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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Проблемні питання діагностики стану соціально-економічної 

системи регіонів в Україні набувають особливої актуальності, адже 

нині ця необхідність визначається геоекономічними та 

геополітичними особливостями. Аналіз різних аспектів 

економічного та соціального життя регіону проводиться з метою 

визначення об’єктивного діагнозу, на основі якого повинна  

будуватися стратегія і тактика регіонального розвитку. 

Регіональний аналіз включає оцінювання рівня розвитку регіону, 

його спеціалізації й комплексності розвитку продуктивних сил, їх 

ефективності, а також дослідження регіональних ринків товарів і 

послуг, праці, фінансових структур, рівнів інвестицій та інновацій. 

Важливе значення має також аналіз особливостей населення 

(демографічних показників, системи розселення тощо), оцінювання 

природно-ресурсного, наукового і виробничого потенціалів, рівня 

розвитку і розміщення інфраструктури, екологічної безпеки.  

Метою дисципліни „Аналіз соціально-економічного розвитку 

регіону” є вивчення основних організаційних та методологічних 

підходів проведення аналізу в сфері матеріального виробництва 

(промисловість, будівництво, транспорт), в соціальній сфері (освіта, 

охорона здоров’я), невиробничій сфері (житлове господарство, 

комунальне господарство), відстеження результатів та наслідків 

господарської діяльності всіх організаційних структур, впливу 

основних факторів на їх відхилення, виявлення недоліків та 

резервів, визначення напрямів активних дій та впливу на розвиток 

соціально-економічних процесів в регіоні. 

Предмет дисципліни “Аналіз соціально-економічного розвитку 

регіону” – основні економічні категорії, що діють в аналізі 

соціально-економічного розвитку, економічні закони та економічні 

принципи дії ринкових відносин в регіоні. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: основні підходи щодо методів та специфіки проведення 

аналізу соціально-економічного розвитку регіону з розкриттям 

найважливіших тенденцій, недоліків у розвитку господарського 

комплексу, соціальної сфери. 

вміти:  

- здійснювати аналіз основних показників, які відображають 

соціально-економічний стан регіону, рівень використання 
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матеріальних, природних і трудових ресурсів, виявляти їх 

взаємозв’язок та взаємозалежність. 

-  визначати фактори, що впливають на розвиток процесів 

вивчення. 

- виявляти тенденції розвитку ґрунтуючись на виділенні 

домінантних чинників. 

- на основі показників, що аналізуються, підготувати 

графічний і табличний аналіз з обґрунтованими поясненнями. 

- сформулювати висновки щодо можливостей та механізму 

управлінського регулювання.  

Дана контрольна робота є обов’язковою частиною навчального 

процесу, передбаченого робочою програмою з дисципліни „Аналіз 

соціально-економічного розвитку регіону”. 

Контрольна робота складається із двох частин – теоретичної та 

практичної. Теоретична включає відповіді на три теоретичні 

запитання, а практична – розв’язання двох завдань. 

Контрольну роботу необхідно виконувати відповідно до 

варіанту. Номер варіанта теоретичної частини та першого завдання 

практичної частини відповідає останній цифрі суми двох останніх 

цифр залікової книжки. Наприклад: номер залікової книжки 942398, 

відповідно номер варіанту буде 7 (9+8=17).  

Для розкриття теоретичних завдань та виконання практичної 

частини студенти повинні використовувати законодавчі акти, 

методично-інструктивні матеріали, науково-монографічну 

літературу, періодичні видання, публікації регіональної статистики 

(статистичні щорічники, аналітичну інформацію регіональних 

органів управління). 

Виконання студентом першого практичного завдання передбачає 

застосування методик розрахунку показників, їх детальні цифрові 

обчислення з текстовими поясненнями і висновками. 

Другим завданням практичної частини контрольної роботи буде 

„Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку 

регіону” (на прикладі регіону, де проживає студент). Виконання 

другого практичного завдання має супроводжуватись таблицями, 

графіками, діаграмами та містити пропозиції щодо покращення 

ситуації в регіоні. 
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Контрольна робота може бути рукописна або друкована і 

виконується українською мовою на одній стороні білого аркушу 

формату А4 (210x 297) або в зошиті в клітинку (А5 формату). 

Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: 

ліве - 30мм; праве - 10 мм; верхнє та нижнє - по 20 мм. При 

комп'ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 1,5 

інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати не більше 20 

сторінок. Нумерація сторінок тексту вказується арабськими 

цифрами внизу сторінки по центру. 

 Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка (дод.1);  

- зміст; 

- текст (теоретична частина, практична частина); 

- використана література.   

Контрольну роботу з дисципліни «Аналіз соціально-

економічного розвитку регіону» студент представляє на кафедру 

державного управління та місцевого самоврядування за 10 днів до 

початку сесії, для того, щоб викладач вчасно перевірив її до іспиту 

(доказом є відповідний запис викладача на титулці – “зараховано”,  

“на доопрацювання” або “не зараховано”).  

 

 

2. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ЗА ТЕМАМИ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Методологічні основи аналізу соціально-

економічного розвитку регіону 

Аналіз (від греч. - analisis) означає розчленовування, розбір, 

розкладання на частини. Аналіз є методом одержання знань про 

будову досліджуваного об'єкта, його структурі й складі. Соціально-

економічний аналіз являє собою вид управлінської діяльності, що 

передує прийняттю управлінських рішень і зводиться до 

обґрунтування цих рішень на базі наявної інформації. 

Об’єктом регіонального соціально-економічного аналізу є 

регіон різного таксономічного рівня: країна, автономна республіка, 

область, район, будь-який населений пункт. 

Під предметом регіонального соціально-економічного аналізу 

розуміють соціально-економічні процеси, що відбуваються в 
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регіоні, соціально-економічну ефективність і кінцеві фінансові 

результати діяльності підприємств, організацій і т. п., які 

знаходяться у даному регіоні, та визначення об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, під впливом яких вони перебувають.  

Основними принципами на яких базується аналіз соціально-

економічного розвитку регіону є: 

- Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці 

економічних явищ і процесів результатів господарювання.  

- Аналіз повинен носити науковий характер, тобто базуватися на 

положеннях діалектичної теорії пізнання, ураховувати вимоги  

економічних законів розвитку виробництва, використовувати 

досягнення НТП і передового досвіду, новітні методи економічних  

досліджень.  

- Аналіз повинен бути комплексним, тобто охоплювати все ланки 

й сторони діяльності й всебічно вивчати причинні взаємозв'язки в 

економіці підприємства.  

- Одним з вимог до аналізу є забезпечення системного підходу, 

коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна 

динамічна система, що складається з ряду елементів, певним 

способом зв'язаних між собою й зовнішнім середовищем.  

- Аналіз господарської діяльності повинен бути об'єктивним, 

конкретним, точним.  

- Аналіз повинен бути діючим, активно впливати на хід розвитку 

регіону і результативність господарської діяльності в регіоні, 

вчасно виявляючи недоліки, прорахунки, недогляди в роботі й 

інформуючи про це керівництво регіоном.  

- Аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не 

час від часу, тобто необхідне планування аналітичної роботи, 

розподіл обов'язків по її виконанню між виконавцями й контроль за 

її проведенням.  

- Аналіз повинен бути оперативним.  

- Аналіз повинен бути ефективним, тобто витрати на його 

проведення повинні давати багаторазовий ефект.  

Дослідницька робота з оцінки соціально-економічного розвитку 

регіону проводиться переважно за п’ятьма основними напрямами: 

морфологічний аналіз регіону, аналіз виробничого потенціалу 

регіону, розробка комп’ютерної макромоделі економіки регіону, 

комплексний аналіз населення, аналіз інформаційних процесів. 
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Система показників, що використовуються в аналізі, залежить 

від визначення ступеня досягнення мети та набору кількісних 

параметрів, що відображають результати економічної, соціальної та 

іншої діяльності. За своїм змістом показники поділяються на 

кількісні і якісні. За методами вираження показники поділяються на 

абсолютні і відносні. У свою чергу абсолютні  показники 

поділяються на натуральні та вартісні.  

Процес проведення аналізу соціально-економічного розвитку 

регіону складається з ряду етапів.  Перший етап включає 

постановку цілей і формування системи показників, які необхідно 

проаналізувати. Як правило, метою такого аналізу є виявлення 

динаміки основних показників, що характеризують економіку 

регіону, за певний період часу і виявлення, а також вивчення 

факторів, що забезпечили виявлену динаміку показників. Другий –  

відбір і підготовка необхідної вихідної інформації для здійснення 

регіонального економічного аналізу. Третій – вибір методів 

дослідження показників, що характеризують економіку регіону. 

Четвертий – проведення аналізу економічних показників, що 

характеризують регіональної розвиток, тобто виконання 

відповідних аналітичних розрахунків, побудова необхідних 

моделей, їх розрахунок та інтерпретація результатів. П’ятий – 

перевірка правильності отриманих результатів аналізу, адекватності 

моделей аналізу. Останній – підготовка і подання результатів 

аналізу в відповідному вигляді, наприклад, у вигляді таблиці 

індексів основних економічних показників.  

Всі прийоми в аналізі поділяють на: традиційні (економіко-

статистичні) і економіко-математичні. 

Традиційні методи поділяються: графічні, балансові, методи 

групування, методи порівняння, методи елімінування. 

Економіко-математичні: математичне програмування, 

кореляційний та регресійний  аналіз, математичне моделювання. 

 

Тема 2. Аналіз демографічної ситуації в регіоні та ринку 

праці 
Метою аналізу є оцінка масштабів та особливостей процесів, що 

відбуваються в населенні, з'ясування їх закономірностей і  

причинно-наслідкових зв'язків, а також передбачення їх подальшого 
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розвитку. Кількісна оцінка цих процесів здійснюється з 

обов'язковим урахуванням їх якісних особливостей. 

Ринком праці називають систему відносин між роботодавцями і 

працездатним населенням, за якої між ними ведуться переговори, 

укладаються колективні чи індивідуальні угоди про кількість праці, 

умови праці, заробітну плату та ін. 

Аналіз ринку праці проводиться з метою виявлення стану ринку 

праці і внутрішніх резервів щодо його поліпшення. Можна назвати 

шість основних прийомів аналізу ринку праці: 

1 горизонтальний часовий аналіз – аналіз динаміки абсолютних 

та відносних показників ринку праці; 

2 вертикальний структурний аналіз – визначення структури 

показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат, 

наприклад, визначення структури зайнятості населення за видами 

економічної діяльності; 

3 трендовий аналіз – порівняння кожної позиції статистичної 

звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто 

основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу 

індивідуальних особливостей окремих періодів за допомогою 

тренду здійснюється екстраполяція найважливіших показників на 

перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз 

ринку праці; 

4 аналіз відносних показників коефіцієнтів – розрахунок 

показників, що характеризують ринок праці, наприклад, рівень 

зайнятості, рівень безробіття, показник навантаження на вільне 

робоче місце; 

5 порівняльний аналіз – порівняння показників ринку праці 

регіону з показниками ринків праці інших регіонів або із 

загальними показниками по Україні, порівняння показників ринку 

праці регіону обласного рівня із показниками регіонів місцевого 

рівня; 

6 факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів 

причин на результативний показник детермінованих розділених у 

часі або стохастичних що не мають певного порядку прийомів 

дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим 

(аналіз, коли результативний показник розділяють на окремі 

складові), так і зворотним (синтез, коли його окремі елементи 

з'єднують у загальний результативний показник). 
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Мета аналізу ринку праці полягає у необхідності: 

- виявити зміни кількості робочої сили протягом року; 

- визначити галузевий розподіл працюючих; 

- оцінити структурні зрушення в економіці, які впливають на 

динаміку зайнятості та рівень кваліфікації; 

- визначити рівень та тенденції незайнятого населення; 

- дати оцінку прихованого безробіття; 

- виявити фахову та регіональну мобільність трудових ресурсів; 

- оцінити ефективність політики зайнятості; 

- прогнозувати тенденції зайнятості. 

Основними макроекономічними індикаторами стану ринку праці 

є зайнятість та безробіття. Зайняті – це особи віком від 15 до 70 

років (у визначенні Міжнародної організації праці), які виконують 

оплачувану роботу за наймом на умовах повного або неповного 

робочого часу; мають роботу, але тимчасово не працюють через 

хворобу чи відпустку; працюють індивідуально (самостійно) або в 

окремих громадян, на сімейному підприємстві; зайняті в 

особистому підсобному сільському господарстві. До безробітних 

належать особи віком від 15 років і старше, які не мають роботи, 

але активно шукають її, для чого реєструються в державних або 

комерційних установах служби зайнятості, готові відразу ж стати до 

роботи. Аналіз формування й розвитку ринку праці здійснюється за 

такими напрямами: 

- визначення збалансованості між попитом і пропозицією 

робочої сили – умов рівноваги на рику праці; 

- виявлення тенденцій зайнятості на ринку праці; 

- аналіз прихованого безробіття, ефективність роботи служби 

зайнятості; 

- розрахунки показників ефективності функціонування ринку праці. 

Методика аналізу тенденцій зайнятості включає визначення:  

- динаміки кількості зайнятих: 

- структури зайнятості – основна діяльність, додаткова робота, 

неповна зайнятість; 

Серед показників ефективності функціонування ринку праці 

визначені такі як ефективність роботи служби зайнятості та 

продуктивність праці. Ефективність роботи служби зайнятості 

визначається часткою працевлаштованих безробітних у загальній їх 

кількості і характеризується коефіцієнтом працевлаштування. 
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Тема 3. Аналіз стану і розвитку промислового та 

сільськогосподарського виробництва 

Аналіз промислового виробництва необхідно проводити за 

галузевою структурою за формами власності і в розрізі районів, що 

дозволяє здійснювати контроль за ходом структурного 

вдосконалення промислового виробництва і реформування 

економічних відносин. 

При здійсненні аналізу необхідно враховувати показники, які 

характеризують динаміку обсягів виробництва та реалізації 

продукції, обсягів проміжного споживання, використання основних 

фондів, використання праці, зміни продуктивності праці, заробітної 

плати, собівартості продукції, фінансові результати та фінансовий 

стан підприємств галузі. 

Основними показниками стану галузі є: 

- валова продукція сільського господарства у вартісному вимірі; 

- виробництво основних видів продукції рослинництва і 

тваринництва у натуральному вимірі; 

- сільськогосподарське виробництво за формами власності; 

- кількість зайнятих у сільському господарстві та його окремих 

галузях; 

- забезпеченість сільського господарства матеріально-

технічними ресурсами. 

 Аналіз розвитку промисловості та сільського господарства 

здійснюється поетапно. На першому етапі аналізу визначається 

частка промисловості та сільського господарства у ВВП та 

тенденції її зміні, що дає змогу виявити структурні зрушення в 

економіці На другому етапі аналізують показники динаміки 

промислового  та сільськогосподарського виробництва: 

- індекс реального (фізичного) обсягу промислового та 

сільськогосподарського виробництв; 

- обсяг і динаміку випуску продукції; 

- темпи оновлення промислової продукції; 

- зміну валової продукції промисловості та сільського 

господарства за рахунок зміни продуктивності праці або кількості 

працюючих. 

На третьому етапі визначаються основні показники розвитку 

промисловості,  рослинництва і тваринництва. Аналіз промисловості 

здійснюється за такими напрямами: 
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- аналіз окремих виробничих комплексів; 

- аналіз промислового виробництва за формами власності 

(приватна, державна, змішана); 

- визначення кількості зайнятих у різних галузях промисловості і 

на підприємствах з різною формою власності; 

- аналіз продуктивності праці, тривалості робочого тижня в 

різних галузях промисловості і на підприємствах з різною формою 

власності; 

- аналіз обсягів динаміки капіталовкладень у промисловості. Цей 

показник розглядається як валові інвестиції і характеризує процес 

оновлення і розширення основного капіталу. Між 

капіталовкладеннями та обсягом промислового виробництва існує 

пряма залежність; 

- визначення обсягів виробничих потужностей і ступеня їх 

завантаження по окремих галузях промисловості. 

Ефективність виробництва  – найважливіша якісна 

характеристика господарювання на всіх рівнях. Під економічною 

ефективністю виробництва розуміється ступінь 

використання виробничого потенціалу, що виявляється 

співвідношенням результатів і витрат суспільного виробництва. 

Аналіз ефективності промислового виробництва проводиться за 

показниками: фондовіддача; фондомісткість; фондоозброєність; 

продуктивність праці; матеріаломісткість; енергомісткість; 

конкурентоспроможність продукції. Фондовіддача – показник 

ефективного використання основних виробничих засобів. 

Фондомісткість (ФМпрt) характеризує потребу в основних 

виробничих засобах для виробництва одиниці продукції 

промисловості. Фондоозброєність – це показник оснащеності 

працюючих у промисловості основними виробничими засобами. 

Продуктивність праці – показник ефективності використання 

робочої сили. Матеріаломісткість характеризує величину прямих 

матеріальних витрат у промисловості (вартість проміжного 

споживання) на одиницю продукції. Енергомісткість характеризує 

витрати первинних паливно-енергетичних ресурсів у натуральному 

виразі (тоннах умовного палива) на одиницю валового продукту або 

валового внутрішнього продукту. Ефективність 

сільськогосподарського виробництва характеризується 
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специфічними для цієї галузі показниками. Умовно їх поділяють на 

дві групи: 

1) показники продуктивності: 

- урожайність (валовий збір / посівні площі); 

- продуктивність тваринництва (надої молока з однієї корови, 

настриг вовни з однієї вівці тощо); 

2) показники забезпеченості: 

- виробництво зерна на душу населення; 

- державна закупівля сільськогосподарської продукції 

 

Тема 4. Аналіз інвестиційно-будівельної діяльності 
Метою аналізу розвитку інвестиційно-будівельного комплексу 

регіону є визначення структурних перетворень у галузях економіки, 

ефективного використання капітальних вкладень, потужностей 

будівельних організацій, пріоритетного розвитку соціально-

культурної сфери, збалансованості виробництва і потреби в 

місцевих будівельних матеріалах, виявлення, наскільки 

сприятливим є інвестиційний клімат, які саме джерела 

фінансування задіяні і як ефективно вони використовуються, чи 

забезпечені ресурсами структурні зрушення в економіці. 
Аналіз інвестиційної діяльності здійснюється з метою виявлення, 

наскільки сприятливим є інвестиційний клімат, які саме джерела 

фінансування задіяні і як ефективно вони використовуються, чи 

забезпечені ресурсами структурні зрушення в економіці На 

інвестиційну діяльність впливають такі основні чинники: 

- кон’юнктура товарного ринку, яка визначається значною мірою 

рівнем і структурою сукупного попиту; 

- заощадження домашніх господарств та умови їх трансформації в 

інвестиції; 

- механізм регулювання грошово-кредитного ринку, відсоткова 

ставка, яка впливає на доступність кредиту; 

- рівень інфляції - для оцінки реальної відсоткової ставки та 

реальної вартості інвестицій; 

- дефіцит бюджету, що може вплинути на формування цент-

ралізованих джерел фінансування інвестицій; 

- норма нагромадження основного капіталу; 

- політична та законодавча стабільність; 

- податки; 
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- науково-технічний прогрес, який стимулює впровадження 

ресурсозберігальних технологій; 

- прогресивні структурні зрушення в економіці, рівень розвитку 

фондотвірних галузей. 

Аналіз інвестиційної діяльності здійснюється за такими 

напрямами: 

- структура та динаміка капіталовкладень; 

- інвестиційна привабливість регіонів; 

- інвестиційна привабливість окремих галузей; 

- інвестиційна привабливість окремих підприємств; 

- інноваційна діяльність. 

 Капітальні вкладення – це матеріальна частина реальних 

інвестицій, спрямованих на розширене відтворення основних 

виробничих та невиробничих засобів. Аналіз капіталовкладень 

здійснюється за такими основними напрямами:  

- структура капіталовкладень за ознакою виробничого та 

невиробничого призначення; 

- галузева структура капіталовкладень; 

- територіальна структура капіталовкладень; 

- структура капіталовкладень за джерелами фінансування; 

- відтворювальна структура капіталовкладень; 

- технологічна структура капіталовкладень; 

- частка капіталовкладень в основний капітал у ВВП; 

- темпи зміни капіталовкладень та показників їх структури; 

- розрахунки окремих показників використання капіталовкладень. 

З метою всебічного обґрунтування й аналізу економічної 

ефективності капіталовкладень, виявлення резервів її підвищення 

використовують систему узагальнюючих і поодиноких показників: 

- узагальнюючі показники – це період окупності капіталовкладень 

та питомі капіталовкладення (у розрахунку на одиницю приросту 

виробничої потужності або продукції) – капіталомісткість; 

- поодинокі – продуктивність праці, фондовіддача, 

матеріаломісткість, собівартість, якість, тривалість інвестиційного 

циклу тощо. 

Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) 

ефективність капіталовкладень. Для визначення абсолютної 

ефективності застосовують два взаємозв'язані показники: 

1) коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень; 
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2) період окупності капіталовкладень. Під інвестиційною 

привабливістю розуміють надійне і своєчасне досягнення цілей 

інвестора на основі економічних результатів діяльності 

виробництва, у яке здійснюються інвестиції. Інвестиційна 

привабливість визначається комплексом різноманітних чинників, 

перелік і вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як 

від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від 

виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується. 

Оцінка інвестиційної привабливості галузей здійснюється за 

синтетичними та аналітичними показниками. До синтетичних 

показників належать: 

- прибутковість галузі; 

- перспективність розвитку галузі; 

- інвестиційні ризики. 

Для аналізу інвестиційної привабливості регіонів 

застосовуються такі узагальнюючі показники: 

1) рівень загальноекономічного розвитку регіону; 

2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури; 

3) демографічна характеристика регіону; 

4) рівень розвитку ринкових відносин і комерційної 

інфраструктури; 

5) рівень криміногенних, економічних та інших ризиків. 

 

Тема 5. Аналіз фінансово-бюджетної сфери 
Фінанси регіону – це сфера взаємовідносин з приводу обігу 

фінансових ресурсів, де здійснюються їх мобілізація, розподіл та 

організація раціонального використання. Фінансові ресурси 

регіонів (областей, регіонів, міст та ін.) містять: 

- бюджети всіх рівнів; 

- фінанси господарюючих суб’єктів відповідної території; 

- державні та позабюджетні фонди; 

- кредитні ресурси; 

- іноземні інвестиції; 

- внутрішні запозичення у населення. 

Метою оцінки фінансових ресурсів регіону є : 

1) виявлення сприятливих умов для формування фінансових 

ресурсів регіону; 
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2) розкриття невикористаних (іммобілізованих) чи додатково 

виявлених внутрішніх резервів, залучення яких дозволить 

прискорити розвиток регіональної економіки, або перевести основні 

її параметри в режим ефективного функціонування; 

3) пошук та створення умов для залучення зовнішніх фінансових 

ресурсів, у тому числі іноземних інвестицій; 

4) розробка фінансового механізму оздоровлення соціально - 

економічного стану регіону. 

Бюджет – виражений у грошовому виразі кошторис доходів та 

витрат, які складаються на певний проміжок часу, як правило, за 

рік. Він є головним елементом фінансової системи регіону і тому 

саме за його допомогою реалізуються основні напрями та методи 

централізованого регулювання економічної та соціальної сфери. 

Основним завданням аналізу бюджету є дослідження його 

збалансованості. Відповідно до цього необхідно провести аналіз 

структури, динаміки бюджету, а також виконання бюджету в розрізі 

конкретних розділів і статей.  

1) Оцінку регіонального доходу можна здійснювати за двома 

методами. Перший полягає в ретельному аналізі регіону незалежно 

від стану інших регіонів. Найпридатнішим способом є другий 

метод, який дає можливість з максимальною точністю 

визначити валовий дохід регіону та його окремих компонентів 

(секторів економіки) і пропорційний розподіл отриманих 

результатів між регіонами, використовуючи найкращі 

комбінації наявних індикаторів.  

Аналіз стан справ у фінансово-бюджетній сфері регіону  включає 

визначення:  

- рівня мобілізації коштів до зведеного бюджету порівняно з 

минулим роком та показниками регіонального бюджету на 

поточний рік;  

- характеристики внутрішньої структура зведеного бюджету за 

основними статтями надходжень і видатків порівняно з 

минулорічними та розрахунковими показниками, причини 

відхилень фактичних і розрахункових даних; 

- ефективність та структура видатків бюджету, а також 

заборгованість перед бюджетною сферою;  

- процес реформування фіскальної системи, мета і завдання її 

розвитку та оцінка фактичного стану справ, напрацьовуються 
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пропозиції щодо досягнення цілей. 

Аналіз доходної частини бюджету здійснюється за наступними 

показниками: 

- загальна величина доходної частини бюджету (надходження до 

бюджету; 

- кількість місцевих податків та зборів, їх величина в загальній  

структурі надходжень до бюджету; 

- граничні ставки, а також пільгові ставки податків та зборів, які  

включаються до доходної частини бюджету; 

- визначаються основні об’єкти оподаткування та їх структурне 

підпорядкування; 

- досліджуються джерела формування доходної частини бюджету в 

розрізі надходжень; 

- величина та структура заборгованостей до бюджету та неплатежів; 

- порядок сплати податків, тобто середній термін сплати того чи 

іншого податку; 

- питома вага конкретного податку чи збору в загальній структурі 

надходжень до бюджету. Ціллю аналізу даної групи показників є 

виявлення найбільш значних податків та зборів до бюджету; 

- питома вага податків та зборів місцевого характеру у структурі 

надходжень до бюджету. 

- питома вага надходжень до бюджету від платників державної та 

недержавної форм власності. 

Аналіз видаткової частини бюджету здійснюється за тими ж 

напрямками, що і аналіз доходної частини бюджету, але із 

врахуванням напряму фінансового потоку, тобто: 

- загальна величина видатків; 

- аналіз видатків з бюджету за напрямками витрат (тобто на народне 

господарство, соціально-культурні заходи, соціальний захист, 

управління, інші видатки) і розгляд даних витрат за галузями, 

підпорядкуванням, підприємствами, установами в розрізі даних 

напрямків; 

- питома вага конкретних видатків в загальній структурі видаткової 

частини бюджету; 

- статті, які потребують найбільшого фінансування, абсолютного 

значення даних видатків та питома вага в загальній величині 

видаткової частини бюджету; 

- статті, які потребують тривалого фінансування;  
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- статті, які потребують короткострокового фінансування; 

- інші видатки. 

 

Тема 6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в регіоні 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності проводять для того, 

щоб обґрунтувати пропозиції про продаж купівлю товарів, оцінити 

структуру, що склалася, напрямки зовнішньоторгового обороту в 

регіоні. 

Результат зовнішньоекономічної діяльності визначається з 

врахуванням: 
- економічного аналізу, який відбувається через порівняння витрат і 

результатів і має за мету визначення користі, яку дістане суб'єкт 

зовнішньоекономічної діяльності, регіон у разі здійснення певного 

виду зовнішньоекономічної діяльності. Завданням такого аналізу є 

також визначення ризику, з яким буде пов'язана зазначена 

діяльність; 

- соціального аналізу, якій передбачає оцінку соціальних наслідків 

впливу зовнішньоекономічної діяльності. 

Для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

виділяють дві групи показників: 1) узагальнюючі показники; 2) 

показники окремих спрямувань діяльності. Узагальнюючі 

показники дозволяють визначити рівень відкритості економіки, 

масштаби зовнішньоекономічної діяльності, її розвитку та 

збалансованість у часовому аспекті.  

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності включає ряд етапів: 

1. Підготовчий –планування і розробка рішень. Полягає у 

обґрунтуванні доцільності укладання зовнішньоекономічних 

контрактів: визначення мети; дослідження різноманітних варіантів 

зовнішньоторговельних угод; обґрунтування (з урахуванням 

різноманітних факторів) цін експортних і імпортних поставок, а 

також форм розрахунків і платежів; засобів і маршрутів 

транспортування товарів. 2. Поточний (оперативний) аналіз – 

моніторинг виконання зовнішньоекономічних контрактів: оцінка 

раціонального використання ресурсів, аналіз відхилень і 

корегування процесів тощо. Він спрямований на вивчення: процесів 

за експортом і імпортом товарів; вжитих заходів і дій під час 

проведення операції. 3. Заключний (перспективний) – оцінка 
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ефективності зовнішньоекономічної діяльності, виступає 

необхідною умовою для розробки нового рішення про ведення ЗЕД. 

За змістом і обсягом досліджуваних питань аналіз ЗЕД 

буває: комплексним і тематичним. Комплексний аналіз ЗЕД – вивчає 

сукупність показників, що за певний період характеризують 

фінансову діяльність і фінансове становище підприємства. 

Тематичний аналіз ЗЕД – вивчає окремі показники діяльності 

підприємства: комерційно-фінансові, валютні, транспортні, або 

досліджує певне коло функціональних питань у межах однієї 

структури підприємства (такий, наприклад, як спеціальна фірма 

валютно-фінансового відділу).  

Методика аналізу ефективності зовнішньоекономічних операцій 

насамперед передбачає: а) загальний аналіз дохідності регіону за 

рахунок зовнішньоекономічної діяльності; б) аналіз виконання 

зобов'язань за зовнішньоекономічними операціями; в) аналіз 

ефективності віддачі на кошти, вкладені в експортні операції; г) 

аналіз ефективності імпортних операцій, зокрема, у випадку їх 

здійснення на умовах використання кредиту.  

Розрізняють такі показники ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності: народногосподарська ефективність 

зовнішньоекономічних операцій; народногосподарський ефект від 

зовнішньоекономічних операцій; економічна ефективність експорту 

або імпорту; економічний ефект від експорту чи імпорту; бюджетна 

ефективність експорту або імпорту; бюджетний ефект від експорту 

або імпорту; показники можливості експорту і потреби в імпорті 

ресурсів; коефіцієнт технологічності окремого виду продукції; 

витрати на експорт; валютні доходи від експорту; валютна 

ефективність експорту; витрати на імпортну продукцію; валютна 

ефективність імпорту; індекс імпорту; індекс валютної виручки на 

одиницю продукції; індекс внутрішніх цін на продукцію; індекс 

структурних зрушень; індекс умов торгівлі. 

Народногосподарська ефективність (ефект) 

зовнішньоекономічних операцій визначається через економічну та 

бюджетну ефективність (ефект). Економічна ефективність (ефект) 

виникає у виробників експортної або у споживачів імпортної 

продукції. Бюджетна ефективність (ефект) виникає у 

зовнішньоторговельних організацій від зовнішньоекономічних 

операцій. Показники зовнішньоекономічної діяльності 
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розраховують і аналізують з урахуванням впливу на них інфляції, за 

територіальною та товарною структурою. 

 

Тема 7. Аналіз стану і розвитку транспорту і зв'язку 
Основними завданнями аналізу перевезень є наступні: 

- аналіз динаміки перевезень за декілька років для більш чіткого 

уявлення попиту на ті чи інші перевезення 

- аналіз виконання перевезень у відповідності з договорами по 

видах вантажів; 

- аналіз ритмічності перевезень; 

- аналіз перевезень в міському, приміському и міжміському 

напрямах, 

- аналіз перевезень поза  плановими замовленнями. Аналіз 

роботи транспорту в регіоні необхідно проводити в розрізі видів 

транспорту, форм власності і в динаміці за такими напрямками як 

аналіз вантажних перевезень та пасажирських перевезень. 

Основними етапами проведення аналізу є: 

1. Оцінка виконання перевезень: 

- для пасажирських перевезень – за кількістю перевезених 

пасажирів (в розрізі видів транспорту: залізничний, автомобільний, 

тролейбусний і т.д.) і виконаних пасажиро-кілометрів в цілому по 

галузі, підприємствах, видах перевезень (міські, приміські, 

міжміські); по затверджених маршрутах. 

- для вантажних перевезень – обсягів перевезень в цілому та за 

основними видами вантажів; характеристика перевезень за видами 

транспорту та замовниками. 

2. Визначення основних факторів, що спричинили зміни в 

обсягах перевезень та ступеня їх впливу. 

3. Розробка заходів щодо покращення діяльності підприємств 

транспорту, забезпечення попиту на вантажні перевезення, 

задоволення попиту населення на перевезення, підвищення якості 

пасажирських перевезень. 

Аналіз техніко-експлуатаційних показників у діяльності 

транспортного підприємства грає важливу роль, тому 

що суттєво впливають на суму доходів, витрат, фінансових 

результатів. Це такі показники як: час в наряді, технічна 

швидкість, коефіцієнт використання пробігу, 

вантажопідйомність, коефіцієнт використання вантажопідйомності, час 
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простою під завантаженням і розвантаженням, середня довжина 

ходки і середня відстань перевезень, коефіцієнт технічної 

готовності і коефіцієнт випуску автомобіля на лінію. Мета та 

основні завдання аналізу пасажирських перевезень – є визначення 

можливості забезпечення безпечного та ефективного 

функціонування всіх суб’єктів перевезень, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, впровадження технологічних 

процесів обслуговування перевізників і пасажирів, розбудови 

інфраструктури. 

Методика аналізу виконання плану перевезень пасажирів не 

відрізняються по суті від методики аналізу виконання плану 

перевезень вантажів. 

Аналіз необхідно проводити в такій послідовності: 

1. Порівняння загально підсумкових планових і звітних даних, 

які характеризують кількість перевезених пасажирів і 

пасажирооборот; визначення ступеня впливу виконання плану за 

окремими маршрутам на загальні результати. 

Аналіз рівня показників, які характеризують використання 

автомобілів і визначають їх вплив на пасажирооборот. 

Організаційно-технічний рівень є одним із основних показників 

оцінки виробничо-господарської діяльності автотранспортного 

підприємства. Із визначення організаційно-технічного рівня можна 

виділити 3 групи факторів. Фактори 1-ї групи називаються 

науково-технічними. До даної групи відносять фактори, які 

характеризують стан і досконалість засобів виробництва (фізичний і 

моральний знос рухомого складу, обладнання і інших основних 

виробничих фондів, ступінь їх оновлення; відповідність рухомого 

складу характеру вантажів, що перевозяться, впровадження 

механізації і автоматизації виробничих процесів і інші). Другу 

групу складають організаційно-виробничі фактори. В цю групу 

входять фактори, які характеризують рівень спеціалізації і 

концентрації підприємства, організацію виробничих процесів і 

праці. Третя група факторів характеризує організацію управління і 

включає адміністративні і економічні методи організаційної дії на 

всі сторони виробничого процесу автотранспортного підприємства. 

Аналіз впровадження нової техніки передбачає аналіз таких 

показників як коефіцієнт оновлення, коефіцієнт придатності, 
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коефіцієнт зносу та коефіцієнт вибуття. Для характеристики рівня 

механізації і автоматизації розраховують наступні показники: 

- рівень механізації і автоматизації виробництва – відношення 

кількості елементів виробництва, безпосередньо пов’язаних з 

механізацією і автоматизацією, до загальної кількості цих 

елементів; 

- ступінь охоплення робітників механізованою працею – 

відношення чисельності робітників, які виконують операції 

механізованим способом до загальної кількості робітників; 

- рівень механізації праці – відношення часу механізованих 

процесів до тривалості всіх операцій.  

До показників, які характеризують організаційний рівень 

виробництва відносяться: 

- концентрація і спеціалізація виробництва; 

- коефіцієнти інтенсивного і екстенсивного використання рухомого 

складу і обладнання; 

- ритмічність виконання перевезень; 

- стан культури виробництва і промислової естетики. 

Аналіз рівня управління здійснюється за такими напрямами: 

- аналіз виробничої структури. При аналізі визначається 

обґрунтованість виокремлення тих чи інших підрозділів, 

визначається співвідношення виробничого і невиробничого 

персоналу, основного і допоміжного персоналу, вивчається 

структура чисельності всього виробничого персоналу; 

- аналіз структури управління автотранспортного підприємства 

виявляє в ряді випадків можливості її подальшого вдосконалення.  

- аналіз ефективності управління визначається коефіцієнтом 

ефективності управління та випуском продукції на одного 

робітника управлінського апарату. 

Аналіз діяльності підприємств зв’язку необхідно проводити  в 

розрізі видів послуг підприємств зв’язку (структури послуг), в 

динаміці, з визначенням основних факторів, які впливають на стан 

та розвиток підприємств галузі. Аналіз послуг поштового зв’язку 

здійснюється за такими видами послуг: листи, грошові перекази, 

посилки, періодичні видання, телеграми. Також враховуються 

показники надання послуг в розрахунку на 1 особу наявного 

населення, кількість вхідного, вихідного і транзитного обміну 

листів, грошових переказів, посилок, періодичних видань, телеграм, 
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пробіг транспорту, який перевозить пошту, кількість 

обслуговуючих каналів. 

 

Тема 8. Аналіз стану та розвитку соціальної сфери регіону 

Завданням аналізу діяльності установ освіти є: визначення 

забезпечення дітей відповідно віку дошкільними закладами; 

забезпечення установами повної загальної середньої освіти та 

іншими установами освіти; визначити освітній рівень населення в 

динаміці; визначити освітній  потенціал суспільства; порівняти 

освітню структуру населення регіону з іншими регіонами; 

забезпечити органи управління даними, необхідними для 

планування розвитку освіти; визначити виконання планів розвитку 

освіти; визначити виконання планів розвитку освіти; визначити 

кількість і склад учнів, студентів за видами і формами навчання; 

визначити матеріальне забезпечення навчальних закладів різних 

видів і типів; виявити вплив освітнього потенціалу населення на 

трудові показники економічно-активної його частини, на соціальну 

та міграційну мобільність; виявити зв’язок між рівнем освіти 

населення і його культурним рівнем; визначити зв’язок освіти з 

політичною активністю населення і досліджувати регіональні 

особливості розвитку народної освіти. 

Завданням аналізу розвитку культури є виявлення 

задоволення потреб населення в культурно-просвітних установах, 

видовищних підприємствах і установах мистецтв, в усіх видах 

друкованої продукції, а також забезпечення якісними 

багатоканальними теле- і радіопередачами населення всієї території 

регіону. При аналізі стану та розвитку галузей культури необхідно 

визначити умови формування суспільних потреб у культурному 

обслуговуванні, а також провести аналіз ресурсних можливостей їх 

задоволення.  
Аналіз культурно-освітньої роботи, яка здійснюється 

сільськими клубами, сільськими та районними будинками культури, 
міськими і робочими клубами, будинками і палацами культури, 
театрами, концертними залами проводиться за показниками їх 
кількості відповідно до територіальних і виробничих потреб. При 
аналізі враховується раціональне розміщення культурно-освітніх 
закладів з урахуванням розвитку населених пунктів регіону, 
враховується забезпеченість об’єктами культури (кількість місць на 
1000 чол.), будівництво цих закладів в порівнянні з потребою. 
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Завданням аналізу діяльності установ охорони здоров’я є 
дослідження розвитку охорони здоров’я, даних про захворюваність 
населення, про забезпечення його медичною допомогою, лікарями,    
середнім медичним персоналом, про підготовку медичних кадрів, 
діяльність медичних установ, ефективність лікувальних і 
санаторних установ. При проведенні аналізу діяльності установ 
охорони здоров’я необхідно враховувати  кількісні і якісні 
показники діяльності лікувально-профілактичних, аптечних, 
санаторно-курортних, санаторно-епідеміологічних закладів, 
закладів відпочинку, а також потреби в  них і ступінь задоволення 
цих потреб. 

Основним показником, який характеризує рівень здоров’я 
населення є захворюваність. Коефіцієнт загальної захворюваності 
розраховується на 1 тис. жителів і відображає кількість випадків 
захворювання в розрахунку на 1 тис. населення за визначений 
період часу. Аналогічно визначаються і показники поширення 
окремих хвороб. Основними показниками функціонування мережі 
санаторно-курортних і оздоровчих закладів, а також закладів 
відпочинку є кількість ліжок у санаторіях і місць у будинках 
відпочинку, пансіонатах і на  туристичних базах. Для визначення 
кількості обслуговуваного населення використовують дані про 
кількість ліжок або місць у цих закладах, кількість днів їх 
функціонування протягом року, середню тривалість перебування 
відпочиваючих за путівками. На основі цих даних визначають та 
аналізують обсяг роботи здравниць, їх пропускну спроможність, 
фінансові та матеріальні витрати.  

Житлово-комунальне господарство – це складний комплекс 
підгалузей, завданням яких є задоволення комунальних, побутових і 
соціально-культурних потреб населення. Завданням аналізу 
житлового господарства є дослідження руху житлового фонду, його 
стан та житлові умови населення, тобто дослідження забезпечення 
житловою площею населення, населених пунктів, які тільки 
побудовані, приросту населення, відновлення зношеної частини 
житлової площі, дослідження експлуатації житлового фонду та 
забезпечення його збереження. Завданням аналізу комунального 
господарства є дослідження рівня і якості обслуговування 
комунальними підприємствами населення у відповідності із 
встановленими нормами та з врахуванням зміни санітарно-
гігієнічних умов проживання населення, визначення темпів росту 
комунальних послуг в порівнянні з ростом житлового будівництва, 
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дослідження організації роботи міського транспорту та 
ефективності використання рухомого складу, проаналізувати стан 
благоустрою та озеленення населених пунктів. 

Основними показниками, які використовуються при аналізі 
житлового господарства є показники наявності житлового фонду (за 
формами власності,  у середньому на одного жителя, по містах та 
районах, в сільській та міській місцевості), забезпеченості житлом 
(по містах та районах, в сільській та міській місцевості), житлового 
будівництва (інвестиції в основний капітал у житлове будівництво, 
введення в експлуатацію житла по містах і районах, введення в 
експлуатацію житлових будинків та кількість збудованих квартир, 
зокрема в розрахунку на 1000 населення, в сільській та міській 
місцевості, в розрізі форм  власності), вибуття житлової площі 
(знесення старих, ліквідація не придатних для проживання 
приміщень, знесення в зв’язку з реконструкцією), кількість сімей та 
одинаків, які перебували на квартирному обліку, які одержали 
житло та поліпшили свої житлові умови (у міських поселеннях, по 
містах та районах), обладнання житлового фонду. Основним 
показником, що визначає розвиток галузі, вважається середній 
рівень забезпечення одного мешканця загальною житловою 
площею. 

При проведенні аналізу діяльності підприємств житлово-
комунального господарства необхідно враховувати також 
показники чисельності населення та його соціальний склад; 
нормативи забезпечення житлом і комунальними послугами; 
перспективні показники розвитку галузі виробничої і невиробничої 
сфер регіону; обсяг ресурсів, які можуть бути спрямовані на 
розвиток житлово-комунального господарства. Рівень розвитку 
комунального господарства характеризується рядом показників: 

- водопостачання: середнє споживання води на одного жителя, 
забезпечення водопроводом житлового фонду, протяжність його 
сітки, загальний обсяг води, який використовується на комунально-
побутові потреби; 

- каналізація: кількість стічних вод, які пройшли різні види 
очистки, забезпеченість житлового фонду каналізацією, 
протяжність сітки, пропускна спроможність по стічних водах, 
відсоток водовідведення; 

- газифікація: кількість газифікованих квартир, будинків, їх 
питома вага в загальній кількості, обсяг газу, який використовується 
в середньому на 1-го жителя; 
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- транспорт:  загальна протяжність трамвайних і тролейбусних 
ліній, кількість рухомого складу, перевезення пасажирів за видами 
транспорту. 

Завданням аналізу діяльності підприємств побутового 
обслуговування є дослідження процесу розвитку і розміщення 
мережі підприємств побутового обслуговування, аналіз роботи 
підприємств з побутового обслуговування населення, а також 
виявлення резервів для найбільш повного та якісного задоволення 
потреб населення в побутових послугах. Як галузь народного 
господарства побутове обслуговування включає в себе сферу 
виробничих і невиробничих послуг. Поділ побутових послуг на 
послуги виробничого і невиробничого характеру обумовлене тим, 
що надання послуг виробничого характеру приймає участь у 
створенні національного доходу, а надання послуг невиробничого 
характеру – ні. 

При проведенні аналізу стану галузі необхідно враховувати такі 
показники: кількість підприємств побуту в цілому, в розрізі міст і 
районів, їх розподіл за видами послуг, обсяг побутових послуг, 
частка окремих видів послуг в загальному обсязі наданих послуг, 
обсяг послуг в розрахунку на  одного жителя в цілому, в тому числі 
в сільській і міській місцевості, чисельність зайнятих в галузі. 
Досліджується зміна показників в динаміці,  процесі аналізу 
досягнутого рівня розвитку побутового обслуговування визначають 
темпи  зростання його по галузі в цілому, по окремих видах послуг. 

Аналіз рівня життя населення охоплює три аспекти: 
- зіставлення соціально-економічних індикаторів у динаміці з 

попередніми роками; 
- зіставлення соціально-економічних індикаторів з науковими 

нормами; 
- зіставлення з іншими країнами. 
До основних соціально-економічних індикаторів рівня життя 

населення належать: 
- обсяг реального ВВП на душу населення; 
- грошові доходи та витрати населення; 
- реальна заробітна плата; 
- споживання основних продуктів харчування на душу 

населення; 
- природний приріст населення та середня тривалість життя; 
- частка витрат бюджету на розвиток соціальної сфери; 
- використання вільного часу. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1. 

1. Інформаційне забезпечення моніторингу на регіональному 

рівні. 

2. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Аналіз ринку праці.  

Варіант 2. 

1. Принципи аналізу соціально-економічного розвитку регіону. 

2.  Методика аналізу тенденцій зайнятості. 

3. Аналіз розвитку промислового виробництва.  

Варіант 3. 

1. Напрями  та завдання аналізу соціально-економічного 

розвитку регіону. 

2. Соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Рівень 

життя населення.  

3. Аналіз розвитку сільського господарства регіону. 

Варіант 4. 

1.  Основні етапи проведення аналізу. Фактори регіонального 

розвитку. 

2. Аналіз стану та розвитку житлово-комунального господарства 

і побутового обслуговування.  

3.  Аналіз інвестиційно-будівельного комплексу. 

Варіант 5. 

1.  Методи визначення рівня економічного розвитку.  

2. Аналіз стану та розвитку охорони здоров’я.  

3.  Аналіз і планування  розвитку транспорту і зв’язку. 

Варіант 6. 

1.  Методи визначення соціального розвитку регіонів.  

2. Особливості застосування SWOT – аналізу в процесі аналізу 

соціально-економічного розвитку регіону.  

3. Особливості аналізу житлово-комунального господарства.  

Варіант 7. 

1.  Визначення комплексності регіонального розвитку. 

2.  Метод економічного районування. 

3.  Аналіз  основних показників розвитку освіти та культури. 

Варіант 8. 

1.  Визначення спеціалізації регіонів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28

2. Метод порівняння, його використання при дослідженні 

соціально-економічного розвитку регіону. 

3.  Аналіз розвитку охорони здоров’я.  

Варіант 9. 

1.  Визначення структурних зрушень регіонального розвитку.  

2.  Аналіз організаційно-технологічного рівня автотранспортного 

підприємства.  

3. Особливості аналізу побутового обслуговування.  

Варіант 10. 

1. Особливості аналізу пасажирських та вантажних перевезень. 

2.  Аналіз доходної частини бюджету.  

3.  Методика аналізу капітальних вкладень. 

 

 

4. ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ 
ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Задача 1 

Здійсніть якісну оцінку економіко-географічного положення 

населених пунктів А і Б. Порівняйте переваги їх економіко-

географічного положення. Зробіть висновки та пропозиції щодо 

найбільш ефективного використання переваг економіко-

географічного положення населених пунктів А та Б. 

Вихідні дані: 

1. Площа адміністративно-територіальної області 15,6 тис. км
2
. 

Площа населених пунктів А та Б, що розташовані в даній 

області становить відповідно 0,15 тис. км
2 
 і 0,1 тис. км

2 
. 

2. Довжина транспортних шляхів адміністративно-

територіальної області – 5 798 км. Довжина транспортних 

мереж населених пунктів А та Б становить відповідно 67,9 км і 

54,3 км. 

3. Показники щодо транспортної віддаленості населених пунктів 

А та Б від основних центрів економічної діяльності 

адміністративно-територіальної області представлені в табл. 1. 

4. Мінімальна середня віддаленість населених пунктів 

адміністративно-територіальної області від центрів 

економічної діяльності становить 18 км. 
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Таблиця 1 

Показники віддаленості населеного пункту 

Населе-

ний пункт 

Показники віддаленості населеного пункту від 

Пунктів 

збору і 

переробки 

зерна, км 

Пунктів 

приймання і 

переробки 

м’яса, км 

Пунктів 

приймання і 

переробки 

молока, км 

Найближ-чого 

залізничного 

транспортного 

вузла, км 

Адмініст-

ративного 

центру 

області, км 

А 7 20 15 7 36 

В 10 23 23 12 79 

 

Задача 2 

У розрахунковому періоді ВВП зросте на 8 %, а продуктивність 

праці - на 6,7 %. Обчислити частку приросту ВВП окремо за 

рахунок продуктивності праці та зміни кількості зайнятих. 

 

Задача 3 

Проаналізувати ефективність регіонального виробництва 

Рівненської та Волинської областей у 2011 р. Вихідні дані наведено 

в табл. 2. 

Таблиця 2 

Вихідні дані 

Показники Регіон 

Рівненський Волинський 

Валовий 

регіональний 

продукт, млн. грн. 

14074 12784 

Чисельність 

зайнятого населення, 

тис. чол. 

461,5 428,0 

Вартість основних 

засобів, млн. грн. 

49826 34569 

Фонд оплати праці, 

млн. грн. 

4423 4025 

 

Задача 4 

Визначити зміну валової продукції галузі промисловості під 

впливом зміни продуктивності праці та чисельності працюючих. 

Відомо, що чисельність працюючих у попередньому році становила 9 
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млн. чол., у розрахунковому році вона зросте на 1,5 %. Продуктивність 

праці у попередньому році становила 19 тис. грн., а в розрахунковому 

році вона зросте на 6,5 %. 

Задача 5 

Відомо, що в попередньому періоді у галузі функціонувало 250 

тис. робочих місць. У розрахунковому періоді коефіцієнт приросту 

створення робочих місць дорівнюватиме 0,75, а кількість 

ліквідованих робочих місць досягне 4 тис. 

 

Задача  6 

З метою визначення рівня розвитку сільськогосподарського 

виробництва в області, розробки механізмів його регулювання, 

проаналізуйте структуру посівних площ під зернові культури, 

врожайність та валовий збір зернових по області та в розрізі 

районів. Порівняйте врожайність зернових по районах з 

показниками середньої врожайності по області. Зробіть відповідні 

висновки та пропозиції. 

Таблиця 3 

Вихідні дані 

Показники в розрізі 

районів 

Разом по 

зернових 

культурах 

В т.ч. 

пшениця жито ячмінь гречка 

Р
ай
о
н

 А
 Площа посіву, га  35400 800 1500 4500 

Врожайність, ц/га  30,6 23,3 23,6 10,3 

Валовий збір, т 

 

 
    

Р
ай
о
н

 

 Б
 

Площа посіву, га  32400 2000 12700 3000 

Врожайність, ц/га  29,6 23,4 23,9 10,1 

Валовий збір, т 

 

 
    

Р
ай
о
н

 

 В
 

Площа посіву, га  25200 2500 30200 5000 

Врожайність, ц/га  28,8 23,3 24,5 10,2 

Валовий збір, т 

 

     

Р
аз
о
м

  
п
о

 

о
б
л
ас
ті

 

Площа посіву, га 

 

     

Врожайність, ц/га 

 

     

Валовий збір, т 
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Задача 7 

Розрахувати: загальну потребу регіону в житловому фонді, 

додаткову потребу регіону в житловому фонді; фактичну 

забезпеченість житловою площею 1-ї людини на кінець базового 

періоду. Порівняти цей показник з середнім в країні. Зробити 

висновки та пропозиції щодо підвищення рівня забезпеченості 

населення регіону житлом. 

Вихідні дані: 

1. Чисельність населення регіону в базовому періоді складає 

1730 тис. чол.; в розрахунковому періоді передбачається її 

зростання на 1,16%. 

2. Середній розмір сім’ї в базовому періоді склав 3,4 чол., в 

розрахунковому – передбачається його зростання на 2,85%. 

3. На кінець базового періоду житловий фонд регіону досягнув 

32103 тис. м
2
, з яких на початок розрахункового періоду 

підлягає вибуттю 2,34%, його загального розміру. 

4. Норматив забезпеченості житловою площею одного 

міського жителя складає 21 м
2
 і плюс 10,5 м

2
 на кожну 

сім’ю. 

5. Фактична забезпеченість 1-го жителя житловою площею в 

середньому по країні складає 19,2 м
2
. 

6. В результаті капітального ремонту житловий фонд регіону у 

розрахунковому періоді збільшиться на 293,5 тис. м
2
. 

 

Задача 8 

З метою вироблення механізмів регулювання розвитку освіти 

регіону розрахувати загальну і додаткову потребу регіону в класних 

приміщеннях на новий навчальний рік. Зробити висновки. 

Вихідні дані: 

1. Чисельність учнів загальноосвітніх шкіл в базовому році 

склала 119,7 тис. чол. 

2. Розрахункова кількість випускників 10-11/12 класів середньої 

школи в цьому ж році склала 8,9 тис. чол. 

3. Число вибулих з різних  причин з перших класів, а також 

число дітей у віці 8 років і старших, які не навчались у школі 

з різних причин, в базовому році склала 11,1 тис. чол. 

4. Чисельність дітей, яким на початок нового навчального року 

виповниться 7 років, складе 11,3 тис. чол. 
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5. З числа випускників 9 класів в ПТУ і технікуми буде 

прийнято 1,9 тис. чол. 

6. Коефіцієнт змінності навчання – 1,35. 

7. Кількість класних кімнат на кінець базового навчального року 

склала 2 975 одиниць. 

8. Наповненість одного класу -32 чол. 

 

Задача 9 

Розрахувати абсолютний приріст, загальний приріст, 

середньорічний абсолютний приріст, темп росту, темп приросту до 

абсолютного рівня попереднього року, середньорічний темп росту, 

середньорічний темп приросту та абсолютне значення 1% приросту 

продукції, якщо обсяг валової продукції за 3 роки складає :  

Таблиця 4 

Вихідні дані 

Показник Роки 

1 2 3 

Обсяг валової продукції, тис. грн. 90968 95911 101776 

     Зробити аналіз динаміки обсягу виробництва за даний період.
  

 

Задача 10 

Проаналізувати структуру видатків бюджету Рівненської області. 

Вихідні дані представлено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Вихідні дані 

 Статті видатків Величина видатків, млн. грн. 

Охорона здоров’я 2,3 

Культура 0,9 

Фізична культура і спорт 1,1 

Освіта і наука 1,3 

Всього 20,7 
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5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів за формами контролю представлено у 

табл. 6.  
Таблиця 6 

Розподіл балів за формами контролю 

 
Поточне тестування Контрольна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

15 

 

40 

 

100 24 36 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

6 6 6 6 5 5 5 6 

 

Т1, Т2…Т8 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання за ЕСТS представлена у табл.7. 
Таблиця 7 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

 

            
Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень знань 

90-100 балів відмінно Високий  

(творчий) 

82-89 балів добре Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів добре 

64-73 балів Задовільно 
Середній 

(репродуктивний) 60-63 балів задовільно 

35-59 балів незадовільно з можливістю 

повторного складання Низький (рецептивно-

продуктивний) 1-34 балів незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу 
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Додаток 1 

 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства 

 та природокористування 

 

Факультет менеджменту 

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 
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