
6. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 
(ПІДСУМКОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ) 

 

 

 

1. Регіональна економіка України в умовах ринкових відносин. 

2. Основні тенденції розвитку економіки регіонів України на сучасному етапі. 

3. Вплив факторів розміщення продуктивних сил на формування економіки регіо-

нів. 

4. Основи економічного районування території. 

5. Економічне районування України: варіанти та теоретичні проблеми. 

6. Територіальна організація господарства Столичного еконо-мічного району. 

7. Територіальна організація господарства Центрального еконо-мічного району. 

8. Територіальна організація господарства Північно-Західного економічного району. 

9. Територіальна організація господарства Північно-Східного економічного району. 

10. Територіальна організація господарства Причорноморського економічного райо-

ну. 

11. Територіальна організація господарства Карпатського еконо-мічного району. 

12. Територіальна організація господарства Донецького еконо-мічного району. 

13. Територіальна організація господарства Придніпровського економічного району. 

14. Територіальна організація господарства Подільського еконо-мічного району. 

15. Законодавча і нормативна основа регіональної політики України. 

16. Інвестиційний рейтинг та інвестиційна діяльність регіонів України. 

17. Регіональна політика Європейського союзу та США. 

18. Особливості структури народногосподарського комплексу України. 

19. Паливно-енергетичний комплекс України: структура і транс-формація в ринкових 

умовах. 

20. Металургійний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах. 

21. Машинобудівельний комплекс України: структура і транс-формація в ринкових 

умовах. 

22. Хімічнийний комплекс України: структура і трансформація в        ринкових умо-

вах. 

23. Лісовиробничий комплекс України: структура і трансформація в ринкових умо-

вах. 

24. Легка промисловість України: структура і трансформація в ринкових умовах. 

25. Агропромисловий комплекс України: структура і транс-формація в ринкових 

умовах. 

26. Харчова промисловість України: структура і трансформація в ринкових умовах. 

27. Транспортна система України: структура і трансформація в ринкових умовах. 

28 Рекреаційний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах. 

29 Членство України у СОТ як фактор розвитку і трансформації регіональної еконо-

міки. 

30. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України. 

31. Демографічні проблеми та потенціал України. 

32.  Трудові ресурси та потенціал України. 

33. Будівельний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах. 



34. Комплекс соціальної інфраструктури України: структура і трансформація в рин-

кових умовах. 

35. Україна в системі міжнародного територіального поділу праці. 

36. Чорноморська зона економічного співробітництва (ЧЗЕС): стан і перспективи 

розвитку. 

37. Спеціальні (вільні) економічні зони як фактор розвитку регіональної економіки 

України. 

38. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва  в Україні. 

39. Економічні зв’язки України і Європейського союзу, перспективи інтеграції. 

40. Спільні підприємства: стан і перспективи розвитку в Україні. 

41. Економічні союзи за участю України. 

42. Інтеграція України в Європейські та світові структури: стан і перспективи розвит-

ку. 

43. Регіональні науково-технологічні парки  України. 

44. Перспективи сталого розвитку продуктивних сил України. 

45. Система екологічного моніторингу України. 

46. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середо-

вища України. 

47. Оцінка екологічної і соціальної ефективності природоохоронної діяльності. 

48. Міжнародне співробітництво України у сфері охорони навколишнього середови-

ща. 

49. Закономірності і принципи розміщення продуктивності сил, їх дія на сучасному 

етапі економічного розвитку. 

50. Проблеми розміщення та використання трудових ресурсів України. 

51. Вугільна промисловість України: регіональні особливості розвитку та розміщен-

ня. 

52. Нафтогазова промисловість України, джерела ресурсів. 

53. Шельфове видобування нафти і газу в Україні. 

54. Нафтогазотранспортна система України у європейській транс-портній системі. 

55. Міжнародні транспортні коридори і географічне положення України. 

56. Цукрова промисловість України, регіональне розміщення і розвиток. 

57. Сільськогосподарська спеціалізація природно-економічних зон України. 

58. Територіальна організація зернового господарства України. 

59. Територіальна організація м’ясо-молочного господарства України. 

60. Територіальна організація  плодоовочевого комплексу України 

61. Спеціалізація морських портів України, ефективність функ-ціонування. 

62. Природні та соціально-економічні передумови розвитку й розміщення фермерсь-

кого господарства в Україні. 

63. Виробничий потенціал України в системі виробничого потенціалу Європи. 

64. Сучасні наукові методи обґрунтування територіальної організації економіки. 

65. Земельні ресурси України, проблеми раціонального вико-ристання та збереження. 

66. Вплив науково-технічного процесу на регіональну економіку. 

67. Територіальна і товарна структура експорту та імпорту України. 

68. Наукове і практичне значення економічного районування. 

69. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з транспортними та інфор-

маційними системами зарубіжних держав. 



72. Земельний кадастр регіонів України. 

73. Основні напрями ресурсозбереження, інтенсифікації та екологізації регіона-

льних комплексів економіки України. 

74. Військово-промисловий комплекс України, його місце в маши-нобудівному 

комплексі та перспективи розвитку в ринкових умовах. 

75. Оптимізація паливо-енергетичного балансу України на сучасному етапі та в 

довгостроковій перспективі. 

76. Проблеми енергозбереження в паливо-енергетичному комплексі та інших 

галузях економіки України. 

77. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. 

78. Вторинні ресурси, їх класифікація, економічна оцінка і використання в 

Україні. 

79. Сучасні проблеми формування і регіональних ринків праці в Україні, регу-

льованих у ринкових умовах. 

80. Програми регіонального розвитку України. 

81. Планування регіонального розвитку України. 

82. Прогнозування регіонального розвитку України. 

83. Території пріоритетного розвитку в Україні. 

84. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України та їхнє значення 

у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків. 

85. Депресивні регіони в Україні та механізми інвестування їхнього розвитку. 

86. Природно-ресурсний потенціал регіонів України: оцінка і напрями його ви-

користання. 

87. Бюджетна система в комплексі регіонального розвитку України. 

88. Фінансові ресурси в системі регіонального розвитку України. 

89. Структурна трансформація економіки регіонів України в ринкових умовах. 

90. Оцінка стану і перспектив виробництва та споживання електро-енергії за 

регіонами України. 

91. Глобалізація регіонального економічного співробітництва. 

92. Державне регулювання регіональної інвестиційної політики України. 

93. Історичний огляд розвитку теорій і концепцій регіональної економіки. 

94. Аналіз методів теоретичного обґрунтування регіональної еко-номіки. 

95. Форми територіальної організації регіональної економіки. 

96. Вплив сучасних форм суспільної організації виробництва на територіальну 

систему економіки (концентрація, спеціалізація, кооперація, комбінування). 

97. Досвід та проблеми використання безвідходних і маловід-ходних, ресурсо-

зберігаючих та енергозберігаючих, еколого-безпечних технологій у регіона-

льній економіці України. 

98. Регіональні особливості України місцевого виробництва про-дукції народної 

творчості та мистецтва. 


