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3. ПИТАННЯ 
ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 
 

 
 

1. Регіональна економіка: сутність, причини виникнення, предмет, 
об’єкт і завдання. 

2. Регіон: поняття, просторові складові, види. 
3. Методи регіональної економіки. 
4. Закономірності розміщення продуктивних сил. 
5. Принципи розміщення продуктивних сил. 
6. Фактори розміщення продуктивних сил. 
7. Економічний район: поняття, ознаки. Практичне значення 

районування. 
8. Історичний огляд розвитку економічного районування України. 
9. Економічне районування України за В.А. Поповкіним. Харак-

теристика районів. 
10. Економічне районування України за М.Д. Пістуном. Харак-

теристика районів. 
11. Регіональна політика: поняття, передумови впровадження, 

об’єкти, суб’єкти, мета, завдання. 
12. Види регіональної політики, завдання. 
13. Механізм реалізації регіональної політики. 
14. Законодавчо-нормативна база регіональної політики. 
15. Система прогнозування, програмування і планування розвитку 

регіонів України. 
16. Основні грошово-кредитні, податкові, цінові регулятори з боку 

держави регіональної політики. 
17. Державні замовлення, інвестиції та інновації як важелі 

регіонального розвитку. Інвестиційний рейтинг регіонів 
України. 

18. Регіональна політика Європейського союзу. 
19. Природно-ресурсний потенціал, природні ресурси та їх 

класифікація. 
20. Паливо-енергетичні, рудні, нерудні ресурси та їх потенціал в 

Україні. 
21. Водні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси та їх потенціал в 

Україні. 
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22. Трудові ресурси, трудовий потенціал України, демографічні 
передумови в регіональному аспекті. 

23. Загальна характеристика паливо-енергетичного комплексу 
України, розміщення і регіональна структура. 

24. Вугільна промисловість України, розміщення і регіональна 
структура. 

25. Нафтова промисловість України, розміщення і регіональна 
структура. 

26. Газова промисловість України, її структура і регіональний 
розвиток. 

27. Електроенергетика України, регіональне розміщення і 
перспективи розвитку. 

28. Загальна характеристика металургійного комплексу України, 
територіальна структура. 

29. Чорна металургія України. 
30. Кольорова металургія України. 
31. Роль, особливості, умови розвитку машинобудівного комплексу 

України. 
32. Фактори розміщення, територіальна структура та проблеми 

розвитку машинобудування України. 
33. Роль, особливості, сировинна база хімічного комплексу України. 
34. Галузевий склад, фактори розміщення, регіональна структура 

хімічного комплексу України. 
35. Лісовиробничий комплекс України,  розміщення і регіональна 

структура. 
36. Будівельний комплекс України. 
37. Легка промисловість України. 
38. Комплекс з виробництва товарів народного споживання в 

Україні. 
39. Комплекс соціальної інфраструктури та сфера послуг в Україні. 
40. Загальна характеристика агропромислового комплексу, розмі-

щення і регіональна структура, проблеми розвитку. 
41. Спеціалізація Поліського агропромислового територіального 

комплексу. 
42. Спеціалізація лісостепового агропромислового територіального 

комплексу. 
43. Спеціалізація степового агропромислового територіального 

комплексу. 
44. Харчова промисловість України. 
45. Загальна характеристика транспортного комплексу України. 
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46. Особливості функціонування і розміщення окремих видів 
транспорту України. 

47. Міжнародні економічні зв’язки України. 
48. Україна в системі міжнародного поділу праці. 
49. Економічна інтеграція України у формі економічних союзів. 
50. Форми зовнішньоекономічної діяльності України. 
51. Спеціальні (вільні) економічні зони в регіональній економіці 

України. 
52. Транскордонне співробітництво регіонів України. 
53. Міжнародні транспортні коридори на території України. 
54. Наукові засади раціонального природокористування. 
55. Екологічний моніторинг. 
56. Економічний механізм природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 
57. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 


