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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Із всієї сукупності навчальних дисциплін, що вивчаються у вищих 

навчальних закладах України, регіональна економіка є єдиною за 

змістовою і предметною сутністю, що вивчає територію (регіон) як 

цілісну соціально-економічну систему, утворену взаємодією 

природно-ресурсного, соціально-демографічного та господарського 

потенціалів. Саме такий підхід є виразом комплексно-територіального 

підходу в управлінні економікою, який донині не знайшов належного 

відображення та врахування в економічній політиці держави. 

Оволодіння методами аналізу регіональної економіки, вміння 

оцінювати потенціал соціально-економічного розвитку конкретного 

регіону є невід’ємною і обов’язковою кваліфікаційною ознакою 

фахівця з державного управління. 

Регіональна економіка є галуззю наукових знань про економіку 

регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах 

конкретної території. Вона створює теорію і методичні основи 

комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для 

обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в 

Україні. 

У сучасних умовах особливого значення набуває використання 

регіональних ресурсів і резервів соціально-економічного розвитку 

регіонів, що зумовлює необхідність диференційованого підходу до 

визначення і вирішення завдань їх розвитку на основі всебічного 

врахування особливостей природно-ресурсних, демографічних, 

трудових, інтелектуальних, фінансових екологічних та інших умов. 

Професійна спрямованість дисципліни полягає у вивченні 

можливостей та засобів практичного використання такого важливого 

резерву підвищення економічної ефективності виробництва як 

раціональна територіальна організація життєдіяльності людей. 

Європейська кредитно-трансферна система навчання забезпечує 

таку організацію навчального процесу, за якої вивчення студентом 

навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 

ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості 

його роботи та рівня здобутих вмінь і знань здійснюється 

безпосередньо за рейтинговою системою. 

Програмний матеріал дисципліни поділений на 2 змістових модулі. 

Чітке розмежування тем створює багатоступеневу систему контролю 

особистих досягнень студентів, забезпечує переорієнтацію їхніх цілей 
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з отримання позитивної оцінки на формування системних знань, умінь 

та навичок розширяє можливості для всебічного розкриття здібностей 

студентів. 

Методичні вказівки містять програму начальної дисципліни 

«Регіональна економіка», плани семінарських занять, основні терміни, 

практичні задачі, питання до самоконтролю, список рекомендованої 

літератури. Такий виклад навчального матеріалу має сприяти 

ефективному опануванню дисципліни в контексті сучасних вимог до 

змісту та якості вищої освіти. 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні основи регіональної економіки 

 

Тема 1. Закономірності, принципи і фактори розвитку 

продуктивних сил 

Економічні закони і закономірності розвитку продуктивних сил. 

Основні закономірності розвитку продуктивних сил і регіональної 

економіки.  

Найважливіші принципи розвитку регіональної економіки.  

Економічні та соціальні фактори розвитку продуктивних сил. 

 
Тема 2. Економічне районування і територіальна організація 

господарства 

Економічний район, його основні ознаки, районоутворюючі 

фактори. Принципи економічного районування.  

Форми територіальної організації продуктивних сил економічних 

районів. Типи економічних районів.  

Класифікація економічних районів в Україні. Особливості 

районування та сучасна мережа економічних районів.  

Територіальна структура виробничо-територіального комплексу 

економічного району. Удосконалення територіальної організації та 

структури національного господарства. 

 
Тема 3. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 

політики 

Сутність державної регіональної політики. Об’єкти і суб’єкти 

регіональної політики. Основні цілі державної економічної політики. 
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Завдання державної регіональної економічної політики.  

Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних 

сил. 

 

Змістовий модуль 2.  

Раціональне використання ресурсного  

потенціалу регіонів 

 

Тема 4. Природно-ресурсне забезпечення розвитку регіонів 

Природно-ресурсний потенціал та його структура.  

Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та 

природних умов. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні 

запаси сировини і палива (корисних копалин).  

Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних 

районів. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку економіки 

країни. 

 

Тема 5. Населення і трудовий потенціал регіонів 

Роль населення у розвитку економіки регіонів України. Чисельність 

і розміщення населення в регіонах України. Відтворення людського 

потенціалу країни та його регіональні особливості.  

Міграційні процеси та їх види. Особливості формування та 

розселення населення регіонів.  

Державна політика зайнятості працездатного населення. 

 

Тема 6. Інтелектуальні ресурси в регіональній економіці 
Організаційний інтелектуальний капітал як джерело економічного 

розвитку адміністративно-територіальних утворень.  

Класифікаційні характеристики інтелектуального капіталу.  

Оцінка інтелектуального капіталу підприємства. 

 

Тема 7. Фінансові ресурси в економіці регіону 

Основні положення фінансової політики регіонів.  

Оптимізація моделі регіональної бюджетної системи. Процес 

формування місцевих бюджетів розвитку.  

Випуск облігацій місцевої позики.  

Інвестиційні джерела розвитку регіональної економіки. 
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3. ТЕМИ ТА ГОДИНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 

1. 
Практичне застосування законів, закономірностей, 

принципів і факторів регіональної економіки. 

2,0 

0,25 

2. 
Вивчення принципів, типів, форм та класифікації 

економічних районів. 

2,0 

0,25 

3. 
Обґрунтування напрямів розвитку та визначення цілей 

регіональної політики.  

2,0 

0,25 

4. 
Оцінка природних ресурсів регіону: земельних, лісових, 

водних, мінеральних. 

2,0 

0,5 

5. 
Формування механізмів державного регулювання 

процесів відтворення людського потенціалу регіонів. 

2,0 

0,25 

6. 
Шляхи формування використання та розвитку 

інтелектуального капіталу регіону.  

2,0 

0,25 

7. 
Визначення економічного та фінансового потенціалу 

регіону. 

2,0 

0,25 

Примітка. 

У чисельнику – дані для денної форми навчання, у знаменнику – для заочної 

форми навчання. 

 

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Практичне застосування законів,  

закономірностей, принципів і факторів  

регіональної економіки  
 

Зміст заняття 

1. Закономірності розміщення продуктивних сил. 

2. Принципи раціонального розміщення галузей господарства. 

3. Фактори та специфіка їх впливу на РПС. 

4. Техніко-економічні особливості галузей господарства 

та їх залежність від дій факторів. 
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Основні терміни 
розміщення продуктивних сил; економічні закони; економічні 

закономірності; внутрішня та зовнішня інтеграція; принципи 

розвитку продуктивних сил; регіональна політика; фактори розвитку 

продуктивних сил. 
 

Питання для обговорення 
1. Під впливом чого формуються продуктивні сили будь-якої 

території? 

2. Що таке «розміщення продуктивних сил»? 

3. Дайте визначення термінам «економічні закони» та «економічні 

закономірності». 

4. Назвіть загальні економічні закони. 

5. У чому полягає сутність внутрішньої та зовнішньої інтеграції? 

6. Обґрунтуйте зміст закономірності соціальної спрямованості 
розвитку продуктивних сил. 

7. Обґрунтуйте зміст закономірності раціонального розміщення 

виробництва. 

8. Обґрунтуйте зміст закономірності планомірності розміщення 
продуктивних сил. 

9. Обґрунтуйте зміст закономірності пропорційного розміщення 

продуктивних сил. За якими групами класифікують аналіз станів 

територіальних пропорцій? 

10. Обґрунтуйте зміст закономірності комплексного розвитку і 

розміщення продуктивних сил. Назвіть основні риси комплексного 

розвитку економічних районів. 

11. Обґрунтуйте зміст закономірності територіального поділу праці. 

12. Обґрунтуйте зміст закономірності територіальної концентрації 
розміщення і розвитку продуктивних сил. 

13. Обґрунтуйте зміст закономірності економічної цілісності 
регіону. 

14. Обґрунтуйте зміст закономірності глобалізації та регіоналізації 
розміщення і розвитку продуктивних сил. 

15. Що таке «принципи розвитку продуктивних сил»?  

16. Охарактеризуйте принцип раціонального розміщення 

виробництва. 

17. Охарактеризуйте принцип комплексного розміщення 

виробництва. 

18. Охарактеризуйте принцип збалансованості і пропорційності 

розміщення виробництва. 
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19. Охарактеризуйте принцип внутрішньодержавного та 

міжнародного територіального поділу праці. 

20. Охарактеризуйте принцип збереження екологічної рівноваги. 

21. Охарактеризуйте принцип обмеженого централізму. 

22. Охарактеризуйте принцип вирівнювання рівнів економічного і 

соціального розвитку регіонів та областей. 

23. Що таке регіональна політика? 

24. Що таке «фактори розвитку продуктивних сил»? 

25. Назвіть основні фактори розвитку продуктивних сил та дайте їм 

загальну характеристику. 
 

Навчальні завдання 
Завдання 1. На основі аналізу техніко-економічних особливостей 

визначити ступінь впливу різних факторів на розміщення галузей 

промисловості. 

Методичні рекомендації 

Техніко-економічні показники аналізу територіальної організації 

господарства розраховують за розміром відповідних витрат на 

виробництво одиниці готової продукції. Витрати окремих ресурсів і 

випуск нової продукції доцільно визначати у вартісному і 

натуральному обчисленні: 

1. Матеріаломісткості виробництва: Мм = Зм/Пр, де Зм – витрати 

матеріалів; Пр – річний випуск продукції. 

2. Енергомісткості виробництва: Ем = Зс/Пр, де Зс – затрати енергії. 

3. Трудомісткості виробництва Тм = 3в/Пр, де Зв – затрати праці. 

4. Водомісткості виробництва: Вм=Вв/Пр, де Вв – витрати води. 

5. Фондомісткості виробництва: Фм=Фв/Пр, де Фв – вартість 

основних фондів. 

6. Капіталомісткості   виробництва: Км=Вкв/Пр, де Вкв – вартість 

капіталовкладень на спорудження об’єкта. 

7. Транспортабельності продукції: Тп=3пр/Пр, де Зпр – витрати на 

перевезення продукції. 

8. Собівартість продукції: С=Вс+Вм+Зо, де Вс і Вм – вартість сировини, 

матеріалів, палива, енергії та інших предметів праці й амортизаційних 

відрахувань; Зо – витрати на оплату праці та реалізацію продукції. Для 

пояснення ступеню впливу доцільно застосовувати наступні 

позначення: 

+++  - вирішальний вплив +  - незначний вплив 

++    - сильний вплив –  - відсутність впливу 

Результати показати в таблиці. 
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Завдання 2. Згрупувати галузі господарства за техніко-економічними 

показниками. 

Методичні рекомендації  

Завдання виконати на основі завдання 1. Користуючись результатами 

завдання 1 та методичними порадами до вивчення теми, необхідно 

уяснити взаємозв’язки між категоріями фактори розміщення галузі та 

техніко-економічних показників галузі. Результати оформити у 

вигляді таблиці: 

 

Техніко-економічні показники Галузі господарства регіону 

Матеріаломісткість  

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

Вивчення принципів, типів, форм та  

класифікації економічних районів 
 

Зміст заняття 

1. Сутність категорії «економічний» (суспільно-географічний) 

район. 

2. Структура економічного району та її елементи. 

3. Види економічного районування. 

4. Сучасна мережа економічних районів України і проблеми її 

удосконалення. 
 

Основні терміни 
Економічне районування; економічний район; виробничо-

територіальні утворення; великі, середні, малі економічні райони; 

слаборозвинуті, депресивні, прикордонні регіони; галузевий, 

багатогалузевий центр; галузеві спеціалізовані промислові кущі, 

райони, зони; промисловий вузол, промислова агломерація, 

багатогалузевий промисловий район, агропромисловий район. 

 

Питання для обговорення 
1. Що таке «економічне районування»? 

2. Дайте визначення «економічному району». Якими ознаками 

характеризується економічний район? 

3. Назвіть основні районоутворюючі фактори. 
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4. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи економічного 

районування. 

5. Дайте визначення виробничо-територіальним утворенням. В 

яких формах вони виступають у промисловості? 

6. Назвіть типи економічних районів ви знаєте? 

7. Обґрунтуйте галузеве економічне районування. 
8. Обґрунтуйте загальне (інтегральне) багатогалузеве економічне 

районування. Назвіть підтипи інтегральних економічних районів. 

9. Назвіть класифікацію економічних районів України затверджену 

Кабінетом Міністрів України. 

10. Які основні проблеми регіонів є з точки зору формування 

регіональної економічної політики? 

11. Назвіть характерні промислові утворення. Як вони поділяються 

в залежності від їх кількісного та якісного складу? 

12. Обґрунтуйте зміст простих промислових утворень. 

13. Обґрунтуйте зміст складних промислових утворень. 

14. Обґрунтуйте зміст складних (інтегральних) промислових 

утворень. 

15. Назвіть основні показники, що визначають рівень розвитку 

районів і областей України. 

16. У чому полягає суть виваженої політики регіонального 

розподілу капітальних вкладень. 

17. Яким чином має відбуватися зближення рівнів соціально-

економічного розвитку областей і регіонів України? 

18. За рахунок чого має відбуватися вдосконалення територіальної 

структури виробництва регіонів України? 

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. На контурній карті зобразити сучасну мережу 

економічних районів макрорівня. 

Методичні рекомендації:  

Для цього необхідно скористатися географічним атласом, визначивши, 

які області відносяться до того чи іншого економічного району. 

Райони позначити різним кольором або штриховою. 
 

Завдання 2. Визначити функціонально-територіальну структуру 

одного з макрогосподарських районів. 

Методичні рекомендації:  

Для цього слід використати карту адміністративно-територіального 

устрою України більшого масштабу, щоб було чітко видно межі 
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адміністративних районів. Міста-райцентри позначити одним умовним 

позначенням, а селища міського типу – іншим. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

Обґрунтування напрямів розвитку та визначення цілей  

регіональної політики  
 

Зміст заняття 

1. Сутність та зміст економіки перехідного періоду. 

2. Цілі та задачі регіональної економічної політики. 

3. Принципи і чинники управління регіональним 

розвитком. 

4. Пріоритети регіонального розвитку. 

5. Відносини центру і регіонів. 
 

Основні терміни 
Державна регіональна економічна політика; суб’єкти та об’єкти 

державної регіональної економічної політики; економічна політика; 

соціальна політика; демографічна політика; поселенська політика; 

екологічна політика; науково-технічна (інноваційна) політика. 

 

Питання для обговорення 
1. На чому ґрунтується та чим характеризується державна 

регіональна економічна політика? 

2. Назвіть основні принципи регіональної економічної політики. 

3. У чому полягає зміст принципу субсидіарності? 

4. У чому полягає зміст принципу децентралізації? 

5. У чому полягає зміст принципу партнерства? 

6. У чому полягає зміст принципу програмування? 

7. У чому полягає зміст принципу концентрації і адиціоналізму? 

8. Назвіть і дайте загальну характеристику суб’єктам державної 

регіональної економічної політики. 

9. Що належить до об’єктів державної регіональної економічної 

політики? 

10. Назвіть основні індикатори, за якими визначають тип регіону. 

11. На які групи поділяють регіони відповідно до їх структури 

економіки? 
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12. Назвіть та обґрунтуйте основні напрями формування державної 

регіональної політики. 

13. У чому полягає зміст економічної політики? Назвіть її основні 

цілі? 

14. У чому полягає зміст соціальної і культурної політики? Назвіть 

її основні цілі? 

15. У чому полягає зміст демографічної політики? Назвіть її основні 

цілі? 

16. У чому полягає зміст поселенської політики? Назвіть її основні 

цілі? 

17. У чому полягає зміст екологічної політики? Назвіть її основні 

цілі? 

18. У чому полягає зміст інноваційної (науково-технічної) політики? 

Назвіть її основні цілі? 

19. Назвіть та обґрунтуйте основні завдання державної регіональної 
перебудови на найближчу перспективу в різних сферах розвитку. 

20. У чому полягає суть наукового обґрунтування регіонального 

розміщення продуктивних сил? Назвіть його основні етапи та 

орієнтири. 

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. Розкрити зміст і особливості регіональної економічної 

політики. 

Методичні рекомендації:  

Щоб виконати дане завданням необхідно ретельно опрацювати 

лекційний матеріал. Звернути особливу увагу на поняття «депресивні 

регіони» та «території пріоритетного розвитку». Пов’язати з історією 

формування і господарського освоєння окремих територій України.  

 

Завдання 2. Визначити концепцію, стратегію та цілі державної 

регіональної політики в економічній, соціальній, демографічній, 

поселенській, екологічній, інноваційній сферах на прикладі 

конкретного регіону. 

Методичні рекомендації:  

Для цього варто наголосити на взаємозалежності даних блоків (видів) 

державної регіональної політики. Доцільно ознайомитися та 

законспектувати основні підходи до формування концепції, стратегії 

та управлінської політики регіонального розвитку. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

Оцінка природних ресурсів регіону:  

земельних, лісових, водних, мінеральних  
 

Зміст заняття 

1. Природно-ресурсний потенціал України, його структура і 

особливості розміщення. 

2. Види природних ресурсів та їх структура. 

3. Мінеральні ресурси,  їх структура, балансові, промислові 

та геологічні запаси. 

4. Водні, земельні, лісові ресурси, їх господарське значення і 

проблеми раціонального використання. 

5. Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію 

та територіальну організацію господарських комплексів 

регіонів України. 
 

Основні терміни 
Природно-ресурсний потенціал; природно-ресурсний комплекс; 

сировина; корисні копалини; кількісна і якісна оцінки природних 

ресурсів; бонітування ґрунтів; промислові запаси ресурсів; 

ресурсозбереження. 

 

Питання для обговорення 
1. Що таке «природні ресурси»? 

2. Що таке «природно-ресурсний потенціал»? Назвіть його 

складові. 

3. На які види поділяються природні ресурси за ознакою 

вичерпності? Дайте їм характеристику. 

4. На які види поділяються природні ресурси за ступенем 

залежності від природних умов? Дайте їм характеристику. 

5. На які цільові категорії поділяються всі земельні ресурси? 

6. Назвіть основні заходи державної політики щодо упорядкування 

і ефективного використання землі в регіонах України. 

7. Дайте загальну характеристику використання водних ресурсів у 

регіонах України. Наведіть галузеву структуру водокористування. 

8. На яких підходах має базуватися перспективне водопостачання? 

9. Дайте загальну характеристику використання лісових ресурсів у 

регіонах України. На які групи умовно поділяють ліси? 
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10. На які групи поділяють мінеральні ресурси за способом їх 

використання?  

11. Дайте загальну характеристику паливно-енергетичним та 

рудним ресурсам. 

12. Охарактеризуйте стан та розміщення за регіонами України 

нерудних ресурсів. 

13. Назвіть основні принципи проведення економічної кількісної і 

якісної оцінки природних ресурсів. 

14. Наведіть підходи та методику грошової оцінки земельних 

ресурсів. 

15. Наведіть підходи та методику грошової оцінки лісів та лісових 

насаджень. 

16. Наведіть основні підходи та методику грошової оцінки водних 

ресурсів. 

17. Наведіть підходи та методику грошової оцінки мінеральних 

ресурсів. 

18. На які дві укрупнені групи поділяються запаси корисних 

копалин? 

19. Дайте характеристику категоріям покладів корисних копалин за 

ступенем розвідуваності та вичерпності. 

20. Обґрунтуйте основні заходи ресурсозбереження щодо 

використання земельних, лісових, водних та мінеральних ресурсів.  

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. Визначити грошову оцінку земель сільськогосподар-

ського призначення регіону шляхом визначення диференційованого 

рентного доходу з 1-го гектара орних земель. 

Методичні рекомендації:  

В основу розрахунку грошової оцінки земель покладено рентний 

дохід. Для визначення грошової оцінки земель по Україні 

диференційний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою 

виробництва зернових культур розраховується за формулою: 
 

Рд =
У × Ц − З × Кнр

Ц
; 

де: Рд – диференційний рентний дохід з гектара орних земель; 

У – урожайність зернових з гектара; 

Ц – ціна реалізації центнера зерна; 

З – виробничі витрати на гектар: 

К – коефіцієнт норми рентабельності.  
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Завдання 2. Здійснити розрахунок економічної оцінки водних 

ресурсів регіону як об’єктів природокористування шляхом врахування 

поточних і майбутніх водогосподарських витрат. 

Методичні рекомендації:  

Якщо водні ресурси виконують допоміжну функцію, то із декількох 

варіантів вибирають найбільш економічний, виходячи із разових 

капітальних витрат і нормативного економічного коефіцієнту (Ен): 
 

Е = З + Ен × К → ���; 

де,   Е – економічний ефект; 

З – затрати на виробництво (собівартість);  

К – разові капіталовкладення. 

 

Завдання 3. Провести економічну оцінку запасів мінеральних ресурсів 

конкретно взятого регіону. 

Методичні рекомендації:  

Економічна оцінка запасів мінеральних ресурсів (Емр), розглядається 

як звичайний прибуток і розраховується за формулою:  

Емр = Ц − С 

де, Ц – гуртова прейскурантна ціна відповідного природного ресурсу; 

С – собівартість отримання (видобуток) природного ресурсу. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

Формування механізмів державного регулювання  

процесів відтворення людського потенціалу регіонів  
 

Зміст заняття 

1. Вплив населення на розвиток і розміщення 

продуктивних сил (виробництва). 

2. Населення України, його динаміка, структура та 

регіональні особливості формування. 

3. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи 

вирішення основних демографічних проблем. 

4. Трудові ресурси України, їх структура та особливості 

формування. 

5. Основні проблеми відтворення та раціонального 

використання людського потенціалу регіонів України. 
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Основні терміни 
Населення; працездатне населення; трудові ресурси; природний 

приріст; наявне населення; постійне населення; процес старіння; 

людський потенціал; процес відтворення населення; міграція 

населення; розселення; урбанізація; повна зайнятість; ефективна 

зайнятість; активна політика зайнятості; пасивна політика 

зайнятості. 

 

Питання для обговорення 
1. Дайте визначення термінам «населення», «трудові ресурси». 

2. Назвіть якісні характеристики трудових ресурсів. 

3. Які основні показники демографічної характеристики 

населення? 

4. Що таке «міграція», «сальдо міграції» та «природний приріст»?  

5. Яке населення, згідно демографічної статистики називається 

наявним, а яке постійним? 

6. Що таке «процес старіння»? Дайте характеристику даного 

процесу по регіонах України? 

7. Дайте визначення «процесу відтворення населення» у вузькому 

та широкому розумінні.  

8. Назвіть показники, які використовуються для характеристики 

перебігу процесів відтворення. 

9. Які основні причини і закономірності диференціації смертності 

населення в Україні? Які при цьому прогнозуються наслідки? 

10. Назвіть види міграції залежно від причин, за терміном, залежно 

від характеру переміщення населення та за способом реалізації. 

11. Під дією яких закономірностей відбувається формування 

міграційних процесів? 

12. Які форми міграції виділяють відносно економічного аспекту та 

які категорії учасників при цьому вирізняються? 

13.  У чому суть поняття «розселення населення»? Як 

здійснювалося розселення населення у процесі еволюції? 

14. Назвіть основні фактори розселення та дайте їм характеристику. 

15. Що таке «урбанізація»? Обґрунтуйте стан даного процесу по 

регіонах України. 

16. Дайте визначення поняттю «трудові ресурси». Назвіть групи на 

які поділяють трудоресурсний потенціал. 

17. Назвіть та обґрунтуйте розподіл трудових ресурсів за різними 

видами зайнятості. 
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18. Дайте визначення поняттям «повна зайнятість» та «ефективна 

зайнятість». 

19. У чому полягає суть та основні заходи активної політики 

зайнятості?  

20. У чому полягає суть та основні заходи пасивної політики 

зайнятості? 

21. Назвіть основні сучасні тенденції українського ринку праці. 

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. Визначити вартість земель сільськогосподарського 

призначення регіону шляхом розрахунку диференційованого рентного 

доходу з 1 гектару орних земель. 

Методичні рекомендації:  

В основу розрахунку грошової оцінки земель покладено рентний 

дохід. Для визначення грошової оцінки земель по Україні 

диференційний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою 

виробництва зернових культур розраховується за формулою: 
 

Рд =
У × Ц − З × Кнр

Ц
; 

де: Рд – диференційний рентний дохід з гектара орних земель; 

У – урожайність зернових з гектара; 

Ц – ціна реалізації центнера зерна; 

З – виробничі витрати на гектар: 

К – коефіцієнт норми рентабельності.  

 

Завдання 2. Підготувати у табличному вигляді статистичну 
інформацію про народжуваність, смертність і природний приріст 
населення України в розрізі адміністративних областей і АР Крим. За 
даними таблиці побудувати графіки. Зробити аналіз. 
 

Природний рух населення України 

Роки 
Кількість Природний приріст, 

% народжених, % померлих, % 

1960    

1980    

2000    

2010    

 

Методичні рекомендації: Необхідно скористатися «Статистичним 

щорічником України» за вказані роки і виписати відносні показники, 
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що характеризують природний рух населення України. Щоб виявити 

тенденції в динаміці населення треба побудувати графіки - вісь X - 

роки, вісь Y - показник. 

 

Завдання 2. На початку року кількість робочої сили в регіоні 

становила 38 млн. чол., кількість безробітних – 2,6 млн. чол. Упродовж 

року за умови незмінної кількості робочої сили працевлаштуються 

1,3 млн. чол., а втратять роботу 2,1 млн. чол. 

Розрахувати:  

1) коефіцієнт звільнення; 
2) коефіцієнт працевлаштування; 
3) рівень безробіття на початок та на кінець року; 
4) зміну рівня безробіття за рахунок безробітних, які знайдуть 

роботу упродовж року; 

5) зміну рівня безробіття за рахунок зайнятих, які втратять роботу 

упродовж року. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

Шляхи формування використання та розвитку  

інтелектуального капіталу регіону  

 

Зміст практичного заняття 

1. Ознаки та особливості інтелектуальної економіки.  

2. Сфери національного (регіонального) рівнів формування 

інтелектуального капіталу.  

3. Класифікація інтелектуальних активів регіону.  

4. Складові частини інтелектуального капіталу.  

5. Особливості формування інтелектуального капіталу на 

регіональному рівні. 
 

 

Основні терміни 
Нематеріальні активи; знання; ринкові активи; інтелектуальна 

власність; людський капітал; інфраструктурний капітал; споживчий 

(клієнтський капітал); інтегральний показник інтелектуального 

капіталу підприємства; коефіцієнт Тобіна; додана вартість. 
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Питання для обговорення 
1. Що таке інтелектуальний капітал? Охарактеризуйте його 

складові. 

2. Які ознаки притаманні нематеріальним активам? 

3. Назвіть відмінності між інтелектуальним капіталом та 

нематеріальними активами. 

4. Назвіть та обґрунтуйте чинники, що спонукають до формування 

інтелектуального капіталу як нового джерела економічного розвитку. 

5. Назвіть ознаки інтелектуальної власності. 

6. У чому полягає сутність принципів авторських і суміжних прав 

та принципів інституту патентних прав? 

7. Назвіть особливості нової ролі охорони інтелектуальної 

власності в умовах глобалізації. 

8. Охарактеризуйте міжнародну багаторівневу систему 
регулювання інтелектуальної власності. 

9. Назвіть проблеми державного управління інтелектуальною 

власністю в Україні. 

10. Обґрунтуйте класифікацію інтелектуального капіталу. 

11. На які складові частини поділяється інтелектуальний капітал за 

Л. Едвінсоном? 

12. Наведіть методику розрахунку інтегрального показника 

інтелектуального капіталу. 

13. Наведіть методику розрахунку коефіцієнту Тобіна. 
14. Наведіть методику розрахунку показника вартості доданої 

інтелектуальним капіталом (А. Пулика). 

15. Які додаткові показники застосовують на практиці для оцінки 

інтелектуального капіталу сучасних компаній? 

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. Зробіть порівняльний аналіз різних підходів до 

визначення поняття «інтелектуальний капітал». 

Методичні рекомендації:  

Аналіз здійснюється на основі опрацювання лекційного матеріалу. 

 

Завдання 2. Розрахуйте показник вартості регіону доданої 

інтелектуальним капіталом. 

Методичні рекомендації:  

Інтелектуальний потенціал регіону пропонується характеризувати 

часткою доданої вартості в загальній вартості ВВП регіону: 
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ДПМЗАГ WWWW ++= ,                            (10.2) 

де,  
ЗАГW  – загальний валовий внутрішній продукт регіону; 

МW  – вартість матеріальних витрат; 

ПW  – витрати на утримання персоналу; 

ДW  – частка доданої вартості, що припадає на структурний капітал. 

 

Завдання 3. Заповніть нижче наведену таблицю та охарактеризуйте 

структуру об’єктів нематеріальних активів:  
 

Об’єкти промислової 

власності 

Об’єкти авторського 

права 

Ноу-хау (секрети) 

… … … 

… … … 

… … … 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

Визначення економічного та фінансового потенціалу 

регіону 
 

Зміст заняття 

1. Оцінка економічного потенціалу регіону. 

2. Аналіз фінансових показників розвитку регіону. 

3. Побудова структури та визначення розміру боргових 

зобов’язань регіону. 
 

Основні терміни 
Бюджетна система; бюджет розвитку; комунальний кредит, місцеві 

позики; місцеві цінні папери; емісія; відсоткова ставка; термін 

погашення; емітент; податкова база; джерела податків і зборів; 

структура економіки регіону; баланс доходів і витрат; боргові 

зобов’язання регіону; план капітального будівництва; відчуження 

власності. 

 

Питання для обговорення 
1. Назвіть основні причини незадовільної фінансової політики 

держави та регіонів, спрямованої на стимулювання розвитку 

вітчизняного виробництва. 
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2. Які основні положення має містити формування фінансової 

регіональної політики? 

3. Сформулюйте недоліки нинішньої моделі регіональної 

бюджетної системи. 

4. Які заходи слід запровадити з метою зміцнення бюджетів 

місцевого самоврядування? 

5. Що таке «бюджет розвитку»? Якими нормативними актами 

визначається його формування? 

6. Назвіть основні причини необхідності формування поряд з 

поточним місцевим бюджетом місцевий бюджет розвитку. 

7. Який процес формування бюджетів розвитку? Обґрунтуйте його 

етапи. 

8. Обґрунтуйте зміст поняття «комунальний кредит». 

9. З якою метою здійснюється боргове фінансування за допомогою 

випуску облігацій місцевої позики. 

10. Назвіть та дайте характеристику етапам випуску облігацій 

місцевої позики. 

11. Що таке «економічний потенціал регіону»? Як він визначається? 

12. Назвіть основні показники фінансового стану регіону. У чому 

полягає мета їх визначення? 

13. За якими основними напрямками проводиться аналіз фінансових 

показників діяльності адміністративно-територіальної одиниці? 

14. Які методи використовуються з метою зниження рівня ризику 

для покупців облігацій та стабілізації платежів по боргових 

зобов’язаннях? 

15. Що таке та яка мета визначення боргових зобов’язань регіону? 

 

Навчальні завдання 
Завдання 1. Визначити економічний потенціал Рівненської області. 

Методичні рекомендації:  

Вихідною інформацією є дані статистичного щорічника.  

Для виконання даного завдання необхідно проаналізувати: 

- загальні показники економічного розвитку регіону; 

- демографічні показники регіону; 

- податкову базу регіону; 
- розвиток промисловості регіону; 
- рівень працевлаштування регіону. 

 

Завдання 2. Провести аналіз фінансового стану Рівненської області. 
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Методичні рекомендації:  

Вихідною інформацією є дані статистичного щорічника.  

Аналіз проводиться за такими основними напрямками: 

- визначення структури і динаміки поточних прибутків та витрат; 

- щорічні результати виконання бюджету регіону; 

- план капітального будівництва (реалізація в регіоні інвестиційних 

проектів). 
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