ПРОГРАМА
кандидатських іспитів
за спеціальністю 073 «Менеджмент»

1. Зміст конкурентної і галузевої діагностики.
2. Поняття регіону, регіональної економіки та регіональної політики. Регіональні
інтереси в розміщенні продуктивних сил.
3. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва.
4. Розвиток та розміщення міжгалузевих комплексів. Галузева структура господарства
та міжгалузеві зв'язки.
5. Державне законодавче регулювання розвитку економіки регіонів, роль місцевого
самоврядування.
6. Експортний потенціал України і проблеми його використання, внесок економічних
районів у його формування.
7. Зовнішні економічні зв'язки, структура і динаміка зовнішньоекономічних зв'язків з
окремими групами країн.
8. Соціальна орієнтація розміщення виробництва та регіонального розвитку.
9. Територіальна

організація

металургійного

комплексу

України.

Металургійні райони та основні чинники їх формування.
10. Харчова промисловість України: регіональні особливості розвитку, проблеми
та шляхи вирішення.
11. Територіальна диференціація показників умов і рівня життя населення України та
необхідність їх регулювання.
12. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року.
13. Транспортний комплекс України: стан, структура, перспективи розвитку.
14. Електроенергетика України та проблеми її розвитку на сучасному етапі, структура

виробництва та споживання енергоносіїв.
15. Регіональна сегментація ринку праці в Україні.
16. Наукові основи складання прогнозів і схем розвитку і розміщення продуктивних
сил, державних національних програм соціального, економічного та науково-технічного
розвитку країни.
17. Агропромисловий комплекс України: його структура та розвиток в умовах
інтеграції.
18. Особливості

розвитку

і

розміщення

основних

компонентів

соціальної

інфраструктури.
19. Структура і особливості розміщення і розвитку хімічного комплексу України.
20. Економічні райони та районноутворюючі фактори в регіональній економіці.
21. Паливно-енергетичний комплекс України: склад, проблеми, перспективи розвитку.
22. Демографічні фактори та їх вплив на розміщення продуктивних сил.
23. Закономірності та принципи розміщення виробництва і регіонального розвитку.
24. Регіональна економіка, предмет дослідження та її зв'язок з іншими галузями знань.
25. Регіональні особливості відтворення населення, кількісний та якісний його виміри.
26. Рекреація: природно-економічні та соціальні передумови розвитку та особливості
територіальної організації в Україні.
27. Демографічне

районування

України.

Методи

аналізу

та

прогнозування

трудоресурсної ситуації.
28. Нова регіональна політика розвитку продуктивних сил України. Концепція
державної регіональної економічної політики.
29. Будівельний комплекс України: структура, райони зосередження та передумови
розвитку промисловості будівельних матеріалів.
30. Глобальні економічні проблеми і шляхи їх розв'язання.
31. Міграції населення, їх причини та соціально-економічні і етнічні наслідки.
32. Сутність та основні складові реальних доходів населення. Методи вимірювання.
33. Науково-технічний прогрес та його роль в розміщенні виробництва.
34. Машинобудівний комплекс України, проблеми його розвитку та розміщення.
35. Зовнішньоекономічний потенціал регіональної господарської системи.
36. Прикордонні території та основні функції їх господарських систем.
37. Прямі іноземні інвестиції.

38. Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил, їх суть і
супідрядність.
39. Регіональні особливості зайнятості населення, проблеми безробіття та його
соціально-економічні наслідки.
40. Розселення

населення.

Системи

розселення,

типи

поселень,

проблеми

їх

функціонування та шляхи вирішення.
41. Методологія і методи прогнозування розвитку і розміщення продуктивних сил.
42. Критерії та показники оцінки ефективності розміщення продуктивних сил.
43. Територіальний поділ праці як специфічна форма прояву суспільного поділу праці.
44. Рівні економічного розвитку країни та показники його оцінки.
45. Природо-ресурсні та економічні передумови розміщення продуктивних сил.
46. Основні принципи природокористування і охорони природних ресурсів.
47. Форми

суспільної

організації

виробництва:

концентрація,

спеціалізація,

кооперування, комбінування.
48. Регіональний та галузевий підходи до розміщення продуктивних сил. Моно галузеві
центри та проблеми їх розвитку.
49. Територіально-виробничі комплекси в умовах розвитку різних форм власності:
структура, особливості формування.
50. Сучасні концепції районування території України, їх суть та види.
51. Розміщення продуктивних сил та проблеми охорони навколишнього середовища
в Україні.
52. Соціально-економічні пріоритети розвитку продуктивних сил регіонів.
53. Територіальна структура і територіальна організація продуктивних сил, сутність
понять та складові елементи.
54. Спеціалізація та комплексність розвитку економіки України та її регіонів.
Показники спеціалізації і методи їх обчислення.
55. Особливості

розвитку

сільськогосподарського

виробництва,

конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.
56. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку держави.
57. Глобалізація регіонального співробітництва.
58. Економічна оцінка природних ресурсів.
59. Завдання управління фінансовими ресурсами регіонів.

проблеми

60. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком.
61. Засоби реалізації регіональної економічної політики.
62. Інституційна структура політики регіонального розвитку України.
63. Фінансова стійкість економічних районів України і чинники впливу на неї.
64. Участь України в міжнародному поділі праці.
65. Міжнародні економічні зв'язки і їх значення для економіки України.
66. Проблеми розвитку транспортної системи України.
67. Регіональна політика України: зміст та її основні аспекти.
68. Інвестиційна привабливість і її особливості в регіонах України.
69. Структура виробничого природокористування і проблеми його вдосконалення.
70. Рекреаційні ресурси України і шляхи їх раціонального використання.
71. Спеціалізація господарства України та її регіонів.
72. АПК і його основні структурні ланки.
73. Особливості розміщення паливно-енергетичних ресурсів України.
74. Мінеральні ресурси і шляхи їх раціонального використання.
75. Водні ресурси України і напрямки їх раціонального використання.
76. Демографічна ситуація в Україні та її регіонах.
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