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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Дати ознаку виробничих сил і суті ефективності територіальної 

організації суспільного виробництва.  

2. Як вирішуються проблеми підвищення ефективності суспільної праці?  

3. Які фактори зумовлюють об'єми та темпи розвитку виробництва?  

4. Назвати суть і зміст дослідження по визначенню перспектив розвитку та 

розміщення виробничих сил. 

Завдання 2 

ТЕСТИ  

1. Що є предметом регіональної економіки – це: 

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і 

виробництва та їх пропорції по території; 

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти; 

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, 

принципів і методів функціонування регіональної економіки; 

г) всі відповіді вірні. 

2. Об’єкт регіональної економіки – це: 

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і 

виробництва та їх 

пропорції по території; 

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти; 

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, 

принципів і методів функціонування регіональної економіки; 

г) всі відповіді вірні. 

3. Завдання регіональної економіки – це: 

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і 

виробництва та їх пропорції по території; 

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти; 

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, 



принципів і методів функціонування регіональної економіки; 

г) всі відповіді вірні. 

4. Складовими об’єкта регіональної економіки є: 

а) виробництво; 

б) розселення; 

в) територія; 

г) інфраструктура; 

д) вірні відповіді а) і в); 

є) всі відповіді вірні. 

5. В основі територіального поділу праці лежать: 

а) природні умови й ресурси; 

б) різноманітність територій; 

в) відмінності між народами, що там мешкають, та історично 

сформованими навичками праці; 
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г) всі відповіді вірні. 

6. Регіональна економіка – це: 

а) прогресивна і перспективна форма регіональної організації 

матеріального виробництва; 

б) галузь наукових знань, яка вивчає розвиток і розміщення 

продуктивних сил, соціально-економічних процесів на території країни та 

її 

регіонів із урахуванням природно-економічних проблем; 

в) раціональний територіальний поділ праці між регіонами й 

економічна кооперація, а також усунення різниці між рівнем життя окремо 

взятих регіонів. 

7. Продуктивні сили – це: 

а) перехід від мікроекономічної оцінки розміщення підприємств до 

макроекономічної; 

б) трудові ресурси і засоби виробництва; 

в) засоби праці і предмети праці. 



8. Загальнонауковими методами дослідження регіональної економіки є: 

а) галузевий, статистичний, балансовий; 

б) літературний, архівний, експедиційний; 

в) локальний, регіональний, картографічний. 

8. Географічний детермінізм – це: 

а) наукове вчення, що пояснює міжнародний поділ праці; 

б) форма натуралістичних учень, де провідна роль належить 

географічному положенню та природним ресурсам; 

в) транспортний фактор який впливає на розміщення промислових 

підприємств. 

9. На якій стадії соціально-економічного розвитку перебуває економіка 

України: 

а) доіндустріальний; 

б) індустріальний; 

в) постіндустріальний. 

10. Геополітичні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у 

регіоні враховують: 

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий 

розподіл і якісні характеристики; 

б) розташування регіону; 

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення; 

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну 

діяльність; 

д) санітарно-гігієнічні умови праці. 

 

Завдання 3. На підставі аналізу техніко-економічних особливостей 

визначити ступінь впливу різних факторів на розміщення галузей промисловості. 

Методичні рекомендації. Для пояснення ступеня впливу доцільно застосовувати 

такі позначення:  

+++ вирішальний вплив  

++ сильний вплив  



+ незначний вплив  

– відсутність впливу 

 Результати показати в таблиці.  

Завдання 4. Згрупувати галузі господарства за техніко-економічними 

показниками. 


