦ Геродот
◦ Аристотель
◦ Страбон
83. Автором країнознавчої праці “Географія” в 17 томах є
◦ Гекатей
◦ Геродот
◦ Аристотель
◦ Страбон
84. Автором однієї з перших країнознавчих праць “Географічні записки” є
◦ Гекатей
◦ Ератосфен
◦ Геродот
◦ Аристотель
85. Хто з древніх мислителів в одному з розділів своєї книги вперше здійснив країнознавчу характеристику Північного
Причорномор'я
◦ Гекатей
◦ Піфагор
◦ Геродот;
◦ Аристотель
86. Який французький краєзнавець є автором 19-ти томної загальної географії “Земля і люди”
◦ Е. Реклю
◦ П. Клаваль
◦ Відаль де ла Бланш
◦ Ж. Боден
87. Кого вважають засновником історичного країнознавства
◦ Гекатей
◦ Піфагор
◦ Геродот
◦ Страбон
88. Кого вважають засновником просторового(географічного) країнознавства
◦ Гекатей
◦ Геродот
◦ Аристотель
◦ Страбон
89. Автором багатьох географічних карт є
◦ Гекатей
◦ Геродот
◦ Аристотель
◦ Птоломей
90. Представником французького антропоцентричного країнознавства був
◦ Е. Реклю
◦ К. Ріттер
◦ Ж. Боден
◦ Л. Гвіччардіні
91. Представником німецької класичної школи країнознавства був
◦ Е. Реклю
◦ К. Ріттер
◦ Ж. Боден
◦ Л. Гвіччардіні
92. Представником італійської галузево-економічної школи країнознавства був
◦ Е. Реклю
◦ К. Ріттер
◦ Ж. Боден
◦ Л. Гвіччардіні
93. Засновник російського історико-культурного країнознавства
◦ М. Ломоносов
◦ Д. Анучін
◦ В. Татіщев
◦ В. Семенов-Тянь- Шанський
94. Автор країнознавчої праці “Географія генеральна”
◦ Б. Варен
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

◦ Ф. Ратцель
◦ К. Ріттер
◦ Ф. Ріфтгофен
Автор країнознавчої праці “История и география государства Российского”
◦ М. Ломоносов
◦ В. Татіщев
◦ Д. Анучін
◦ М. Пржевальський
Хто з вказаних науковуців має найбільше країнознавчих праць,присвячених дослідженню Азії
◦ М. Ломоносов
◦ М. Пржевальський
◦ М. Міклухо-Маклай
◦ В. Семенов-Тянь-Шанський
З вказаних науковців вперше займався теоретичними питаннями районування території
◦ М. Ломоносов
◦ К. Арсеньєв
◦ Д. Анучін
◦ М. Баранський
Засновником української описово-країнознавчої школи є
◦ В. Григорович-Барський
◦ П. Чубинський
◦ А. Синявський
◦ В. Садовський
Засновником українського економіко-географічногонапряму країнознавства є
◦ А. Синявський
◦ В. Садовський
◦ К. Воблий
◦ С. Рудницький
Представником української школи країнознавства є
◦ М. Баранський
◦ П. Чубинський
◦ В. Преображенський
◦ М. Мироненко
Засновником німецької геополітичної течії в країнознавстві є
◦ О. Шлотер
◦ Ф. Ратцель
◦ К. Ріттер
◦ Ф. Ріфтгофен
Засновником німецького фізико-географічного і ландшафтного країнознавства є
◦ О. Шлотер
◦ Ф. Ратцель
◦ К. Ріттер
◦ Ф. Ріфтгофен
У кого з вказаних українських науковців наявні країнознавчі праці, присвячені Японії
◦ В. Юрківський
◦ П. Масляк
◦ С. Кузик
◦ Б. Яценко
У кого з вказаних українських науковців наявні країнознавчі праці, присвячені США
◦ В. Юрківський
◦ П. Масляк
◦ С. Кузик
◦ Б. Яценко
У кого з вказаних науковців наявні видані підручники з теоретичних основ країнознавства
◦ В. Юрківський
◦ М. Мироненко
◦ О. Мінц
◦ Б. Яценко
Представником французької антропоцентричної країнознавчої школи був
◦ Е. Реклю
◦ Ж. Боден
◦ К. Ріттер
◦ Л. Гвіччардіні
Засновником американської історико-географічної школи є
◦ І. Боуман
◦ К. Зауер
◦ М. Кастельс
◦ Р. Браун
Хто належить до авторів проблемної концепції країнознавства
◦ М. Баранський
◦ М. Мироненко
◦ В. Максаковський
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◦ В. Гохман
109. Хто належить до авторів глобальної концепції країнознавства
◦ М. Мироненко
◦ Е. Алаєв
◦ М. Баранський
◦ В. Преображенський
110. Хто належить до авторів економіко-географічної концепції країнознавства
◦ М. Ломоносов
◦ Е. Алаєв
◦ Г. Сдасюк
◦ В. Максаковський
111. Хто належить до авторів країнознавчої концепції географічного середовища
◦ М. Баранський
◦ В. Ром
◦ Ю. Саушкін
◦ В. Максаковський
112. Хто належить до авторів країнознавчої концепції географічного (просторового) країноустрою
◦ А. Басалікас
◦ І. Маєргойз
◦ В. Татищев
◦ Я. Машбиць
113. Хто належить до авторів культурно-образної та соціальної концепції країнознавства
◦ М. Мироненко
◦ В. Покшишевський
◦ С. Дежнєв
◦ М. Пржевальський
114. Засновником англійської історико-географічної країнознавчої школи є
◦ І. Боуман
◦ К. Зауер
◦ Г. Дербі
◦ Р. Браун
115. Засновником англійської школи країнознавства у XVII-XVIII ст. із комерційним нахилом є
◦ Г. Чисхольм
◦ К. Зауер
◦ Г. Дербі
◦ Р. Браун
116. Засновником країнознавчої концепції глобальних (світових) міст є
◦ Дж. Фрідман
◦ В.Крісталлер
◦ А.Леш
◦ Ф. Фукуяма
117. Засновником просторової концепції центральних місць є
◦ Дж. Фрідман
◦ В.Крісталлер
◦ І. Боуман
◦ Ф. Фукуяма
118. Засновником німецької антропогеографічної країнознавчої школи є
◦ О. Шлотер
◦ К. Ріттер
◦ Р. Отто
◦ Ф. Ріфтгофен
119. Автором відомої країнознавчої праці “Географія людини” є французький вчений
◦ Е. Реклю
◦ П. Клаваль
◦ Відаль де ла Блаш
◦ Ж. Боден
120. Автором концепції “географічного детермінізму”, що була обгрунтована в праці “Про дух законів”, яка вийшла у світ
в 1748 р., є французький вчений
◦ Е. Реклю
◦ П. Клаваль
◦ Ж. Боден
◦ Ш.-Л. Монтеск’є
121. Хто заснував у 1891 р. країнознавчий журнал “Аннали географії”
◦ Е. Реклю
◦ П. Клаваль
◦ Ф. Бродель
◦ Відаль де ла Бланш
122. Автором країнознавчої праці “Опис Нідерландів”, яка вийшла в світ у 1567 р., є
◦ Е. Реклю
◦ К. Ріттер
◦ Ж. Боден
◦ Л. Гвіччардіні
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123. Галузевий розділ країнознавства, що вивчає військово-політичні, військово-економічні, фізико-географічні умови й
оперативне прогнозування можливих сухопутних і морських театрів військових дій та їх вплив на підготовку та
ведення війни та військових дій тощо, називається
◦ нозогеографія
◦ військове країнознавство
◦ політична географія
◦ геополітика
124. Галузевий розділ країнознавства, що вивчає широкомасштабні просторові процеси і проблеми, суть якого полягає в
тому, щоб окремі країни розглядати на фоні світових процесів та явищ, насамперед соціальних, політичних,
економічних, екологічних тощо, називається
◦ локальне країнознавство
◦ соціальне країнознавство
◦ глобальне країнознавство
◦ медичне країнознавство
125. Як називається галузь країнознавства, яка має на меті дослідження територій,регіонів (районів), історикогеографічних країв із врахуванням зональних особливостей господарського, політичного, соціального розвитку та
проживання різних етносів
◦ соціальне країнознавство
◦ культурне країнознавство
◦ регіональне країнознавство
◦ зональне країнознавство
126. Правильне трактування “золотого правила” країнознавства
◦ виграєш в якості досліджуваних об’єктів – програєш у кількості досліджуваних властивостей
◦ виграєш у якості досліджуваних об’єктів – програєш у масштабах території
◦ чим вища якість будь якого країнознавчого дослідження, тим більше властивостей буде досліджено
127. Як називається розділ країнознавства, який вивчає географічну оболонку території з точки зору цілісності природи
в нерозривному зв'язку з життєдіяльністю людини, умовами її існування
◦ економіко-географічне країнознавство
◦ соціальне країнознавство
◦ фізико-географічне країнознавство
◦ медичне країнознавство
128. Як називається розділ країнознавства, який вивчає особливості культурного розвитку населення досліджуваної
території та просторові проблеми соціально-культурного розвитку
◦ соціальне країнознавство
◦ медичне країнознавство
◦ регіональне країнознавство
◦ культурне країнознавство
129. Як називається розділ країнознавства, який вивчає територіальні закономірності поширення вірувань населення,
сакральну інфраструктуру та регіональні і світові історико-духовні центри
◦ економіко-географічне країнознавство
◦ соціальне країнознавство
◦ медичне країнознавство
◦ релігійне країнознавство
130. Як називається розділ країнознавства, який вивчає територіальні закономірності поширення захворювань та
проблеми медичного обслуговування населення
◦ економіко-географічне країнознавство
◦ соціальне країнознавство
◦ фізико-географічне країнознавство
◦ медичне країнознавство
131. Який розділ країнознавства займається вивченням сфер суспільної діяльності та галузевими видами діяльності
населення
◦ загальне країнознавство
◦ теоретичне країнознавство
◦ регіональне країнознавство
◦ галузеве країнознавство
132. Який розділ країнознавства займається вивченням теоретичних аспектів та методологією країнознавчої науки
◦ загальне країнознавство
◦ теоретичне країнознавство
◦ регіональне країнознавство
◦ галузеве країнознавство
133. Який розділ країнознавства займається вивченням регіональних просторових відмінностей у розвитку господарства
держав
◦ загальне країнознавство
◦ теоретичне країнознавство
◦ регіональне країнознавство
◦ галузеве країнознавство
134. Що таке енциклопедичність у країнознавчих дослідженнях
◦ залежність і запозиченість наукової позиції дослідника від авторитетних думок провідних науковців у сфері
країнознавчих досліджень
◦ універсальна схема подачі всіх відомих країнознавчих явищ і процесів у комплексному поєднанні у повній
короткій характеристиці
◦ установлений стандарт аналізу будь-якого країнознавчого об’єкта за класичною схемою
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135. Що таке шаблонність у країнознавчих дослідженнях
◦ залежність і запозиченість наукової позиції дослідника від авторитетних думок провідних науковців у сфері
країнознавчих досліджень
◦ універсальна схема подачі всіх відомих країнознавчих явищ і процесів у комплексному поєднанні у повній
короткій характеристиці
◦ установлений стандарт аналізу будь-якого країнознавчого об’єкта за класичною схемою
136. Що таке компілятивність у країнознавчих дослідженнях
◦ залежність і запозиченість наукової позиції дослідника від авторитетних думок провідних науковців у сфері
країнознавчих досліджень
◦ універсальна схема подачі всіх відомих країнознавчих явищ і процесів у комплексному поєднанні у повній
короткій характеристиці
◦ установлений стандарт аналізу будь-якого країнознавчого об’єкта за класичною схемою
137. Одним з обов'язкових елементів програми країнознавчого дослідження повинно бути
◦ залучення до дослідження фахівців інших галузей
◦ підбір методів для проведення дослідження
◦ вивчення результатів дослідження
◦ оприлюднення результатів дослідження
138. Скільки найбільше робочих гіпотез може бути при проведенні будь-якого країнознавчого дослідження
◦ одна
◦ дві
◦ три
◦ безліч
139. Основними вимогами до джерела, з якого отримується інформація в якості дослідницького матеріалу у
країнознавстві, повинні бути
◦ функціональна направленість, організаційна приналежність
◦ легальність, інформативність, достовірність, актуальність
◦ релевантність, толерантність, вартість
◦ усі три вищеназвані пункти важливі
140. Корисність країнознавчої інформації - це
◦ здатність відповідати заданим потребам і задовольняти потреби у попиту на неї
◦ характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у визначеній країнознавчій ситуації,
глибиною освітлення основних подій
◦ характеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до дійсного розвитку
країнознавчих подій
◦ здатність відповідати заданим параметрам дослідника і меті дослідження
141. Точність країнознавчої інформації - це
◦ здатність відповідати заданим потребам і задовольняти потреби у попиту на неї
◦ характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у визначеній країнознавчій ситуації,
глибиною освітлення основних подій
◦ характеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до дійсного розвитку
країнознавчих подій
◦ здатність відповідати заданим параметрам дослідника і меті дослідження
142. Повнота країнознавчої інформації - це
◦ здатність відповідати заданим потребам і задовольняти потреби у попиту на неї
◦ характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у визначеній країнознавчій ситуації,
глибиною освітлення основних подій
◦ характеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до дійсного розвитку
країнознавчих подій
◦ здатність відповідати заданим параметрам дослідника і меті дослідження
143. Своєчасність країнознавчої інформації - це
◦ здатність відповідати заданим потребам і задовольняти потреби у попиту на неї
◦ характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у визначеній країнознавчій ситуації,
глибиною освітлення основних подій
◦ храктеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до дійсного розвитку
країнознавчих подій
◦ своєчасність в опрацюванні і подачі результатів дослідження і меті дослідження
144. Достовірність країнознавчої інформації - це
◦ здатність відповідати заданим потребам і задовольняти потреби у попиту на неї
◦ характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у визначеній країнознавчій ситуації,
глибиною освітлення основних подій
◦ характеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до дійсного розвитку
країнознавчих подій
◦ здатність відповідати заданим параметрам дослідника і меті дослідження
145. Що таке країнознавча гіпотеза
◦ сукупність наукових тверджень, які потребують ґрунтовного доведення і підтвердження
◦ форма узагальненого відображення дійсності в мисленні, знання, що мають строгу визначену форму
◦ наукова точка зору, яка висувається дослідником, але не є визнаною у широкому науковому загалі
◦ система наукових поглядів, що становлять ґрунтовне вчення і постійно удосконалюються
146. Що таке країнознавча концепція
◦ сукупність наукових тверджень, які потребують ґрунтовного доведення і підтвердження
◦ форма узагальненого відображення дійсності в мисленні, знання, що мають строгу визначену форму
◦ наукова точка зору, яка висувається дослідником, але не є визнаною у широкому науковому загалі
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◦ система наукових поглядів, що становлять ґрунтовне вчення і постійно удосконалюються
147. Що таке країнознавча парадигма
◦ сукупність наукових тверджень, які потребують ґрунтовного доведення і підтвердження
◦ форма узагальненого відображення навколишньої країнознавчої дійсності в мисленні, знання, що мають
строгу визначену форму
◦ наукова точка зору, яка висувається дослідником, але не є визнаною у широкому науковому загалі
◦ система наукових поглядів, що становлять ґрунтовне вчення і постійно удосконалюються
148. Що таке країнознавча теорія
◦ сукупність наукових тверджень, які потребують ґрунтовного доведення і підтвердження
◦ форма узагальненого відображення навколишньої країнознавчої дійсності в мисленні, знання, що мають
строгу визначену форму
◦ наукова точка зору, яка висувається дослідником, але не є визнаною у широкому науковому загалі
◦ система наукових поглядів, що становлять ґрунтовне вчення і постійно удосконалюються
149. Що таке цілісність країнознавчого об'єкта
◦ залежність кожного елемента, властивостей і відношення структури від їх місця, функцій та інших
властивостей системи всередині цілого
◦ можливість описання системи через установлення її структури та внутрішньої взаємозалежності
◦ взаємозалежність системи і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії із
середовищем, є при цьому активним компонентом взаємодії
◦ кожний компонент системи, в свою чергу, може розглядатися як певна структура, а система, що
досліджується, в цьому випадку являє собою один із компонентів більш широкої організації компонентів
150. Що таке структурність країнознавчого об'єкта
◦ залежність кожного елемента, властивостей і відношення структури від їх місця, функцій та інших
властивостей системи всередині цілого
◦ можливість описання системи через установлення її структури та внутрішньої взаємозалежності
◦ взаємозалежність системи і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії із
середовищем, є при цьому активним компонентом взаємодії
◦ кожний компонент системи, в свою чергу, може розглядатися як певна структура, а система, що
досліджується, в цьому випадку являє собою один із компонентів більш широкої організації компонентів
151. Що таке ієрархічність країнознавчого об'єкта
◦ залежність кожного елемента, властивостей і відношення структури від їх місця, функцій та інших
властивостей системи всередині цілого
◦ можливість описання системи через установлення її структури та внутрішньої взаємозалежності
◦ взаємозалежність системи і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії із
середовищем, є при цьому активним компонентом взаємодії
◦ кожний компонент системи, в свою чергу, може розглядатися як певна структура, а система, що
досліджується, в цьому випадку являє собою один із компонентів більш широкої організації компонентів
152. Що таке самоорганізація країнознавчого об'єкта
◦ залежність кожного елемента, властивостей і відношення структури від їх місця, функцій та інших
властивостей системи всередині цілого
◦ взаємозалежність системи і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії із
середовищем, є при цьому активним компонентом взаємодії
◦ кожний компонент системи, в свою чергу, може розглядатися як певна структура, а система, що
досліджується, в цьому випадку являє собою один із компонентів більш широкої організації компонентів
◦ здатність конкретної структури виконувати певні функції, а вразі їх руйнування – мобілізуватися
взаємозамінюватися
153. Що таке єдність країнознавчого об'єкта
◦ залежність кожного елемента, властивостей і відношення структури від їх місця, функцій та інших
властивостей системи всередині цілого
◦ можливість описання системи через установлення її структури та внутрішньої взаємозалежності
◦ взаємозалежність системи і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії із
середовищем, є при цьому активним компонентом взаємодії
◦ кожний компонент системи, в свою чергу, може розглядатися як певна структура, а система, що
досліджується, в цьому випадку являє собою один із компонентів більш широкої організації компонентів
154. Яка функція країнознавства забезпечує накопичення різноманітної країнознавчої інформації з метою формування
пізнавального досвіду
◦ гносеологічна
◦ емпірична
◦ інформаційна
◦ генеруюча
155. Яка функція країнознавства забезпечує пізнання навколишньої дійсності та усвідомлення просторової ситуації, що
склалася в конкретно-історичний час (період) розвитку суспільства та географічної оболонки в цілому
◦ регулятивна
◦ прогностична
◦ емпірична
◦ гносеологічна
156. Яка функція країнознавства забезпечує потребу суспільства в повсякденних різноманітних країнознавчих знаннях
◦ регулятивна
◦ прогностична
◦ емпірична
◦ інформаційна
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157. Яка функція країнознавства забезпечує потреби суспільства в моделюванні майбутніх просторових процесів та
ситуацій
◦ виховна
◦ прогностична
◦ емпірична
◦ інформаційна
158. Яка функція країнознавства забезпечує потреби суспільства у розв'язанні конкретних науково-практичних та
управлінсько-виробничих завдань
◦ конструктивна
◦ освітня
◦ виховна
◦ розвиваюча
159. Яка функція країнознавства забезпечує потребу суспільства в різноманітних країнознавчих знаннях
◦ управлінська
◦ естетична
◦ освітня
◦ виховна
160. Основним достовірним джерелом країнознавчої інформації, яке має відомості про минуле території є
◦ епоси
◦ легенди
◦ балади
◦ літописи
161. Як називається друковане країнознавче джерело, в якому подається стисла інформація про кожну з країн світу в
алфавітному порядку
◦ атлас
◦ енциклопедія
◦ альманах
◦ словник-довідник
162. Як називається друковане країнознавче джерело, в якому подається підбірка тематичних карт та інший
ілюстрований картографічний матеріал
◦ атлас
◦ енциклопедія
◦ альманах
◦ словник-довідник
163. Як називається друковане країнознавче джерело, в якому дається аналітична характеристика одного з
досліджуваних просторових процесів (явищ)
◦ атлас
◦ енциклопедія
◦ альманах
◦ монографія
164. Як називається друковане країнознавче джерело, в якому подається коротка характеристика основних
країнознавчих термінів, об'єктів, процесів та явищ
◦ атлас
◦ енциклопедія
◦ альманах
◦ словник-довідник
165. Візитна картка країни це
◦ основна інформація країнознавчого характеру про конкретну державу (символіка, устрій, територія,
населення, історія, політика, ресурси, природа, географічне положення тощо);
◦ головні атрибути держави (герб, прапор, столиця, грошова одиниця, чисельність жителів, щільність
населення тощо);
◦ галузі спеціалізації країни та її основні макроекономічні показники
166. З якою із вказаних навчальних дисциплін країнознавство має найтісніші зв'язки
◦ соціологія
◦ фізика
◦ географія
◦ математика
167. Історичне країнознавство - це розділ навчальної дисципліни
◦ історії
◦ географії
◦ економіки
◦ країнознавства
168. Краєзнавство - це розділ навчальної дисципліни
◦ історії
◦ країнознавства
◦ етнології
◦ регіонознавства
169. Просторове країнознавство - це синонім навчальної дисципліни
◦ географії
◦ геології
◦ історії
◦ природознавства
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170. Країнознавство називається комплексним через те, що досліджує
◦ великі території й площі
◦ вивчає складні процеси й охоплює різні події
◦ об’єктом його дослідження є складні територіальні системи (комплекси)
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Тема :: Методологія країнознавчих досліджень
171. Як називається країнознавчий метод, який полягає в здійсненні дослідження на основі аналізу переходу від одного
територіального рівня до іншого – дозволяє висвітлити найрізноманітніші сторони конкретної території, в тому числі
її зональної і макрорегіональної своєрідності
◦ метод генералізації
◦ "гра масштабами"
◦ метод Дельфі
◦ метод брейнстормінгу
172. Як називається країнознавчий метод, який полягає в розрахунку індексних показників, що можуть співставлятися, і
які характеризують різні сторони економічного й соціального житття країн світу за певний проміжок часу і в
сукупності дають змогу визначити індекс розвитку людського суспільства взагалі
◦ метод генералізації
◦ "гра масштабами"
◦ метод Дельфі
◦ індексний метод
173. Як називається група країнознавчих методів, за допомогою яких здійснюються різноманітні методичні способи
порівняння досліджуваних явищ,процесів, факторів, на основі характерних ознак і проявів
◦ праксеологічні
◦ екстраполяції
◦ компаративістські
◦ дедуктивні
174. Як називається форма країнознавчого абстрагування, при якій відбувається умовне вичленення досліджуваного
явища із певної цілісності
◦ узагальнене
◦ ідеалізоване
◦ ізольоване
◦ комплексне
175. Як називається форма країнознавчого абстрагування, при якій відбувається умовне виділення із цілісності
досліджуваного об'єкта найсуттєвіших його властивостей
◦ узагальнене
◦ ідеалізоване
◦ ізольоване
◦ комплексне
176. Як називається форма країнознавчого абстрагування, при якій відбувається умовна заміна реального емпіричного
явища ідеалізованою схемою
◦ узагальнене
◦ ідеалізоване
◦ ізольоване
◦ комплексне
177. Як називається спосіб країнознавчого дослідження, при якому знання і дані про буль-який об'єкт дослідження
виводяться з уявлення, що вже склалося про інший подібний до нього
◦ метод генералізації
◦ метод аналогів
◦ метод Дельфі
◦ метод екстраполяції
178. Як називається спосіб країнознавчого дослідження, який вимагає ретельного відбору найбільш істотних і
специфічних для конкретної території матеріалів, при нехтуванні другорядними властивостями з метою видялення
головного і визначального
◦ метод генералізації
◦ метод аналогів
◦ метод Дельфі
◦ метод екстраполяції
179. Як називається спосіб країнознавчого дослідження, що грунтується на передбаченні майбутнього як
безпосереднього продовження теперішнього
◦ метод генералізації
◦ метод аналогів
◦ метод Дельфі
◦ метод екстраполяції
180. Як називається метод країнознавчого дослідження, що грунтується на аналізі об'єкта чи його окремих сторін, явищ,
процесів з точки зору єдності їх компонентів
◦ метод генералізації
◦ метод аналогів
◦ метод композиції
◦ метод екстраполяції
181. Як називається комплекс дослідницьких країнознавчих прийомів, які грунтуються на використанні порівняльного
аналізу для виявлення специфічних ознак і параметрів країнознавчих об'єктів
◦ метод аналогів
◦ метод конфігуративних досліджень
◦ метод композиції
◦ метод екстраполяції
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182. Як називається спосіб країнознавчого дослідження, зміст якого полягає у розгляді як об'єкту аналізу не окремої
території, а сукупності (блоків, союзів, об'єднань, альянсів) країн
◦ метод "теорії груп"
◦ метод конфігуративних досліджень
◦ метод композиції
◦ метод екстраполяції
183. Як називається країнознавча модель, яка відображає просторові процеси, об'єктивні за змістом, але суб'єктивні за
формою
◦ матеріальна
◦ ідеальна
◦ віртуальна
◦ математична
184. Як називається країнознавча модель, яка відображає просторові процеси, об'єктивні за формою та змістом
◦ матеріальна
◦ ідеальна
◦ віртуальна
◦ географічна
185. Елементарна одиниця країнознавчої класифікації - це
◦ район
◦ пунсон
◦ таксон
◦ ареал
186. Метод узагальнення - це
◦ спосіб дослідження, при якому знання і дані про країнознавчий об’єкт виводяться на вищий ступінь
абстракції шляхом виявлення ознак, які властиві процесам і явищам досліджуваної території
◦ спосіб наукового дослідження країнознавчих процесів і явищ, який ґрунтується на мисленому виділенні
суттєвих властивостей і зв’язків об’єкта і нехтуванні при цьому його другорядними ознаками
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який ґрунтується на аналізі об’єкта чи його окремих сторін,
просторових явищ і процесів із погляду єдності та цілісності їх компонентів
187. "Країнознавчий моніторинг" - це
◦ передбачення подій у майбутньому
◦ спостереження за конкретними країнознавчими явищами й процесами, їх оцінювання та прогнозування
◦ комплексне дослідження усіх складників цілісного просторового процесу
◦ часткове дослідження окремих частин просторового процесу
188. Який метод передбачає вивчення результативності (ефективності) впровадження управлінських рішень
◦ ідеалізації
◦ змішано-скануючий
◦ праксеологічний
◦ вроцлавської таксономії
189. Історичний метод у країнознавстві - це
◦ спосіб дослідження, при якому всі країнознавчі процеси та явища вивчаються у хронологічному порядку з
виявленням зв’язків у минулому, теперішньому й майбутньому
◦ метод, який ґрунтується на поділі просторових процесів та явищ на основні якісно відмінний один від одного
періодів
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який дає можливість робити висновки та узагальнення про її
сучасний стан на основі аналізу попереднього розвитку просторових процесів
190. Метод періодизації - це
◦ спосіб дослідження, при якому всі країнознавчі процеси та явища вивчаються у хронологічному порядку з
виявленням зв’язків у минулому, теперішньому й майбутньому
◦ метод, який ґрунтується на поділі просторових процесів та явищ на основні якісно відмінний один від одного
періодів
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який дає можливість робити висновки та узагальнення про її
сучасний стан на основі аналізу попереднього розвитку просторових процесів
191. Метод ретроспективного аналізу в країнознавстві - це
◦ спосіб дослідження, при якому всі країнознавчі процеси та явища вивчаються у хронологічному порядку з
виявленням зв’язків у минулому, теперішньому й майбутньому
◦ метод, який ґрунтується на поділі просторових процесів та явищ на основні якісно відмінний один від одного
періодів
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який дає можливість робити висновки та узагальнення про її
сучасний стан на основі аналізу попереднього розвитку просторових процесів
192. Кількісні методи в країнознавчо-аналітичних дослідженнях
◦ визначають якісні ознаки об’єкта, його властивості
◦ дають відповідні числові характеристики, показники
◦ це статистичні, аналітичні, імітаційні методи
◦ представляють собою застосування великої кількості методик із різних наук
193. Метод абстрагування - це
◦ спосіб дослідження, при якому знання і дані про країнознавчий об’єкт виводяться з уявлення, яке склалося
про інший подібний об’єкт
◦ спосіб наукового дослідження країнознавчих процесів і явищ, який ґрунтується на мисленому виділенні
суттєвих властивостей і зв’язків об’єкта й нехтуванні при цьому його другорядними ознаками
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який ґрунтується на аналізі об’єкта чи його окремих сторін,
просторових явищ і процесів із погляду єдності та цілісності їх компонентів
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194. До групи методико-технічних методів країнознавчих досліджень належать
◦ системний аналіз, історичний та порівняльний аналіз
◦ метод ранжування, матричний метод і квантифікація
◦ одновимірний та багатовимірний статистичний аналіз
◦ усі вищеназвані варіанти
195. Метод екстраполяції - це
◦ спосіб дослідження, при якому знання і дані про країнознавчий об’єкт виводяться з уявлення, яке склалося
про інший подібний об’єкт
◦ метод, який ґрунтується на передбаченні майбутнього країнознавчого процесу як безпосереднього
продовження теперішнього
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який ґрунтується на аналізі об’єкта чи його окремих сторін,
політичних явищ і процесів із погляду єдності та цілісності їх компонентів
196. Як називається країнознавча модель, яка складається на основі прямого спостереження за просторовими
процесами і явищами шляхом їх осмислення і оцінювання
◦ феноменологічна
◦ асимптотична
◦ модель ансамблів
◦ жоден із варіантів
197. Як називається країнознавча модель, яка відтворює склад елементів країнознавчої системи, явища, процесу і
взаємозв'язку між ними, тобто відображає структуру об'єкта моделювання
◦ структурна
◦ функціональна
◦ аналітична
◦ числова
198. Як називається країнознавча модель, яка імітує спосіб поведінки оригіналу, його функціональну залежність від
зовнішнього середовища
◦ структурна
◦ функціональна
◦ аналітична
◦ числова
199. Як називається країнознавча модель, яка дозволяє одержати явні залежності необхідних величин від змінних і
параметрів, що характеризують досліджуване явище
◦ структурна
◦ функціональна
◦ аналітична
◦ числова
200. Як називається країнознавча модель, яка характеризується тим, що значення необхідних величин можна одержати
в результаті застосування кількісних обрахунків, які входять до математичного співвідношення
◦ структурна
◦ функціональна
◦ аналітична
◦ числова
201. Як називається країнознавча модель, яка реалізується на ЕОМ у вигляді моделюючих алгоритмів (програм), що
дозволяють обчислити значення вихідних характеристик і визначити новий стан, у якому знаходиться модель при
заданих значеннях вхідних змінних, параметрів і початковому стані моделі
◦ структурна
◦ функціональна
◦ аналітична
◦ імітаційна
202. Метод композиції - це
◦ спосіб дослідження, при якому знання і дані про країнознавчий об’єкт виводяться з уявлення, яке склалося
про інший подібний об’єкт
◦ метод, який ґрунтується на передбаченні майбутнього країнознавчого процесу як безпосереднього
продовження теперішнього
◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який ґрунтується на аналізі об’єкта чи його окремих сторін,
просторових явищ і процесів із погляду єдності та цілісності їх компонентів
◦ жоден із варіантів
203. До загальнонаукових методів аналітико-країнознавчих досліджень відносять
◦ системний аналіз, історичний та порівняльний аналіз
◦ математичне моделювання та кластерний аналіз
◦ одновимірний та багатовимірний статистичний аналіз
204. Який країнознавччий метод передбачає вивчення конкретної політичної ситуації на будь-якій території
◦ івент-аналіз
◦ контент-аналіз
◦ когнітивне картування
◦ метод Дельфі
205. Метод аналогів у країнознавстві - це
◦ спосіб дослідження, при якому знання й дані про країнознавчий об’єкт виводяться з уявлення, яке склалося
про інший подібний об’єкт
◦ метод, котрий ґрунтується на передбаченні майбутнього країнознавчого процесу як безпосереднього
продовження теперішнього
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◦ спосіб дослідження країнознавчої ситуації, який ґрунтується на аналізі об’єкта чи його окремих сторін,
політичних явищ і процесів із погляду єдності та цілісності їх компонентів
Як називається країнознавча модель, яка дає змогу одержати певні залежності необхідних величин від змінних і
параметрів, які характеризують певне просторове явище
◦ аналітична
◦ імітаційна
◦ числова
◦ структурна
Інформаційний кадастр у країнознавчих дослідженнях - це
◦ недостатність інформації у будь-якому країнознавчому дослідженні
◦ сукупність недостовірних даних, які заплутують процес дослідження чи функціонування об’єкта
◦ повна й добре структурована сукупність даних, необхідних і достатніх для повноцінного забезпечення
дослідницьких чи функціональних потреб
Для визначення адекватності інформації в країнознавчих дослідженнях здійснюється
◦ звичайна аналітична процедура, побудована на логічному відборі адекватних фактів
◦ первинна класифікація (за призначенням, за параметрами обробки) та підсумкова класифікація адекватності
інформації
◦ методика експертно-лінвістичних оцінок (дуже зручно, зручно, середньо, погано, дуже погано)
◦ структуризація значень адекватності інформації за об’єктивністю генерування
Когнітивне картування в країнознавстві - це
◦ метод, котрий вивчає всю сукупність країнознавчих процесів і явищ у їхній динаміці
◦ дослідження політичної поведінки, заяв і висловів осіб, які беруть участь у прийнятті політичних рішень на
рівні держави і міжнародних структур
◦ метод аналізу змісту політичних документів
Методика контент-аналізу в країнознавстві - це
◦ метод, котрий вивчає всю сукупність країнознавчих процесів і явищ у їхній динаміці
◦ дослідження політичної поведінки, заяв і висловів осіб, які беруть участь у прийнятті політичних рішень на
рівні держави і міжнародних структур
◦ метод аналізу змісту політичних документів
Для визначення толерантності інформації у країнознавчих дослідженнях здійснюється
◦ звичайна аналітична процедура, побудована на логічному відборі важливих фактів
◦ використання коефіцієнта толерантності, за яким і розраховується його величина
◦ методика експертно-лінгвістичних оцінок (дуже зручно, зручно, середньо, погано, дуже погано)
◦ структуризація значень толерантності інформації за об’єктивністю генерування
Для визначення релевантності інформації у країнознавчих дослідженнях здійснюється
◦ звичайна аналітична процедура, побудована на логічному відборі взаємозв'язаних важливих фактів
◦ використання коефіцієнта толерантності, за яким і розраховується його величина
◦ методика експертно-лінгвістичних оцінок (дуже зручно, зручно, середньо, погано, дуже погано)
◦ структуризація значень толерантності інформації за об’єктивністю генерування
Методи компаративістики в країнознавчих дослідженнях - це
◦ сукупність усіх методів прогнозування
◦ система різноманітних порівняльних методів
◦ методика класифікації країнознавчих процесів і явищ
Метод абстрагування в країнознавстві - це
◦ сукупність вивчення даних, які вказують на реальний стан дійсності
◦ науковий прийом вивчення взаємозв’язаних фактів, які складають одне ціле
◦ метод уявного виділення найсуттєвіших, основних ознак та зв’язків, які характеризують предмети та явища
Для визначення повноти інформації в країнознавчих дослідженнях здійснюється
◦ звичайна аналітична процедура, побудована на логічному відборі повноцінних фактів
◦ первинна класифікація (за призначенням, за параметрами обробки) та підсумкова класифікація повноти
інформації
◦ процедура, в основі якої лежить концепція інформаційного кадастру
◦ структуризація значень повноти інформації за об’єктом генерування
Метод конкретизації в країнознавстві - це
◦ те саме, що абстрагування
◦ метод реалістичного уточнення, наочності та доступності у процесі пізнання
◦ таке поняття, яке взагалі не належать до країнознавчого аналізу
Для визначення важливості інформації у країнознавчих дослідженнях здійснюється
◦ звичайна аналітична процедура, побудована на логічному відборі важливих фактів
◦ первинна класифікація (за призначенням, за параметрами обробки) та підсумкова класифікація важливості
інформації
◦ процедура, в основі якої лежить концепція інформаційного кадастру
◦ структуризація значень важливості інформації за об’єктами генерування
Структурно-функціональний аналіз в країнознавстві - це
◦ своєрідне продовження системного аналізу, в якому увага фокусується на прямих та опосередкованих
функціях різних територіальних структур
◦ система дослідження, де між експертами розділяються окремі завдання (кожен має свої функції)
◦ дослідження множини елементів, взаємозв’язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини
Порівняльний аналіз у країнознавстві - це
◦ дослідження множини елементів, взаємозв’язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини
◦ представлення країнознавчого процесу як ланцюга взаємопов’язаних явищ, кожне з яких здійснює вплив на
ситуацію загалом
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◦ метод, котрий дає можливість розглядати конкретні явища у контексті різних історичних і соціальних
передумов, які вивчаються у порівнянні
Історичний аналіз у країнознавстві - це
◦ метод, котрий зіставляє теперішнє з минулим, дослідження етапів виникнення і розвитку тих чи інших
політичних явищ
◦ дослідження множини елементів, взаємозв’язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини
◦ представлення політичного процесу як ланцюга взаємопов’язаних явищ, кожне з яких здійснює вплив на
ситуацію загалом
Методика івент-аналізу у країнознавчих дослідженнях - це
◦ метод, що зіставляє теперішнє з минулим, дослідження етапів виникнення і розвитку тих чи інших
країнознавчих явищ
◦ дослідження множини елементів, взаємозв’язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини і створює
певну країнознавчу ситуацію
◦ вивчення країнознавчого процесу як ланцюга взаємопов’язаних явищ, кожне з яких здійснює вплив на
ситуацію загалом
Біхевіористський аналіз у країнознавстві - це
◦ метод, котрий фокусує увагу дослідження на взаємодії людей, їх зв’язках відповідно до цінностей, норм,
звичок, політичних орієнтацій
◦ метод, що дає можливість розглядати конкретні явища у контексті різних історичних і соціальних передумов,
які вивчаються у порівнянні
◦ метод вивчення взаємодії поведінки індивідів із їх політичними орієнтаціями
◦ особливий метод прикладної політології і політичного країнознавства, у якому увага дослідників
зосереджується на емоційно-почуттєвих відчуттях, уявленнях індивідів та груп про політичні феномени
Який метод передбачає вивчення документальної основи країнознавчих об'єктів
◦ івент-аналіз
◦ контент-аналіз
◦ когнітивне картування
◦ метод "Дельфі"
Ситуативний метод у країнознавстві - це
◦ урахування всіх (перманентних та тимчасових, об’єктивних та суб’єктивних) умов та обставин, які
створюють конкретний процес, положення
◦ метод, котрий фокусує увагу дослідження на взаємодії людей, їх зв’язках відповідно до цінностей, норм,
звичок, політичних орієнтацій
◦ особливий метод прикладної політології і країнознавства, у якому увага дослідників зосереджується на
емоційно-почуттєвих відчуттях, уявленнях індивідів та груп про політичні феномени
Як називається модель у країнознавстві, яка може бути наближена за формою і змістом до реальної, але
відображає ідеальні політичні ситуації, які будуються за допомогою інтелекту і мають тільки умовну реалізацію в
комп'ютерних системах
◦ матеріальна
◦ ідеальна
◦ віртуальна
◦ фізична
Метод аналізу вигід і витрат у країнознавстві - це
◦ запозичена методика з економічного аналізу, яка дає змогу на статистичному рівні дослідити можливі або
існуючі вигоди і втрати
◦ урахування всіх (перманентних та тимчасових, об’єктивних та суб’єктивних) умов та обставин, які
створюють конкретний процес, положення
◦ балансово-статистичний метод, запозичений з економіки та статистики
Яке дослідження в країнознавстві називається пілотажним або піонерним
◦ дослідження, завдання якого полягає в безпосередньому і всебічному вивченні країнознавчого об’єкта в
нормальних, природних умовах, у просторовому контексті його повсякденного життя, що фактично
відбувається на місці безпосереднього розміщення (дислокації) досліджуваного об’єкта
◦ пробне дослідження переважно методичної спрямованості. Воно передує основному дослідженню і
призначене для перевірки якості інструменту для збору первинної країнознавчої інформації, процедур і
методів організації масового польового вивчення території
◦ різновид повторного дослідження, мета якого – вивчення змін, які відбуваються у досліджуваному
країнознавчому об’єкті протягом певного проміжку часу
◦ вид повторного дослідження, при якому здійснюється тривале періодичне спостереження за одними й тими
самими особами або соціальними об’єктами
Яке дослідження в країнознавстві називається польовим
◦ дослідження, завдання якого полягає в безпосередньому і всебічному вивченні країнознавчого об’єкта в
нормальних, природних умовах, у просторовому контексті його повсякденного життя, що фактично
відбувається на місці безпосереднього розміщення (дислокації) досліджуваного об’єкта
◦ пробне дослідження переважно методичної спрямованості. Воно передує основному дослідженню і
призначене для перевірки якості інструменту для збору первинної країнознавчої інформації, процедур і
методів організації масового польового вивчення території
◦ різновид повторного дослідження, мета якого – вивчення змін, які відбуваються у досліджуваному
країнознавчому об’єкті протягом певного проміжку часу
◦ вид повторного дослідження, при якому здійснюється тривале періодичне спостереження за одними й тими
самими особами або соціальними об’єктами
Яке дослідження в країнознавстві називається панельним
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◦ дослідження, завдання якого полягає в безпосередньому і всебічному вивченні країнознавчого об’єкта в
нормальних, природних умовах, у просторовому контексті його повсякденного життя, що фактично
відбувається на місці безпосереднього розміщення (дислокації) досліджуваного об’єкта
◦ пробне дослідження переважно методичної спрямованості. Воно передує основному дослідженню і
призначене для перевірки якості інструменту для збору первинної країнознавчої інформації, процедур і
методів організації масового польового вивчення території
◦ різновид повторного дослідження, мета якого – вивчення змін, які відбуваються у досліджуваному
країнознавчому об’єкті протягом певного проміжку часу
◦ вид повторного дослідження, при якому здійснюється тривале періодичне спостереження за одними й тими
самими особами або соціальними об’єктами
Яке дослідження в країнознавстві називається лонгітюдним
◦ дослідження, завдання якого полягає в безпосередньому і всебічному вивченні країнознавчого об’єкта в
нормальних, природних умовах, у просторовому контексті його повсякденного життя, що фактично
відбувається на місці безпосереднього розміщення (дислокації) досліджуваного об’єкта
◦ пробне дослідження переважно методичної спрямованості. Воно передує основному дослідженню і
призначене для перевірки якості інструменту для збору первинної країнознавчої інформації, процедур і
методів організації масового польового вивчення території
◦ різновид повторного дослідження, мета якого – вивчення змін, які відбуваються у досліджуваному
країнознавчому об’єкті протягом певного проміжку часу
◦ вид повторного дослідження, при якому здійснюється тривале періодичне спостереження за одними й тими
самими особами або соціальними об’єктами
Програма країнознавчого дослідження - це
◦ науковий документ, який містить методологічні, методичні та процедурні основи дослідження
країнознавчого об’єкта
◦ набір теоретичних і методологічних конструкцій для розв’язання конкретних наукових завдань
◦ сукупність усіх дій, які застосовує науковець у процесі дослідження країнознавчого об’єкта
◦ усі вищевказані пункти підходять до визначення програми країнознавчого дослідження
Методологія країнознавчого дослідження - це
◦ те, на що направлений процес пізнання, який являє собою явище або процес, на який скероване
дослідження
◦ ті сторони, властивості, особливості об’єкта, які безпосередньо підлягають вивченню
◦ усі ті властивості, явища і процеси, які може дослідити науковець
◦ сукупність основоположних наукових принципів, які використовує дослідник у процесі наукового пізнання
Метод дедукції у країнознавстві - це
◦ будь-яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, судження – зв’язок двох понять, одне з них яких є
суб’єктом (логічний підмет), друге – предикатом (логічний присудок)
◦ логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки
виводиться нове судження (наслідок)
◦ процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин
◦ один з основних засобів суджень і умовиводів, методів дослідження, який розглядається як рух знання від
загального до конкретного, що дає можливість із фактичного матеріалу вибирати сукупність початкових
положень (аксіом) і за допомогою правил логіки вивести нове знання
Метод індукції у країнознавстві - це
◦ логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки
виводиться нове судження (наслідок)
◦ процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин
◦ один з основних засобів суджень і умовиводів, методів дослідження, який розглядається як рух знання від
загального до конкретного, що дає можливість із фактичного матеріалу вибирати сукупність початкових
положень (аксіом) і за допомогою правил логіки вивести нове знання
◦ один з основних способів суджень і методів дослідження, що у формальній логіці розглядається як рух
знання від конкретного до загального
Аналіз у країнознавстві - це
◦ будь-яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, судження – зв’язок двох понять, одне з них яких є
суб’єктом (логічний підмет), друге – предикатом (логічний присудок)
◦ логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки
виводиться нове судження (наслідок)
◦ процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин
◦ один з основних засобів суджень і умовиводів, методів дослідження, який розглядається як рух знання від
загального до конкретного, що дає можливість із фактичного матеріалу вибирати сукупність початкових
положень (аксіом) і за допомогою правил логіки вивести нове знання
Синтез у країнознавстві - це
◦ будь-яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, судження – зв’язок двох понять, одне з них яких є
суб’єктом (логічний підмет), друге – предикатом (логічний присудок)
◦ логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки
виводиться нове судження (наслідок)
◦ процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин
◦ один з основних способів суджень і методів дослідження, що у формальній логіці розглядається як рух
знання від конкретного до загального
Метод умовиводу в країнознавстві - це
◦ будь-яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, судження – зв’язок двох понять, одне з них яких є
суб’єктом (логічний підмет), друге – предикатом (логічний присудок)
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◦ логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки
виводиться нове судження (наслідок)
◦ процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин
◦ один з основних засобів суджень і умовиводів, методів дослідження, який розглядається як рух знання від
загального до конкретного, що дає можливість із фактичного матеріалу вибирати сукупність початкових
положень (аксіом) і за допомогою правил логіки вивести нове знання
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить картографічний метод
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить метод районування території
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить метод шкалірування (ранжування)
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів наукових досліджень належить метод країнознавчої класифікації
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить статистичний метод
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить порівняльний метод
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить метод кластерного аналізу
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить метод анкетування респондентів
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів країнознавчих досліджень належить дедуктивний метод
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів наукових досліджень належить метод країнознавчої таксономії
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів наукових досліджень належить історичний метод
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
До якої групи методів наукових досліджень належить метод ретроспективного аналізу
◦ філософські (загальнонаукові)
◦ міждисциплінарні (спільні для кількох галузей знань)
◦ конкретно-наукові (спеціальні)
◦ методико-технічні
Що є найважливішим у країнознавчих дослідженнях
◦ переконливість
◦ достовірність
◦ чіткість викладу
◦ усі три вищеназвані пункти важливі
Що називається програмою країнознавчого дослідження
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◦ науковий документ, який містить методологічні, методичні та процедурні основи дослідження
країнознавчого об’єкта
◦ набір теоретичних і методологічних конструкцій для розв’язання конкретних наукових завдань
◦ сукупність усіх дій, які застосовує науковець у процесі дослідження країнознавчого об’єкта
◦ усі вищевказані пункти підходять до визначення програми країнознавчого дослідження
Що називається об'єктом країнознавчого дослідження
◦ це те, на що направлений процес пізнання, який являє собою явище або процес, на який скероване
дослідження
◦ ті сторони, властивості, особливості об’єкта, які безпосередньо підлягають вивченню
◦ усі ті властивості, явища і процеси, які може дослідити науковець
◦ сукупність основоположних наукових принципів, які використовує дослідник у процесі наукового пізнання
Що є предметом країнознавчого дослідження
◦ це те, на що направлений процес пізнання, який являє собою явище або процес, на який скероване
дослідження
◦ ті сторони, властивості, особливості об’єкта, які безпосередньо підлягають вивченню
◦ усі ті властивості, явища і процеси, які може дослідити науковець
◦ сукупність основоположних наукових принципів, які використовує дослідник у процесі наукового пізнання
Як співвідносяться між собою об'єкт і предмет країнознавчого дослідження
◦ об’єкт є частиною предмета дослідження
◦ об’єкт і предмет дослідження є тотожними
◦ предмет є частиною об’єкта дослідження
◦ вони не мають між собою нічого спільного
Метод країнознавчого дослідження - це
◦ вироблені наукою та практикою, сформульовані в концентрованому вигляді найбільш важливі ідеї,
установки
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
Принцип країнознавчого дослідження - це
◦ вироблені наукою та практикою, сформульовані в концентрованому вигляді найбільш важливі ідеї,
установки
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
Методологічний прийом країнознавчого дослідження - це
◦ вироблені наукою та практикою, сформульовані в концентрованому вигляді найбільш важливі ідеї,
установки
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
Методологічна процедура країнознавчого дослідження - це
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
◦ встановлений порядок виконання прийомів та способів дослідження
Методологічний спосіб країнознавчого дослідження - це
◦ вироблені наукою та практикою, сформульовані в концентрованому вигляді найбільш важливі ідеї,
установки
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
Методика країнознавчого дослідження - це
◦ сукупність прийомів та способів емпіричного та теоретичного пізнання
◦ окрема дія для досягнення мети дослідження
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
◦ послідовність використання конкретних процедур, методів і наукових принципів, реалізація яких забезпечує
досягнення мети досліджень
Техніка країнознавчого дослідження - це
◦ система дій, що застосовуються при виконанні певного дослідження
◦ встановлений порядок виконання прийомів та способів дослідження
◦ послідовність конкретних процедур, реалізація яких забезпечує досягнення мети досліджень
◦ сукупність прийомів та способів, які входять до складу процедур
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Тема :: Основи міжнародного туризму
262. Тимчасовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою,
спортивною, релігійною та іншою метою на термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття оплачуваною
діяльністю в місці тимчасового перебування це
◦ туризм
◦ подорож
◦ еміграція
◦ прогулянка
263. Турист, який задовольняє свої рекреаційні потреби та характеризується певними рисами, властивостями і станами
(фізіологічними, психологічними, екологічними, економічними, соціальними тощо) це
◦ об'єкт туризму
◦ суб'єкт туризму
◦ відвідувач
◦ екскурсант
264. Ким називається людина, що здійснює не менш ніж одну ночівлю в колективних або індивідуальних засобах
розміщення відвідуваної країні з будь-якою метою, крім заняття оплачуваною діяльністю
◦ подорожуючим
◦ екскурсоводом
◦ відвідувачем-туристом
◦ відвідувачем-екскурсантом
265. Ким називається відвідувач, що не здійснює ночівлі в країні перебування
◦ відвідувачем-екскурсантом
◦ відвідувачем-туристом
◦ подорожуючим
◦ екскурсоводом
266. Які ознаки визначають і відрізняють відвідувачів від інших категорій подорожуючих
◦ переміщення в межі звичного середовища перебування
◦ тривалість перебування в місці призначення
◦ мета поїздки
◦ зайняття оплачуваною діяльністю
267. Чим є усі психологічні та фізичні чинники, що спонукають людей обирати місце призначення, в якому вони
сподіваються задовольнити свої туристичні потреби та бажання
◦ мотиви туризму
◦ види туризму
◦ категорії туризму
◦ показники туризму
268. До основних мотивів туризму відносять
◦ необхідність звільнитися від повсякденної роботи
◦ прагнення відпочити та розслабитися
◦ бажання змінити обстановку та клімат
◦ природні, кліматичні, культурні, психологічні, економічні мотиви
269. Найпоширенішими спеціальними мотивами є
◦ необхідність звільнитися від повсякденної роботи
◦ прагнення відпочити та розслабитися
◦ бажання не змінювати обстановку та клімат
◦ природні, кліматичні, культурні, психологічні, економічні мотиви
270. Туризм, що охоплює поїздки осіб, котрі подорожують з туристичною метою за межі країни постійного місця
проживання називається
◦ внутрішнім
◦ зовнішнім
◦ пізнавальним
◦ міжнародним
271. Який вид туризму не пов'язаний із перетином державного кордону й, отже, не вимагає дотримання туристичних
формальностей
◦ внутрішній
◦ зовнішній
◦ пізнавальний
◦ міжнародний
272. Який вид туризму включає внутрішній і виїзний туризм і співвідноситься з категорією національного виробництва
(ВНП)
◦ міжнародний
◦ виізний
◦ національний
◦ глобальний
273. Який вид туризму охоплює подорожі зі службовими цілями без одержання доходів у місці відрядження
◦ діловий
◦ міжнародний
◦ економічний
◦ національний
274. До принципів соціального туризму належить
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275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

◦ забезпечення відпочинку всіх і кожного члена суспільства шляхом широкого залучення в сферу туризму
людей із низькими доходами
◦ субсидування туризму малозабезпечених
◦ пасивна участь урядових, регіональних, громадських і комерційний структур у його розвитку
◦ максимальний дохід від туризму
Скільки основних етапів розвитку туризму виокремлюють науковці
◦ 2
◦ 6
◦ 8
◦ 4
Етап становлення туризму як галузі відбувся
◦ з 1841 р. до 1914 р.
◦ з 1914 р. до 1945 р.
◦ з 1945 р. до наших днів
◦ такого етапу не існувало
Коли була організована перша комерційна туристична подорож із Лейстера в Лафборо Т. Куком?
◦ такої подорожі не існувало
◦ 1675 р.
◦ 1247 р.
◦ 1841 р.
В яких формах проводиться міжнародне співробітництво в сфері туризму
◦ міжнародний консенсус
◦ міжнародне лідерство
◦ міжнародне протистояння
◦ співпраця на дво- та багатосторонній основі
Коли була утворена Всесвітня організація туризму
◦ 1969 р.
◦ 2002 р.
◦ такої організації не існує
◦ 5 ст. до н.е.
Сукупність організаційно-економічних відносин з приводу організації та купівлі-продажу туристичних послуг
називається
◦ туристичним продуктом
◦ туристичною послугою
◦ туристичною пропозицією
◦ туристичним ринком
Які зовнішні фактори характеризують макрооточення туристичного ринку
◦ науково-технічний регрес
◦ політичне середовище
◦ природне середовище
◦ історичне середовище
Які країни є сучасними лідерами щодо розвитку міжнародного туризму
◦ Франція, Іспанія, США, Італія, Китай
◦ Велика Британія, Канада, Мексика, Австрія, ФРН
◦ Франція, Іспанія, Монголія, Узбекистан
◦ Ірак, Кувейт, ПАР, Канада, Мексика, Австрія, ФРН
Який туристичний регіон розвивається найбільш динамічно, випереджаючи Європу за темпами зростання
◦ Південно-Східна Азія
◦ Африка
◦ Близький Схід
◦ Тихоокеанський регіон
Найбільшими експортерами туристичних послуг є
◦ Німеччина, Японія, Велика Британія
◦ Іспанія, Франція, Італія, США
◦ Німеччина, Японія, Франція
◦ Іспанія, Франція, Німеччина
Найбільшими імпортерами туристичних послуг є
◦ Німеччина, Японія, Велика Британія;
◦ Іспанія, Франція, Італія, США;
◦ Німеччина, Японія, Франція;
◦ Іспанія, Франція, Німеччина.
Який регіон утримує лідерство за кількістю прибуттів міжнародних туристів
◦ АТР
◦ Америка
◦ Близький Схід
◦ Європа
Яку країну світу найбільш відвідують туристи з метою відпочинку та розваг
◦ Японія
◦ Бразилія
◦ Німеччина
◦ Франція
В якій країні сформувався найбільший ринок виїзного туризму
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300.
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◦ Японія
◦ Бразилія
◦ Німеччина
◦ Франція
Найбільш розвинутим гірськолижний туризм є в таких країнах як
◦ Австрія
◦ Франція
◦ Туніс
◦ Велика Британія
Гірськолижними курортами Швейцарії є
◦ в ній не розвинутий даний вид туризму
◦ Сан-Мартино
◦ Давос
◦ Санкт-Моріц
Найбільшими центрами конгресово-виставкової діяльності є:
◦ Амстердам, Брюссель, Вашингтон, Женева, Копенгаген, Лондон, Париж
◦ Амстердам, Брюссель, Прага, Женева, Копенгаген, Лондон, Париж
◦ Амстердам, Брюссель, Вашингтон, Женева, Копенгаген, Відень
◦ не існує такого виду діяльності
Найбільшим релігійним центром світу є
◦ Єрусалим
◦ Париж
◦ Рим
◦ Мекка
Система виробничих, транспортних, торговельних, сервісних підприємств і засобів розміщення, призначена для
задоволення попиту на туристські товари та послуги називається:
◦ підсистемою туризму
◦ ціллю туризму
◦ видом туризму
◦ туристичною індустрією
Підприємства, які виробляють продукти і послуги для туристів, можна поділити на такі групи
◦ первинні; вторинні; третинні
◦ основні; другорядні
◦ приватні; державні; колективні
◦ глобальні; регіональні; національні
В яких формах виступає продукція туризму
◦ туристичний товар
◦ туристична послуга
◦ туристична інструкція
◦ туристична консультація
До послуг, котрі надають підприємства туріндустрії, можна віднести
◦ послуги суспільного сектору
◦ послуги, контрольовані децентралізованою системою управління
◦ послуги, які надає приватний сектор
◦ освітні послуги
Найпоширенішими системами класифікації готелів є
◦ система зірок
◦ система букв
◦ система грошових знаків
◦ система марок
Готель, котрий може включати від 400 до 2000 номерів, розташований у межах міста, пропонує широкий набір
послуг, наданий навченим персоналом за цінами, вищими за середні, й орієнтований здебільшого на прийом
бізнесменів, індивідуальних туристів, учасників конференцій називається
◦ готель високого класу
◦ апарт-готель
◦ мотель
◦ курортний готель
Меню, в якому для кожної страви вказана окрема ціна називається
◦ табльдот
◦ а-ля карт
◦ звичайне меню
◦ не існує такого виду меню
Меню, яке пропонує страви за єдиною комплексною ціною, до якої включено все — від закуски до десерту
◦ табльдот
◦ а-ля карт
◦ звичайне меню
◦ не існує такого виду меню
Підприємство, в асортименті напоїв якого обов'язково є кава декількох найменувань, а також спиртні напої — ром,
лікер, коньяк, які подаються до кави називається:
◦ ресторан
◦ бар
◦ кафе
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◦ кафетерій
302. Обслуговування найчастіше поза межами приміщення підприємств харчування називається
◦ не існує такого виду обслуговування
◦ шведський стіл
◦ піцерія
◦ кейтеринг
303. Туроператорами переважно називають:
◦ туристичні організації, які мають власні чи орендовані засоби для обслуговування туристів і пропонують
своїм клієнтам комплекс послуг
◦ гуртових посередників між турагентствами та підприємствами туристичної індустрії
◦ роздрібні посередницькі туристичні організації, які пропонують послуги інших підприємств
◦ жодна відповідь не є вірною
304. Дії і процедури, пов'язані з обов'язковим виконанням туристами, які перетинають державний кордон, встановлених
правил, що регулюють порядок виїзду, в'їзду і перебування в іншій країні називаються
◦ міжнародним туризмом
◦ міжнародною діяльністю
◦ туристчиною формальністю
◦ туристичним обмеженням
305. До туристичних формальнотей відносять
◦ поліцейські
◦ паспортні та візові
◦ освітні
◦ медико-санітарні
306. За визначенням ВТО, туристичним регіоном є
◦ місцевість, що має якісь пам'ятки та пристосовані до них туристичні споруди й послуги, які обирає турист
або група туристів, і які продаються виробником послуг
◦ територія, яка володіє певними ознаками атрактивності, забезпечена туристською інфраструктурою і
системою організації туризму
◦ місцевість, що має якісь пам'ятки та пристосовані до них туристичні споруди й послуги, які обирає і продає
виробник послуг
◦ жодне з тверджень не є вірним
307. За визначенням ВТО, туристичним районом є
◦ місцевість, що має якісь пам'ятки та пристосовані до них туристичні споруди й послуги, які обирає турист
або група туристів, і які продаються виробником послуг
◦ територія, яка володіє певними ознаками атрактивності, забезпечена туристською інфраструктурою і
системою організації туризму
◦ місцевість, що має якісь пам'ятки та пристосовані до них туристичні споруди й послуги, які обирає і продає
виробник послуг
◦ жодне з тверджень не є вірним
308. До Європейського туристичного регіону належать такі райони, як
◦ Південна, Західна, Північна та Центральна і Східна Європа
◦ Західна і Центральна та Східна Європа
◦ Південна, Західна та Центральна і Східна Європа
◦ жоден із перелічених варіантів
309. До Азіатсько-Тихоокеанського туристичного регіону належать такі райони, як
◦ Північно-Східна Азія
◦ Південна та Південно-Східна Азія
◦ Євразія
◦ Близький Схід
310. Туреччина, Кіпр та Ізраїль належать до
◦ Південноєвропейського туристичного району
◦ Близькосхідного туристичного регіону
◦ Європейського туристичного регіону
◦ жодна відповідь не є вірною
311. Росія, Казахстан, республіки Закавказзя і Середньої Азії належать до
◦ туристичного району Центральної і Східної Європи
◦ Європейського туристичного регіону
◦ Азіатсько-тихоокеанського туристичного регіону
◦ жодна відповідь не є вірною
312. Південноєвропейський туристичний район включає такі країни, як
◦ Туреччина
◦ Хорватія
◦ Україна
◦ Швейцарія
313. До північноєвропейського туристичного району відносять
◦ Австрія
◦ Бельгія
◦ Данія
◦ Ісландія
314. Західноєропейський туристичний район включає
◦ Албанія
◦ Андора
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◦ Франція
◦ Швейцарія
Центрально-східноєропейський туристичний район включає
◦ Росія
◦ Грузія
◦ Німеччина
◦ жодна відповідь не є вірною
Центральноамериканський туристичний район включає
◦ Панама
◦ Сальвадор
◦ Канада
◦ Мексика
◦ Бразилія
До туристичного району Карибський басейн відносять
◦ Гаїті
◦ Гваделупа
◦ Мексика
◦ Уругвай
◦ Аргентина
Північноафриканський туристичний район включає
◦ Єгипет
◦ ПАР
◦ Судан
◦ Туніс
До Західноафриканського туристичного району відносять
◦ Ангола
◦ Чад
◦ Єгипет
◦ Гамбія
◦ Гана
Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго належать до
◦ Центральноафриканського туристичного району
◦ Західноафриканського туристичного району
◦ Північноафриканського туристичного району
◦ Південноафриканського туристичного району
Бурунді, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Замбія належать до
◦ Центральноафриканського туристичного району
◦ Західноафриканського туристичного району
◦ Східноафриканського туристичного району
◦ Південноафриканського туристичного району
Південно-африканська Республіка належить до:
◦ Центральноафриканського туристичного району
◦ Західноафриканського туристичного району
◦ Східноафриканського туристичного району
◦ Південноафриканського туристичного району
Близькосхідний туристичний регіон включає
◦ Туреччина
◦ Кіпр
◦ Ірак
◦ Йорданія
Індія, Іран, Мальдіви та Непал належать до
◦ Південноазійського туристичного району
◦ Північно-східноазійського туристичного району
◦ Південно-східноазійського туристичного району
◦ жодна з відповідей не є вірною
Китай, Монголія та Південна Корея належать до:
◦ Південноазійського туристичного району
◦ Північно-східноазійського туристичного району
◦ Південно-східноазійського туристичного району
◦ жодна з відповідей не є вірною
Індонезія, Камбоджа та Лаос належать до
◦ Південноазійського туристичного району
◦ Північно-східноазійського туристичного району
◦ Південно-східноазійського туристичного району
◦ жодна з відповідей не є вірною
Австралія, Гуам та Кокосові острови належать до
◦ Азіатсько-тихоокеанського туристичного регіону
◦ Близькосхідного туристичного регіону
◦ туристичного району Австралія та Океанія
◦ жодна з відповідей не є вірною
Відомими курортами середземноморського узбережжя Іспанії є
◦ Коста Брава
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◦ Коста Дорада
◦ Анталія
◦ Светі Влас
Головними культурно-історичними пам'ятками Риму є
◦ Площа дель Пополо
◦ Колізей
◦ Римські ворота
◦ Римський кворум
Навідомішими курортами Туреччини є
◦ Мармаріс
◦ Фетхіє
◦ Светі Влас
◦ Ларнака
Найбільшими курортними центрами Південного Кіпру є
◦ Ларнака
◦ Пафос
◦ Кіренія
◦ Мармаріс
Навідомішими музеями Парижу є
◦ Лувр
◦ Центр Помпіду
◦ Версальський палац
◦ музей Сен-Ремі
Найвідомішими курортами Франції є
◦ Віші
◦ Ніцца
◦ Несебр
◦ Коста Дорада
Літньою столицею Європи називають
◦ Баден-Баден
◦ Вісбаден
◦ Бад Емс
◦ Бад Ельстер
Туристичними центрами Швейцарії є
◦ Лозанна
◦ Париж
◦ Цюріх
◦ Тіроль
Головними туристичними об'єктами Варшави є
◦ Замкова площа
◦ Старе місто
◦ Ясногорський монастир
◦ Вавель
Найвідомішими туристичними центрами Індії є
◦ Делі
◦ Агра
◦ Дубаї
◦ Калутара
Туристичними центрами Японії є
◦ Токіо
◦ Фетхіє
◦ Кіото
◦ Балі
Форма взаємодії між місцем призначення, де є пропозиція (наприклад, туристична привабливість чи атрактивність),
і місцем відправлення, де існує попит чи дефіцит подібних послуг і товарів називається
◦ туристичним відтоком
◦ туристичним притоком
◦ туристичним потоком
◦ жодна відповідь не є вірною
Найважливішими показниками туристських потоків є
◦ кількість прибуттів (вибуттів)
◦ тривалість перебування
◦ кількість ліжкомісць
◦ види туризму
Загальна сума споживчих витрат відвідувача чи уповноваженої ним будь-якої іншої особи при підготовці й під час
поїздки, а також під час перебування в пункті призначення називається
◦ туристична витрата
◦ туристичний попит
◦ турпакет
◦ туристична проплата
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Тема :: Політична географія країн світу
342. Хто з українських учених зробив найбільший внесок у розвиток політико-географічного напряму в українській
географії
◦ В. Капніст
◦ В. Липинський
◦ М. Грушевський
◦ С. Рудницький
343. Яка країна є конституційною монархією
◦ Австрія
◦ Данія
◦ Греція
◦ Малі
344. Яка форма державного правління в Канаді
◦ Республіка
◦ Конституційна монархія
◦ Абсолютна монархія
◦ Парламентарна монархія, держава у складі Співдружності, яка очолюється Великобританією
345. Коли виникли перші держави з республіканською формою правління в Південній Америці
◦ В кінці 18 ст.
◦ В 1810-1825 рр.
◦ В 1821-1825 рр.
◦ В кінці 17 ст.
346. В якому році розпалася остання колоніальна імперія (Португальська) у світі
◦ 1960
◦ 1965
◦ 1970
◦ 1975
347. Вкажіть правильне визначення поняття “протекторат”
◦ Країна, населення якої позбавлене державної і політичної свобод, а економічні ресурси контролюються
метрополією
◦ Державне утворення, що делегує свої зовнішньополітичні, а іноді й внутрішньополітичні, права суверенній
державі
◦ Територія, тимчасово передана ООН під управління тієї чи іншої держави
◦ Країна, яка перебуває під політичним і військовим контролем однієї із суверенних держав
348. Що входить до складу державної території
◦ Суходіл з його надрами і внутрішні води
◦ Суходіл з його надрами, внутрішні і територіальні води, повітряний простір над усім суходолом і водами
◦ Суходіл з його надрами
◦ Суходіл і внутрішні води та повітряний простір над суходолом і водами
349. Як називається особливий тип прикордонних районів, в яких активно взаємодіють території по обидва боки
державного кордону
◦ Прикордонна зона
◦ Транскордонна смуга
◦ Прикордонний район
◦ Транскордонний регіон
350. Якому рівню відповідає політико-географічне положення країни відносно центрів світового господарства, груп країн
та інших угрупувань держав
◦ Мезоположенню
◦ Мікроположенню
◦ Макроположенню
◦ Метаположенню
351. Оберіть правильне визначення поняття “суверенна держава”
◦ Країна, яка володіє самостійністю у вирішенні внутрішніх справ
◦ Політично незалежна країна, що володіє самостійністю у вирішенні внутрішніх і зовнішніх справ
◦ Країна, яка перебуває під владою іншої держави і володіє самостійністю у вирішенні внутрішніх справ
◦ Країна, яка має статус "вільно приєднаної держави"
352. Що означає термін “джеррімендерінг”
◦ Маніпулювання межами і розмірами виборчих округів
◦ Маніпулювання виборчим механізмом
◦ Поділ країни на рівновеликі виборчі округи
◦ Нерівномірність розподілу голосів по території виборчого округу
353. В яких двох країнах із вказаних поширені сепаратистські рухи
◦ Білорусь
◦ Німеччина
◦ Індія
◦ Іспанія
◦ Єгипет
354. Яка може бути ширина виключної (надзвичайної) морської економічної зони у випадку, коли континентальний
шельф простягується на дуже далеку відстань від берега прибережної держави
◦ Менше 200 морських миль
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◦ більше 200 морських миль
◦ 350 морських миль від 2500-метрової ізобати
◦ 350 морських миль
В яких двох із вказаних країн світу існує республіканська форма правління
◦ Індонезія
◦ Малайзія
◦ Катар
◦ Пакистан
◦ Тонга
Столицею якої держави є місто Мапуту
◦ Руанда
◦ Нікарагуа
◦ Мозамбік
◦ Сент-Кітс і Невіс
Які з вказаних федерацій відносяться до афро-азіатського типу за особливостями політико-територіального поділу
(вказати дві)
◦ Нігерія
◦ Коморсьі Острови
◦ Індія
◦ ОАЕ
◦ Малайзія
На основі якого теоретичного підходу досліджується вивчення кордонів у просторі і часі в політичній географії
◦ історико-картографічного
◦ класифікаційного
◦ функціонального
◦ географо-політичного
Хто із вказаних учених заклав початки політичної географії як наукової дисципліни
◦ В. Петті
◦ Е. Кант
◦ Е. Реклю
◦ Ф. Ратцель
Яка форма державного правління в Бельгії
◦ Республіка
◦ Абсолютна монархія
◦ Конституційна монархія
◦ Теократична монархія
Яка столиця Багамських Островів
◦ Баїрікі
◦ Кастрі
◦ Бастер
◦ Нассау
В яких двох із вказаних унітарних держав існують адміністративно-територіальні одиниці, що мають автономію
◦ Португалія
◦ Польща
◦ Словаччина
◦ Іспанія
◦ Габон
Колонією якої європейської країни була до 1945 р. Індонезія
◦ Голландії
◦ Іспанії
◦ Португалії
◦ Франції
Яка крайня форма обмеження політичних, економічних і громадських прав якої-небудь групи громадян країни через
приналежність до іншої раси
◦ Дискримінація
◦ Сегрегація
◦ Апартеїд
◦ Асиміляція
Вкажіть три основні принципи виникнення і побудови держави за С. Рудницьким
◦ Єдинодержавний
◦ Класовий
◦ Етнонаціональний
◦ Історико-географічний
◦ Територіальний
Скільки традиційних теоретичних підходів виділяють при географічному вивченні державних кордонів
◦ Два
◦ Три
◦ Чотири
◦ П’ять
До якого типу федерації за особливостями політико-територіального поділу відноситься Швейцарія
◦ Північноамериканського
◦ Центральноєвропейського
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◦ Західноєвропейського
◦ Латиноамериканського
Хто є автором першої системної праці з політичної географії “Політична географія”
◦ К. Ріхтер
◦ Ф. Ратцель
◦ Р.Челлен
◦ К. Гаусгофер
Яка форма державного устрою в Аргентині
◦ Унітарна держава
◦ Федеративна держава
◦ Регіоналізована держава
◦ Конфедерація
Столицею якої держави є місто Катманду
◦ Таїланду
◦ Кірібаті
◦ Руанди
◦ Непалу
Скільки просторових масштабних рівнів розрізняють при вивченні політико-географічного положення країни
◦ Два
◦ Три
◦ Чотири
◦ П’ять
Який рік називають “роком визволення Африки”
◦ 1957
◦ 1959
◦ 1960
◦ 1961
Як називається союз держав, що об’єдналися для розв’язання певних політичних чи воєнних цілей, зберігаючи при
цьому свою самостійність
◦ Конфедерація
◦ Федерація
◦ Імперія
◦ Унія
Оберіть правильне визначення поняття “держава”
◦ Частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що має
просторові межі та географічне положення
◦ Територія з визначеними кордонами і заселена певним народом, що в політико-географічному відношенні
може мати державний суверенітет або бути залежною
◦ Суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній, що
є основним носієм прав і обов’язків у міжнародних відносинах
◦ Країна, що має власну територію
До якого типу політико-територіального поділу відносяться федеративні держави, які виникли в ході заселення і
економічного освоєння фактично вільних територій
◦ Середньоєвропейського
◦ Північноамериканоавстралійського
◦ Латиноамериканського
◦ Афро-азіатського
Як називається наукова дисципліна, що вивчає державні кордони
◦ Географія населення
◦ Географічна лімологія
◦ Політичне державознавство
◦ Політична кордонологія
Скільки етапів у розвитку адміністративно-територіального поділу і місцевого самоуправління в Європі виділив
британський політико-географ Р. Беннет
◦ Чотири
◦ П’ять
◦ Шість
◦ Сім
В якому році з’явилася перша книга під назвою "Політична географія”
◦ 1857
◦ 1884
◦ 1891
◦ 1897
Яка країна з вказаних є конституційною монархією
◦ Канада
◦ Мальта
◦ Оман
◦ Марокко
Яке місто є столицею Ямайки
◦ Гавана
◦ Джорджтаун
◦ Кінгстон
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◦
381. Якими
◦
◦
◦

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

Парамарібо
трьома особливостями характеризується адміністративно-територіальний поділ країн світу
Складність і багатоступінчастість ієрархії адміністративно-територіальних одиниць
Відсутність відмінностей між одиницями одного рівня
Неспівпадання меж адміністративно-територіальних одиниць з межами систем розселення й економічних
районів
◦ Відповідність економічним районам, що склалися, і співпадання меж адміністративно-територіальних
одиниць із межами систем розселення
◦ Дрібність і великі відмінності між одиницями одного рівня
До якого типу відносяться столичні центри, які виникають внаслідок екстремальних ситуацій, коли головна столиця
не може виконувати свої функції
◦ Родових
◦ Історично стабільних
◦ Історично нестабільних
◦ Ситуаційних
Як називаються колишні колонії Німеччини й частини території Османської імперії, передані Лігою Націй під
управління інших країн після Першої світової війни
◦ Підопічні території
◦ Підмандатні території
◦ Домініони
◦ Протекторати
Вкажіть два головні напрями реформ адміністративно-територіального поділу в 1970-х - на початку 1980-х рр. у
країнах світу
◦ Укрупнення низових територіальних одиниць
◦ Розукрупнення низових територіальних одиниць
◦ Укрупнення одиниць основного поділу (першого порядку) і створення адміністративних регіонів
◦ Об’єднання одиниць основного поділу і створення великих регіонів
◦ Створення нових адміністративних територіальних одиниць різного порядку
В державному устрої яких двох країн присутні мають елементи федералізму, що зумовлює віднесення їх до
квазіфедерацій
◦ Іспанія
◦ Італія
◦ Єгипет
◦ Нігерія
◦ ОАЕ
Яка країна є абсолютною монархією
◦ ФРН
◦ Бельгія
◦ Саудівська Аравія
◦ Малайзія
Яка країна є наймолодшою незалежною державою у світі
◦ Намібія
◦ Чорногорія
◦ Східний Тімор
◦ Південний Судан
Якому терміну відповідає таке визначення: “Смуга моря чи океану поміж береговою лінією і лінією морського
державного кордону, що перебуває під суверенітетом прибережної держави і входить до складу її національної
території”
◦ Внутрішні води
◦ Історичні води
◦ Територіальні води
◦ Морська акваторія
За якою класифікаційною ознакою виділяються реліктові кордони
◦ За морфологією
◦ За природними особливостями походження
◦ За походженням, історією і часом існування
◦ За історичними умовами і послідовністю виникнення
Яка може бути максимальна ширина територіальних вод згідно рішень ІІІ Конференції ООН з морського права, яка
відбулася в місті Монтего-Бей (Ямайка) в 1982 р.
◦ 24 морських милі
◦ 12 морських миль
◦ 24 км
◦ 12 км
Як називається етносоціальний і політичний рух населення певної країни, спрямований на відділення певної
частини території від держави і створення на ній власної незалежної держави
◦ Трайбалізм
◦ Сепаратизм
◦ Автонімізм
◦ Ірредентизм
Який принцип є основним, що застосовується при розмежуванні континентального шельфу між сусідніми і
суміжними державами
◦ Договірний
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394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

◦ Еквідистанційності
◦ Пропорційності
◦ Особливих обставин
Якими часовими рамками визначається перший етап розвитку світової політичної географії як наукової дисципліни
◦ Античні часи – ХVI ст.
◦ ХVI – середина ХІХ ст.
◦ Кінець 90-х рр. ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.
◦ Кінець 90-х рр. ХІХ ст. – початок Першої світової війни
Яка з вказаних країн є федерацією
◦ Україна
◦ Польща
◦ Сенегал
◦ Ефіопія
Яке місто є столицею Австралії
◦ Сідней
◦ Мельбурн
◦ Канберра
◦ Аделаїда
Що є предметом вивчення політичної географії країн світу
◦ Територіальні особливості та відмінності структури і функціонування політичної системи планети та її
регіональних частин
◦ Політична система планети з її глобальними і регіональними проблемами
◦ Політико-географічне положення держав світу
◦ Держави як політико-географічні одиниці
Як називається частина території земної кулі, що перебуває під суверенітетом певної держави і відділяється від
інших територій і відкритого моря державними кордонами
◦ Залежна країна
◦ Державна територія
◦ Суверенна держава
◦ Анклав
В якій державі світу суб’єктом федерації є федеральні землі
◦ США
◦ Аргентині
◦ Німеччині
◦ Федеративних Штатах Мікронезії
Яка функція державних кордонів найбільше проявляється в транскордонних регіонах
◦ Роздільна
◦ Контактна
◦ Бар’єрна
◦ Порогова
В якому розділі покомпонентної політико-географічної характеристики країни розглядаються сучасні риси політикогеографічного й геополітичного положення держави
◦ Історико-географічному
◦ Соціально-географічному
◦ Загальній політико-географічній характеристиці країни
◦ Політико-географічному районуванні
Вкажіть основні види політико-географічних районів, які найчастіше виділяються в країнах світу під час політикогеографічного районування
◦ Інтегральні
◦ Електоральні
◦ Часткові
◦ Соціально-економічні
До якої класифікаційної групи відносяться колоніальні кордони, в основу виділення якої беруться до уваги певні
ознаки
◦ За морфологією
◦ За природними особливостями проходження кордону
◦ Історичними умовами і послідовністю виникнення
◦ За генезисом, історією і тривалістю існування
Коли розпочався сучасний етап в розвитку світової політичної географії
◦ Середина 1960-х рр.
◦ Середина 1970-х рр.
◦ Середина 1980-х рр.
◦ Початок 1990-х рр.
Яка країна із вказаних є федерацією
◦ Мексика
◦ Нікарагуа
◦ Колумбія
◦ Нігер
Яке місто є столицею Замбії
◦ Хараре
◦ Рабат
◦ Каракас
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◦ Лусака
406. Як називається договірне визначення напрямку й положення державного кордону з детальним описом і
нанесенням на карту
◦ Демаркація
◦ Делімітація
◦ Редемаркація
◦ Оптація
407. Як називається частина державної території певної країни, відділена від її основної території територією іншої
держави або інших держав
◦ Анклав
◦ Ексклав
◦ Коридор
◦ Ареал
408. За якими трьома основними ознаками класифікуються столиці держав світу
◦ За генезисом
◦ За розташуванням
◦ За роллю в економіці
◦ За виконуваними функціями
◦ За своїм статусом в системі адміністративно-територіального поділу країни
409. Які дві країни із вказаних є заморськими територіями (колоніями) Великобританії
◦ Гваделупа
◦ Ангілья
◦ Бермудські острови
◦ Аоминь
◦ Гуам
410. Які дві держави світу із вказаних мають ширину територіальних вод 200 морських миль
◦ Україна
◦ Польща
◦ Еквадор
◦ Перу
◦ Італія
411. Як називається частина корінних жителів, яка по відношенню до державотворчої нації значно поступається їй за
чисельністю
◦ Етнос
◦ Народність
◦ Етнічна меншина
◦ Етноконфесійна група
412. В якому році був заснований міжнародний журнал “Political Geography Quarterly” (Політико-географічний
щоквартальник)
◦ 1961
◦ 1972
◦ 1982
◦ 1985
413. В якій країні із вказаних існує республіканська форма правління
◦ Канада
◦ Сент-Кітс і Невіс
◦ Маршаллові острови
◦ Тонга
414. Яка столиця Нігеру
◦ Абуджа
◦ Ніамей
◦ Лагос
◦ Ямусукро
415. Вкажіть три основні ознаки держави
◦ Особлива система органів та установ, що здійснюють функції державної влади, які в сукупності становлять
механізм держави
◦ Наявність конкретної території, в межах якої держава здійснює свою владу і суверенітет
◦ Санкціоноване державне право
◦ Несанкціоноване державне право
◦ Наявність державних кордонів
416. Які два фактори мають значний вплив на електоральну поведінку населення під час виборів у країнах світу
◦ Статева вікова структура населення
◦ Професійно-освітня структура населення
◦ Національна і міграційна структура населення
◦ Стабільність структури електорату
◦ Наявність багатопартійної системи
417. На які групи поділяють залежні території, які нині існують на політичній карті світу
◦ Країни, що офіційно включені до списку ООН про надання незалежності
◦ Території, в яких є угоди про припинення іноземних володінь на їхній землі
◦ Домініони
◦ Території, що не включені в перелік ООН за декларацією, оскільки вони проголошені країнами-метрополіями
їх невід’ємними частинами
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◦ Протекторати
418. Яка форма державного правління існує в Австралії
◦ Республіка
◦ Конституційна монархія
◦ Федерація
◦ Парламентарна монархія
419. На підставі якої класифікаційної ознаки виділяють астрономічні кордони
◦ Морфологія
◦ Природні особливості проходження
◦ Походження, історія і тривалість існування
◦ Історичні умови і послідовність виникнення

Сторінка 35 з 35

