ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
Спеціальність: «Міжнародна економіка» семестр 2
Дисципліна: «Регіональна економіка»
Екзаменаційний білет № 1.
1. За якими ознаками країни об'єднують у мегарегіони світу?
2. Як Ви поясните факт, що прогнози вичерпання запасів палива в світі за останні 35-40 років не змінилися (раніше і зараз
експерти прогнозують, що їх запаси будуть вичерпані за 60-100 років).
3. Щодо використання ресурсів промисловість є капіталомісткою, трудомісткою, матеріаломісткою, енергоємною, водоємною,
наукомісткою сферою виробництва (невірне закреслити).
4. У чому полягає відмінність термінів «антропогенний вплив на природу» і «антропогенне навантаження»?
5. Причини диспаритету цін у промисловості і сільському господарстві:
А) безліч незалежних виробників і обмеженість зростання доходів;
Б) обмеженість зростання чисельності виробників і необмеженість зростання доходів;
В) необмеженість виробників, зростання виробництва і доходів;
Г) безліч незалежних виробників і обмеженість зростання попиту на продукти харчування при необмеженому зростанні доходів.
6. Показником міжнародної торгівлі країни не є:
А) обсяг експорту, обсяг імпорту;
Б) зовнішньоторговельна квота;
В) зовнішньоторговельний баланс;
Г) циклічність зовнішньої торгівлі.
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1. За якими ознаками відрізняються між собою мегарегіони світу?
2. Якими показниками вимірюється забезпеченість природними ресурсами? Перелічіть країни-лідери за забезпеченістю
природними ресурсами (5 країн).
3. Назвіть основні тенденції сучасного етапу розвитку промислового виробництва у світі.
4. Перелічіть види антропогенного впливу на природне середовище. Який термін узагальнює ці види впливу?
5. В економічно розвинених країнах у цілому частки видобувної та обробної промисловості відповідно рівні:
А) 8% і 92%;
Б) 92% і 8%;
В) 50% і 50%;
Г) 1% і 99%.
6. Показником обсягу транспортних послуг не є:
А) маса перевезених вантажів (т в рік); вантажообіг (т-км)
Б) пасажирообіг (пасажиро-км)
В) наведена продукція транспорту (тонно-кілометрів, пасажиро-кілометрів).
Г) довжина транспортних магістралей (залізничних, автомобільних, трубопровідних)
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