ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «КРАЇНОЗНАВСТВО»
Практичні заняття, години - 12
Викладач – к.політ.н., доц. Бабіна В.О.
Обсяг в
Назва та стислий зміст
годинах
практичного заняття
2
Заняття 1. Соціально-економічна
типологія країн.
Соціально-економічна
структура
світу. Основні об’єкти політичної
карти світу. Типологія країн світу.
Класифікації країн світу.
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Заняття 2. Світова економіка.
Поняття світової економіки і світового
господарства.
Етапи
формування
світового
господарства.
Сучасна
соціально-економічна
структура
світового господарства. Територіальна
модель
світового
господарства.
Сучасні моделі ринкової економіки.
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Заняття 3. Зовнішньоекономічні
відносини України з країнами світу.
Структура зовнішніх зв‘язків. Форми
зовнішньоекономічної
діяльності.
Політико-економічні
зв‘язки.
Культурні зв‘язки України з країнами
світу.
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Заняття 4. Особливості розвитку
країн Західної та Східної Європи.
Економіка
Європи.
Галузева
структура. Регіони Європи. Значення
ЄС у розвитку економіки Європи.
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Заняття 4. Особливості розвитку
країн
Азіатсько-Тихоокеанського
регіону та Північної та Латинської
Америки.
Місце Японії у світовій економіці.
Фактори розвитку, структура і
динаміка
її
економіки.
Зовнішньоекономічна політика Японії.
Фактори економічного розвитку та
економіка країн Північної Америки.
Значення
МВФ
у
розвитку
міжнародної
економіки
країн.
Загальна економічна характеристика

Мета роботи
Визначити
соціально-економічну
структуру світу та основні об’єкти
політичної карти світу. Зрозуміти
типологію країн світу та їх
класифікацію; тенденції і фактори
економічного розвитку країн світу.
Визначити
поняття
та
етапи
світового господарства; структуру та
моделі.
Зрозуміти
поняття
національної економіки, основні
етапи та особливості сучасного
розвитку української національної
економіки.
Розібрати
структуру зовнішніх,
політично-економічних, культурних
зв‘язків;
форми
зовнішньоекономічної
діяльності
України з країнами світу. Розглянути
галузі, економіку, регіони Європи.
Зрозуміти значення ЄС у розвитку
економіки
Європи.
Розглянути
сучасний стан і загальну економічну
характеристику країн СНД.
Розглянути особливості розвитку
країн Західної та Східної Європи.
Окрему увагу приділити економіці
Європи та її галузевій структурі.
З'ясувати значення ЄС у розвитку
економіки Європи.
Розглянути особливості розвитку
Азіатсько-Тихоокеанського регіону,
Північної та Латинської Америки.
Приділити особливу увагу місцю
Японії та США у світовій економіці;
фактору розвитку та динаміці
економік зазначених та ряду інших
країн даних регіонів.
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країн Латинської Америки. Регіони
Латинської
Америки.
Нові
індустріальні
країни
Латинської
Америки.
Зовнішньоекономічні
зв’язки.
Заняття 6. Особливості розвитку
країн Африки, а також Австралії та
Океанії.
Економіка
Африки.
Галузева
структура Африки. Регіони Африки.
Проблеми
соціально-економічного
розвитку африканських країн. Склад
та
економічно-територіальні
особливості країн Австралії і Океанії.
Економіка
Австралії.
Роль
Австралійського Союзу в соціальноекономічному
розвитку
регіону.
Економіка
Нової
Зеландії.
Характеристика економіки Океанії.

Розглянути економіку та галузеву
структуру
країн Африки та
Австралії і Океанії. Визначити
особливості розвитку зазначених
регіонів.

