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5. ВАРІАНТИ ПІДСУМКОВОГО 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

 
 

Варіант № 1 
 
1. Регіональна економіка як наука: предмет, методологія, 

завдання. 
2. Територіальна структура основної хімії та особливості 

розміщення галузі в Україні. 
3. Поняття економіко-географічного положення включає: 

а) відстань до економічних центрів; 
б) транспортно-географічне положення; 
в) віддаленість до джерел сировини; 
г) віддаленість до регіональних ринків; 
д) розподіл функцій в ієрархії центральних місць; 
е) все сказане правильне. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей харчової промисловості: 

 

Ресурс Галузь 
харчової 

промисловості 
Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

М’ясна     
Цукрова     
Маслоробна     
Олійножирова     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив;           
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей харчової про-
мисловості. 
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Варіант № 2 
 

1. Систематизація основних термінів і визначень регіональної 
економіки. 

2. Машинобудівний комплекс України, регіональне розміщення 
та структура. 

3. Принципи розміщення продуктивних сил – це: 
а) заходи щодо економічної організації території; 
б) територіальна концентрація виробництва; 
в) можливість для прийняття оптимальних рішень.  

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей харчової промисловості: 

 

Ресурс Галузь харчової 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Олійножирова     
Рибоконсервна     
Борошномельна     
Хлібопекарна     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив;               
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей харчової 
промисловості. 

 
 

Варіант № 3 
 

1. Основи економічного районування. Історичний огляд роз-
витку економічного районування України. 

2. Територіальна структура хімії органічного синтезу та особ-
ливості розміщення галузі в Україні. 

3. Що зумовлює закономірність територіального поділу праці: 
а) зниження витрат виробництва; 
б) підвищення ефективності господарства; 
в) економічну безпеку регіону; 
г) гнучку перебудову структури господарства.  
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4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей лісової і деревообробної промисловості: 

 

Ресурс Галузь лісової і 
деревообробної 
промисловості 

Сиро- 
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Лісозаготівельна     
Лісопильна     
Меблева     
Лісохімічна     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив;              
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей лісової і 
деревообробної промисловості. 

 
 

Варіант № 4 
 

1. Демографічні передумови розвитку економіки в регіональ-
ному аспекті. 

2. Економічні райони України: за В.А. Поповкіним, за М.Д. Піс-
туном, їх характеристика. 

3. Наближення матеріало-, енерго- та водомістких галузей до 
джерел палива, енергії й води означає дотримання принципів:  
а) комплексного розміщення виробництва; 
б) раціонального розміщення виробництва; 
в) збалансованості і пропорційності. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей лісової і деревообробної промисловості: 

 

Ресурс Галузь лісової і 
деревообробної 
промисловості 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Меблева     
Лісохімічна     
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Закінчення табл. 
Целюлозно-
паперова 

    

Гідролізна     
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей лісової і 
деревообробної промисловості. 

 
 

Варіант № 5 
 

1. Регіон: поняття, просторові складові, види. 
2. Екологічний моніторинг регіонів України. 
3. Принцип збереження екологічної рівноваги означає: 

а) раціональне використання трудових ресурсів; 
б) зближення рівнів соціально-економічного розвитку 

регіонів; 
в) встановлення оптимальних зв’язків між природою і 

виробництвом. 
4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 

трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів: 

 

Ресурс Галузь 
промисловості 
будівельних 
матеріалів 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Цементна     
Виробництво 
залізобетону 

    

Азбестоцементних 
виробів 

    

Склоробна     
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей промисловості 
будівельних матеріалів. 
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Варіант № 6 
 

1. Закономірності розміщення продуктивних сил. 
2. Наукові засади раціонального природокористування. 
3. Елементами територіальної організації виробництва є: 

а) промисловий пункт; 
б) промисловий центр; 
в) промисловий вузол; 
г) територіально-виробничий комплекс; 
д) зона відпочинку; 
е) заповідна територія; 
ж) портово-промисловий комплекс. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей електроенергетики: 

 

Ресурс 
Галузь електро-
енергетики Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

ТЕС     
Теплоелектро-
централі 

    

Гідроелектро- 
станції 

    

АЕС     
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей електроенергетики. 

 
 

Варіант № 7 
 

1. Україна в системі міжнародного поділу праці, основні потоки 
капіталу та робочої сили. 

2. Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів і 
трудового потенціалу України. 

3. Які фактори визначають розміщення технополісів: 
а) наближеність до великих промислових центрів; 
б) наближеність до аеропорту або залізничної станції; 
в) удосконалена інформаційна мережа; 
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г) сприятливі життєві умови; 
д) наближеність до культурних центрів. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей чорної металургії: 

 

Ресурс 
Галузь чорної 
металургії Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Залізорудна     
Доменна 
металургія  

    

Переробна 
металургія  

    

Електрометалургія     
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей чорної металургії. 

 
 

Варіант № 8 
 

1. Форми зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Принцип комплексності в розміщенні виробництва. 
3. Які з факторів впливають на розміщення наукових центрів 

(закладів): 
а) культурне середовище; 
б) освітній потенціал; 
в) інформаційна інфраструктура; 
г) інтелектуальний потенціал; 
д) індустріальний розвиток. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей чорної металургії: 

 

Ресурс 
Галузь чорної 
металургії Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Переробна 
металургія 
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Закінчення табл. 
Електрометалургія     
Феросплавна     
Коксохімічна     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей чорної металургії. 

 
 

Варіант № 9 
 

1. Регіональна політика: поняття, актуальність проведення, 
об’єкт, суб’єкт, мета і завдання. 

2. Спеціальні економічні зони. Зовнішньоекономічні зв’язки 
України. 

3. За яких значень коефіцієнта локалізації галузь визначається як 
спеціалізована: 
а) Кл  > 1; 
б) Кл  < 1; 
в) Кл  = 1. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей машинобудування: 

 

Ресурс 
Галузь 

машинобудування Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Важке 
машинобудування 

    

Суднобудування     
Локомотивобудування     
Автомобілебудування     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей машинобудування. 
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Варіант № 10 
 

1. Науково-технічний прогрес та його вплив на регіональну 
економіку. 

2. Міжнародні транспортні коридори на території України. 
3. Розподіліть природні ресурси відносно ступеня віднов-

люваності: 
Ступінь відновлюваності: Природні ресурси: 
А – невідновлювані; а) мінеральна сировина; 
Б – відносно відновлювані; б) тваринний світ; 
В – відновлювані в) корисні копалини; 

г) дерева значного віку; 
д) рослинний світ; 
е) родючість ґрунтів 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей машинобудування: 

 

Ресурс 
Галузь 

машинобудування Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Автомобілебудування     
Верстатобудування     
Приладобудування     
Сільськогосподарське 
машинобудування 

    

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей машинобудування. 

 
 

Варіант № 11 
 

1. Фактори розміщення продуктивних сил у системі ринкової 
економіки. 

2. Нафтогазова промисловість України, джерела одержання 
ресурсів. 

3. Розподіліть області за регіонами, до яких вони належать: 
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Області: Регіони: 
А – Київська; а) Західноукраїнський; 
Б – Донецька; б) Причорноморський; 
В – Рівненська; в) Центральноукраїнський; 
Г – Миколаївська; г) Північно-Східний; 
Д – Сумська. д) Донецько-Придніпровський. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей легкої промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь легкої 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Бавовняна     
Шовкова     
Лляна     
Швейна     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей легкої промис-
ловості. 

 
 

Варіант № 12 
 

1. Види регіональної політики, їх завдання. 
2. Транскордонне співробітництво регіонів України. 
3. Якими ознаками характеризується економічний район: 

а) спільністю території; 
б) однорідністю природи, господарства і культури; 
в) спеціалізацією і структурою виробництва; 
г) економіко-географічним положенням; 
д) завершеністю виробництва. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей легкої промисловості: 
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Ресурс 
Галузь легкої 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Шовкова     
Лляна     
Швейна      
Взуттєва     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей легкої промис-
ловості. 

 
 

Варіант № 13 
 

1. Природні ресурси, їх класифікація, природно ресурсний 
потенціал регіонів України. 

2. Особливості галузевої організації світового господарства. 
3. Яка з рис характерна для земельних ресурсів: 

а) продукт природи; 
б) відновлювальний природний ресурс; 
в) містить функції предмета і засобу праці; 
г) незамінність; 
д) все сказане правильне. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей хімічної промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь хімічної 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Гірничохімічна     
Хімічних смол і 
пластмас  

    

Хімічних волокон     
Каучукова     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 
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На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей хімічної 
промисловості. 

 
 

Варіант № 14 
 

1. Особливості структури народногосподарського комплексу 
України. 

2. Механізм реалізації регіональної політики. 
3. Яка з категорій оцінки мінеральних ресурсів відбиває їх 

вивченість і розвіданість з найбільшою детальністю: 
а) А; 
б) В; 
в) С1; 
г) С2. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей хімічної промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь хімічної 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Синтетичних 
барвників 

    

Азотних добрив     
Фосфорних добрив     
Калійних добрив     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей хімічної 
промисловості. 
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Варіант № 15 
 

1. Енергозбереження в галузях економіки регіонів України, стан 
і напрями розвитку. 

2. Сільськогосподарська спеціалізація природно-економічних 
зон України. 

3. Основна районотворча роль належить галузям: 
а) спеціалізації; 
б) допоміжним; 
в) обслуговуючим. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей хімічної промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь хімічної 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Сірчаної 
кислоти 
(із природної 
сировини) 

    

Сірчаної 
кислоти 
(із відходів 
газів) 

    

Хлорна     
Содова     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей хімічної промис-
ловості. 

 
 

Варіант № 16 
 

1. Принципи економічного районування території. 
2. Економічні союзи України. 
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3. Назвіть другу за величиною ріку України: 
а) Дніпро; 
б) Сіверський Донець; 
в) Дністер. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей кольорової металургії: 

 

Ресурс Галузь 
кольорової 
металургії 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Мідна     
Свинцева     
Цинкова     
Нікелева     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей кольорової 
металургії. 

 
 

Варіант № 17 
 

1. Законодавчо-нормативна база регіональної політики. 
2. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України. 
3. Який з наведених переліків факторів виробництва точний: 

а) земля, праця, капітал, робоча сила, управління; 
б) земля, праця, засоби виробництва, технологія, підприєм-

ництво, управління; 
в) ресурси, технологія, підприємництво; 
г) земля, праця, капітал, технологія, інформація, підприєм-

ництво. 
4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 

трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей кольорової металургії: 
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Ресурс Галузь 
кольорової 
металургії 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Олов’яна     
Глиноземна     
Алюмінієва     
Титанова     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей кольорової 
металургії. 

 
 

Варіант № 18 
 

1. Прогнози, плани і програми розвитку регіонів України. 
2. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. 
3. Яка середня густота населення України, осіб/км2: 

а) 78,0; 
б) 80,0; 
в) 82,0. 

4. Заповніть таблицю. На місці перетину відповідних рядків і 
стовпчиків поставте знак «+», якщо показник відповідає 
певному елементу продуктивних сил. 

 

Елемент продуктивних сил Показник Природний Суспільний Всезагальний 
Внутрішньовиробничий 
поділ праці 

   

Природне середовище    
Наукові знання    
Суспільний поділ праці    
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Варіант № 19 
 

1. Фінансово-податкові, грошово-кредитні регулятори регіональ-
ної політики. 

2. Транспортний комплекс України. 
3. Виділіть характерні особливості паливно-енергетичного 

комплексу (ПЕК): 
а) нерівномірність розміщення; 
б) підвищена капітало- і фондомісткість; 
в) збіг розміщення населення, виробництва і споживання 

палива та енергії з розміщенням ПЕК. 
4. Заповніть таблицю. На місці перетину відповідних рядків і 

стовпчиків поставте знак «+», якщо показник відповідає 
певному елементу продуктивних сил. 

 

Елемент продуктивних сил 
Показник Природний Суспільний Всезагальний 

Знаряддя праці    
Корисні копалини    
Трудова кваліфікація    
Інформація    

 
 

Варіант № 20 
 

1. Державні замовлення, інвестиційні та інноваційні процеси в 
регіональній економіці України. 

2. Харчова промисловість України. 
3. Визначте ознаки диференціації вугільних ресурсів: 

а) глибина залягання; 
б) якість; 
в) характер географічного поширення; 
г) техніко-економічні показники добування. 

4. Заповніть таблицю. На місці перетину відповідних рядків і 
стовпчиків поставте знак «+», якщо показник відповідає 
певному елементу продуктивних сил. 

 

Елемент продуктивних сил Показник Природний Суспільний Всезагальний 
Інформація    
Родючі ґрунти    
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Закінчення табл. 
Кооперація праці    
Технологія    

 
 

Варіант № 21 
 

1. Регіональна політика Європейського союзу та США. 
2. Сільське господарство України в регіональному аспекті. 
3. Виділіть ознаки, за якими підприємства зараховують до галузі 

машинобудування: 
а) єдність економічного призначення виготовлення про-

дукції; 
б) однорідність виробничо-технічної бази; 
в) специфічність складу кадрів і умов праці; 
г) спеціалізація і кооперація виробництва. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей кольорової металургії: 

 

Ресурс Галузь 
кольорової 
металургії 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Титанова     
Мідна     
Алюмінієва     
Свинцева      

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей кольорової 
металургії. 

 
 

Варіант № 22 
 

1. Паливо-енергетичний комплекс України. 
2. Соціальна інфраструктура та сфера послуг в регіонах України. 
3. Визначте фактори, які впливають на структуру машино-

будування: 
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а) науково-технічний прогрес; 
б) рівень спеціалізації і кооперування; 
в) місце країни в системі міжнародного поділу праці; 
г) зростання матеріального добробуту і культурного рівня 

народу; 
д) раціональні виробничі зв’язки. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей кольорової металургії: 

 

Ресурс Галузь 
кольорової 
металургії 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Глиноземна     
Цинкова     
Олов’яна     
Нікелева      

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей кольорової 
металургії. 

 
 

Варіант № 23 
 

1. Водні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси регіонів України. 
2. Хіміко-лісовий комплекс України. 
3. Де виробляється дешевий метал: 

а) на підприємствах, розміщених поблизу джерел залізних 
руд, що використовують привізне паливо; 

б) на підприємствах поблизу джерел коксівного вугілля, що 
працюють на привізній сировині. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей хімічної промисловості: 
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Ресурс 
Галузь хімічної 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Содова     
Гірничохімічна     
Хлорна     
Хімічних смол і 
пластмас 

    

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей хімічної 
промисловості. 

 
 

Варіант № 24 
 

1. Регіональні особливості територіальної організації 
продуктивних сил в Україні. 

2. Територіальна організація легкої промисловості України та 
особливості розміщення галузі. 

3. Трудомісткі промислові виробництва розміщуються в 
регіонах: 
а) з дефіцитом трудових ресурсів; 
б) з високою густотою сільського населення; 
в) у містах з вільними трудовими ресурсами. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей хімічної промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь хімічної 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Сірчаної кислоти 
(із відходів газів) 

    

Хімічних волокон     
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Закінчення табл. 
Сірчаної кислоти 
(із природної 
сировини) 

    

Каучукова      
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей хімічної 
промисловості. 

 
 

Варіант № 25 
 

1. Інтеграція України в Європейські та світові торгово-
економічні структури: стан і перспективи розвитку. 

2. Вугільна промисловість в Україні. 
3. Споживчий фактор є вирішальним при розміщенні 

продуктивних сил за таких умов: 
а) надлишку трудових ресурсів; 
б) виробництво продукції потребує висококваліфікованих 

працівників; 
в) готовий продукт не можна перевозити на значні відстані. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей машинобудування: 

 

Ресурс 
Галузь 

машинобудування Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Сільськогосподарське 
машинобудування 

    

Важке 
машинобудування 

    

Приладобудування     
Суднобудування     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей машинобудування. 
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Варіант № 26 
 

1. Нафтовидобувна та переробна промисловість України, 
регіональна структура. 

2. Комплекс галузей соціальної сфери в регіонах України. 
3. Назвіть найводомісткіші промислові виробництва: 

а) содове; 
б) обчислювальної техніки; 
в) калійних добрив; 
г) міді; 
д) синтетичного каучуку; 
е) целюлози. 

4. Заповніть таблицю. На місці перетину відповідних рядків і 
стовпчиків поставте знак «+», якщо показник відповідає 
певному елементу продуктивних сил. 

 

Елемент продуктивних сил 
Показник Природний Суспільний Всезагальний 

Технологія    
Внутрішньовиробничий 
поділ праці 

   

Родючі ґрунти     
Наукові знання     

 
 

Варіант № 27 
 

1. Нафтогазотранспортна система України в європейській 
транспортній системі. 

2. Лісова та деревообробна промисловість і особливості 
організації галузі в регіонах України. 

3. У чому суть принципу обмеженого централізму: 
а) ефективний розвиток кооперування виробництва; 
б) урахування міжнародного територіального поділу праці; 
в) технологічне оновлення виробництва; 
г) поєднання інтересів країни та регіону. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей чорної металургії: 
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Ресурс 
Галузь чорної 
металургії Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Коксохімічна     
Залізорудна     
Феросплавна     
Доменна 
металургія 

    

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей чорної металургії. 

 
 

Варіант № 28 
 

1. Газова промисловість, газотранспортна система України. 
2. Будівельний комплекс України. 
3. Можливості використання закономірностей територіальної 

концентрації продуктивних сил: 
а) комплексний розвиток території; 
б) формування агломерацій, промислових вузлів, техно-

полісів, урбанізованих зон; 
в) формування економічних районів. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей лісової і деревообробної промисловості: 

 

Ресурс Галузь лісової і 
деревообробної 
промисловості 

Сиро-
винний 

Паливно-
енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Гідролізна     
Лісозаготівельна     
Целюлозно-
паперова 

    

Лісопильна      
 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 
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На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей лісової і 
деревообробної промисловості. 

 
 

Варіант № 29 
 

1. Електроенергетика України, регіональне розміщення, стан і 
перспективи розвитку. 

2. Світовий ринок цукру та розміщення цукрової промисловості 
у світі та Україні. 

3. Що означає закономірність регіональної інтеграції госпо-
дарства: 
а) розвиток інфраструктури; 
б) спеціалізацію виробництва; 
в) формування народногосподарського комплексу.  

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей харчової промисловості: 

 

Ресурс Галузь харчової 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний 
Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Хлібопекарна     
М’ясна     
Борошномельна     
Цукрова     

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей харчової 
промисловості. 

 
 

Варіант № 30 
 

1. Бюджетна система в комплексі регіонального розвитку 
України. 

2. Металургійний комплекс України. 
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3. Визначте місце окремих видів транспорту за структурою 
вантажообороту України: 
а) трубопровідний, автомобільний, залізничний; 
б) автомобільний, залізничний, морський; 
в) морський, автомобільний, трубопровідний; 
г) трубопровідний, залізничний, морський. 

4. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, 
трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на 
розміщення галузей харчової промисловості: 

 

Ресурс 
Галузь харчової 
промисловості Сиро-

винний 
Паливно-

енергетичний Трудовий 

Район 
споживання 

готової 
продукції 

Рибоконсервна     
Маслоробна     
Олійножирова     
М’ясна      

 

Умовні позначення: «+ + +» – вирішальний вплив; «+ +» – помітний вплив; 
«+» – слабкий вплив; «0» – відсутність впливу. 

 

На місці перетину відповідних рядків і стовпців поставте адекватне 
умовне позначення впливу на розміщення галузей харчової 
промисловості. 

 
 
 
 


