ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ
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Сутність, об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики.
Цілі та завдання державної регіональної економічної політики.
Принципи та завдання регіональної політики.
Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних
сил.
Сутність макрорегіоналізації.
Головні чинники та принципи регіоналізації.
Критерії процесу регіоналізації.
Характеристика Центрального регіону.
Характеристика Донецького регоіну.
Характеристика Західного регіону.
Характеристика Придніпровського регіону.
Характеристика Причорноморського регіону.
Характеристика Харківського регіону.
Основні складові та сутність механізму реалізації державної
регіональної політики.
Організаційно-правова база механізму реалізації регіональної
економічної політики.
Бюджетно-фінансові важелі механізму реалізації регіональної
економічної політики.
Державне регулювання регіонального соціально-економічного
розвитку на основі нормативно-правових та економічних важелів.
Напрями вдосконалення механізму державної регіональної
економічної політики.
Розробка регіональних програм як складова механізму реалізації
державної регіональної політики.
Міжрегіональне і прикордонне співробітництво як інструменти
реалізації регіональної економічної політики.
Регіональні засади управління державним та комунальним
сектором економіки.
Підвищення ролі держави і територій у розвитку та розміщенні
продуктивних сил.
Галузева та територіальна системи управління.
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24. Гармонійне поєднання державного управління і місцевого
самоврядування.
25. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил і розвитку
економіки регіонів.
26. Покращання загального інвестиційного клімату як напрям
стимулювання регіонального розвитку.
27. Активізація інноваційної діяльності та її місце в зміцненні
позицій регіональної економіки.
28. Фінансово-промислова інтеграція як засіб стимулювання
регіональної економіки.
29. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального
розвитку.
30. Методи економічного районування.
31. Методи типології і класифікації.
32. Оцінка економіко-географічного положення території.
33. Оцінка природно-господарського використання території.
34. Методи комплексної оцінки регіонального розвитку.
35. Методи аналітико-розрахункового обґрунтування регіонального
розвитку.
36. Методи моделювання регіонального розвитку.
37. Програмно-цільовий підхід у прогнозному обґрунтуванні та його
оцінка.
38. Сутність міжгалузевих комплексів України.
39. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів
України.
40. Структурна переорієнтація економіки України.
41. Програмно-цільовий підхід до регулювання розвитку
міжгалузевого регіонального комплексу.
42. Регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні.
43. Види міжгалузевих комплексів.
44. Типи міжгалузевих комплексів.
45. Логічна схема обґрунтування розвитку і розміщення виробничої
інфраструктури.
46. Спільні підприємства.
47. Регіональні науково-технологічні парки.
48. Технополіси.
49. Бізнес-інкубатори.
50. Регіональні ринки.
51. Транскордонне та регіональне співробітництво.
52. Єврорегіони.
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53. Участь України в різних формах регіонального та
транскордонного співробітництва.
54. Сутність і функціональні завдання створення СВЕЗ.
55. Світовий досвід створення СВЕЗ.
56. Класифікація СВЕЗ.
57. Принципи створення і функціонування СВЕЗ.
58. Роль СВЕЗ у регіональній політиці.
59. Мета створення зон спільного підприємництва.
60. Чинники, що сприяють зміцненню конкурентних позицій
регіонального рівня.
61. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
62. Становлення регіональної інвестиційної політики в Україні.
63. Напрями та принципи здійснення регіонального інвестиційного
процесу.
64. Принципи побудови малого бізнесу.
65. Інвестиційна привабливість регіонів.
66. Показники оцінювання інвестиційної привабливості регіонів.
67. Депресивні регіони і механізм інвестування їхнього розвитку.
68. Напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем.
69. Обмеження та негативні фактори в формуванні
конкурентоспроможності регіону.
70. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.
71. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг
української економіки.
72. Регіональна політика США.
73. Регіональна політика Китаю та Японії.
74. Регіональна політика Франції.
75. Регіональна політика країн Центральної та Східної Європи.
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