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ВСТУП

Предметом є  стан  та  особливості  соціально-економічного  розвитку
регіону.

Міждисциплінарні  зв’язки:  вивчається  після  освоєння  навчальних
дисциплін  «Політика  зайнятості  і  ринок  праці»,  «Соціальна  і  демографічна
статистика»,  «Основи  соціальної  політики»,  «Економічна  математика  та
моделювання соціальних процесів», «Основи соціальних досліджень», «Макро-
мікроекономіка»; забезпечує вивчення фахових дисциплін.

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета  викладання  навчальної  дисципліни  «Основи  соціально-
економічного  аналізу»  полягає  у  вивченні  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.

Завданнями  вивчення  дисципліни   «Основи  соціально-економічного
аналізу»  є:  отримання  та  практичне  використання  знань  в  процесі  аналізу
соціально-економічного розвитку регіонів.

Результати  навчання  (відповідно  до  освітньо-професійної  програми
«Соціальне забезпечення» (бакалаврський рівень вищої освіти)):

1. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та
спостереження (ПРН 3); 

2. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи
соціального захисту населення (ПРН 4); 

3. Визначати  соціальні  проблеми  та  потреби  і  причини  їх  виникнення,
тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення
(ПРН 11); 

4. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та
здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності (ПРН 12); 

5. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної
команди фахівців (ПРН 19).
Знати:  методологічні  основи  аналізу  соціально-економічного  розвитку

регіону.
Вміти: 

1. проводити аналіз демографічної ситуації в регіоні та ринку праці;
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2. проводити  аналіз  стану  і  розвитку  промислового  та
сільськогосподарського виробництва;

3. проводити аналіз інвестиційно-будівельної діяльності;  
4. проводити аналіз фінансово-бюджетної сфери;
5. проводити аналіз зовнішньоекономічної діяльності в регіоні;
6. проводити аналіз стану і розвитку транспорту і зв’язку;
7. проводити аналіз стану та розвитку соціальної сфери регіону.

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1.1. Тематика практичних занять
      
ІІ семестр (Змістовний модуль №1)

ТЕМА  1.  МЕТОДОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ  АНАЛІЗУ  СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
1.1. Роль та завдання аналізу соціально-економічного розвитку регіону
1.2. Принципи та напрями аналізу соціально-економічного розвитку регіону
1.3. Інформаційне забезпечення моніторингу на регіональному рівні 
1.4. Методологічні особливості аналізу соціально-економічного розвитку 

регіону
1.5. Методи аналізу
ТЕМА 2. АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ ТА РИНКУ
ПРАЦІ
2.1. Аналіз демографічної структури населення регіону
2.2. Аналіз стану ринку праці
2.3. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості
2.4. Показники ефективного функціонування ринку праці

ІІІ семестр (Змістовний модуль№2)

ТЕМА  3.  АНАЛІЗ  СТАНУ  І  РОЗВИТКУ  ПРОМИСЛОВОГО  ТА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
3.1. Показники аналізу промислового виробництва
3.2. Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва
3.3. Методика аналізу промислового та сільськогосподарського виробництва
3.4. Аналіз ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва
3.5. Особливості аналізу деяких галузей промисловості

ТЕМА 4.  АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
4.1. Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного комплексу
4.2. Структура, показники та методика аналізу капітальних вкладень
4.3. Показники ефективності і терміну окупності капіталовкладень
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ІV семестр (Змістовний модуль№3)

ТЕМА 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ  
5.1. Основні завдання та напрями аналізу фінансового стану регіону
5.2. Аналіз доходної частини бюджету
5.3. Аналіз видаткової частини бюджету

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
РЕГІОНІ
6.1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники
6.2. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності

ТЕМА 7. АНАЛІЗ СТАНУ І РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ І ЗВЯЗКУ
7.1.Мета та етапи аналізу транспорту
7.2. Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку транспорту
7.3. Особливості аналізу пасажирських та вантажних перевезень
7.4. Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства
7.5.  Аналіз діяльності підприємств електрозв’язку і поштового зв’язку

ТЕМА 8. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
РЕГІОНУ
8.1. Особливості аналізу розвитку освіти і культури
8.2. Аналіз стану і розвитку охорони здоров’я
8.3.  Аналіз  розвитку  житлово-комунального  господарства  і  побутового
обслуговування
8.4.Соціальний  захист  і  соціальне  забезпечення  населення.  Рівень  життя
населення

 Теми практичних (семінарських) занять

№
пр.з.

Назва теми

Кількість
годин для

денної
форми

Кількість
годин для

заочної
форми

ІІ семестр (змістовний модуль №1)
1 Роль та завдання аналізу соціально-економічного 

розвитку регіону
2 1

2 Принципи та напрями аналізу соціально-економічного 
розвитку регіону

2

3 Інформаційне забезпечення моніторингу на 
регіональному рівні 

2

4 Методологічні особливості аналізу соціально-
економічного розвитку регіону. Методи аналізу

2 1

5 Аналіз демографічної структури населення регіону 2 1
6 Аналіз стану ринку праці 2
7 Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості 2
8 Показники ефективного функціонування ринку праці 2 1

всього 16 4
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ІІІ семестр (змістовний модуль№2)
1 Показники аналізу промислового виробництва 2
2 Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва 2
3 Методика аналізу промислового та 

сільськогосподарського виробництва
2 1

4 Аналіз ефективності промислового та 
сільськогосподарського виробництва

2 1

5 Особливості аналізу деяких галузей промисловості 2
6 Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного 

комплексу
2 1

7 Структура, показники та методика аналізу капітальних 
вкладень

2 1

8 Показники ефективності і терміну окупності 
капіталовкладень

2

всього 16 4
ІV семестр (змістовний модуль№3)

1 Основні завдання та напрями аналізу фінансового стану
регіону

2 1

2 Аналіз доходної частини бюджету 2
3 Аналіз видаткової частини бюджету 2
4 Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники 2
5 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності 2 1
6 Мета та етапи аналізу транспорту 2 1
7 Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку 

транспорту
2

8 Особливості аналізу пасажирських та вантажних 
перевезень

2

9 Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного
підприємства

2

10 Аналіз діяльності підприємств електрозв’язку і поштового
зв’язку

2 1

11 Особливості аналізу розвитку освіти і культури 2 1
12 Аналіз стану і розвитку охорони здоров’я 2 1
13 Аналіз  розвитку  житлово-комунального  господарства  і

побутового обслуговування
2 1

14 Соціальний  захист  і  соціальне  забезпечення  населення.
Рівень життя населення

2 1

15 Підведення підсумків. Комплексний аналіз соціально-
економічного розвитку регіону

2

16 Підведення підсумків. Комплексний аналіз соціально-
економічного розвитку регіону

2

всього 32 8
Всього 64 16

1.2. Самостійна робота

Теми для самостійної роботи

Самостійна робота студентів передбачає:
- вивчення додаткового матеріалу;
- підготовка до практичних занять як на базі матеріалу, наданого у лекціях,
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так  і  з  використанням  додаткового  матеріалу,  що  було  віднесено  до
самостійного опрацювання та завчасно попереджено про це студентів; 

- своєчасна  та  якісна  підготовка  до  кожного  наступного  практичного
заняття,  збір необхідної  статистичної  та аналітичної інформації,  що всебічно
характеризує  питання,  яке  буде  розглядатися;  підбір  інформації  щодо
українського  та  світового  досвіду  за  питанням,  що  буде  розглянуто  на
практичному занятті.

№
пр.з.

Назва теми

Кількість
годин для

денної
форми

Кількість
годин для

заочної
форми

ІІ семестр (змістовний модуль №1)
1 Роль та завдання аналізу соціально-економічного 

розвитку регіону
7 10

2 Принципи та напрями аналізу соціально-економічного 
розвитку регіону

6 9

3 Інформаційне забезпечення моніторингу на 
регіональному рівні 

6 9

4 Методологічні особливості аналізу соціально-
економічного розвитку регіону. Методи аналізу

7 10

5 Аналіз демографічної структури населення регіону 7 10
6 Аналіз стану ринку праці 7 10
7 Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості 6 9
8 Показники ефективного функціонування ринку праці 6 9

всього 52 76
ІІІ семестр (змістовний модуль№2)

1 Показники аналізу промислового виробництва 6 9
2 Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва 6 9
3 Методика аналізу промислового та 

сільськогосподарського виробництва
6 9

4 Аналіз ефективності промислового та 
сільськогосподарського виробництва

7 10

5 Особливості аналізу деяких галузей промисловості 7 9
6 Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного 

комплексу
6 10

7 Структура, показники та методика аналізу капітальних 
вкладень

6 9

8 Показники ефективності і терміну окупності 
капіталовкладень

6 9

всього 50 74
ІV семестр (змістовний модуль№3)

1 Основні завдання та напрями аналізу фінансового стану
регіону

6 9

2 Аналіз доходної частини бюджету 6 9
3 Аналіз видаткової частини бюджету 6 9
4 Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники 6 9
5 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності 6 9
6 Мета та етапи аналізу транспорту 6 9
7 Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку 

транспорту
6 9
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8 Особливості аналізу пасажирських та вантажних 
перевезень

6 9

9 Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного
підприємства

6 9

10 Аналіз діяльності підприємств електрозв’язку і поштового
зв’язку

6 9

11 Особливості аналізу розвитку освіти і культури 6 9
12 Аналіз стану і розвитку охорони здоров’я 6 9
13 Аналіз  розвитку  житлово-комунального  господарства  і

побутового обслуговування
6 9

14 Соціальний  захист  і  соціальне  забезпечення  населення.
Рівень життя населення

6 9

15 Підведення підсумків. Комплексний аналіз соціально-
економічного розвитку регіону

8 11

16 Підведення підсумків. Комплексний аналіз соціально-
економічного розвитку регіону

8 11

всього 100 148
Всього 202 248

Обов’язковим   видом  самостійної  роботи  є виконання  реферативного
завдання.  Тематику  завдання  студент  обирає  самостійно   і  погоджує  із
викладачем.

 Правила оформлення реферативної роботи (див. Патика Н.І. Стандарти
на  оформлення  магістерських,  дипломних,  бакалаврських,  курсових,
контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 26с.). 

Новий  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006  покликаний  забезпечити  впровадження
сучасних  автоматизованих  технологій  опрацювання  документів,  ведення
інформаційних баз даних; ефективність пошуку й використання документів усіх
видів  і  типів;  результативний  обмін  бібліографічною  інформацією  між
інформаційними  службами,  бібліотеками,  видавцями  та  книготорговельними
організаціями як у середині країни, так і за кордоном. Дотримання нових норм під
час створення бібліографічної інформації дасть змогу адекватніше представити
документ у бібліографічному записі. 

Також  використовуємо  ДСТУ  3008:2015  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.
Структура та правила оформлення.

Також студенти повинні зробити до теми 15-16 розгорнутий аналітичний
звіт  аналізу  соціально-економічного  стану  обраного  регіону  за  наступними
показниками:

Система показників соціально-економічного розвитку регіонів
Блок Група Показник, що характеризує групу

ЕКОНОМІКА
Основні економічні

характеристики

ВРП на одну особу
Інвестиції в основний капітал

Інвестиції в основний капітал на одну особу
Вартість основних засобів регіонів

Виробничий
потенціал

Виробництво валової продукції сільського господарства
на одну особу

Валова продукція рослинництва
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Валова продукція тваринництва
Загальна енергоефективність

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг), питома вага регіону

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг)

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг) на одну особу

Підприємницьке
середовище

Кількість суб’єктів Єдиного Державного Реєстру
підприємств та організацій України

Кількість зайнятих працівників на суб’єктах
господарювання

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами
господарювання

Зовнішньоекономічна
діяльність

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в
регіони України

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну
особу

Загальні обсяги експорту товарів та послуг
Загальні обсяги імпорту товарів та послуг

Науковий та
інноваційний

потенціал

Кількість організацій, які виконують наукові та науково-
технічні роботи

Обсяг інноваційної продукції
Кількість інноваційно-активних підприємств у

промисловості за напрямами інноваційної діяльності
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт

Рівень розвитку
інфраструктури

Вантажооборот за усіма видами транспорту
 Пасажирооборот за усіма видами транспорту

Щільність автомобільних доріг загального користування
з твердим покриттям

Щільність залізничних колій загального користування

Економічне активне населення  у віці 15-70 років
Зайнятість населення у віці 15-70 років

Рівень зареєстрованого безробіття
Доходи населення

Середньо місячна заробітна плата
Чисельність наявного населення на початок року

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності
Тривалість життя чоловіків та жінок

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів
Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів

акредитації
Кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV

рівнів акредитації
Чисельність лікарів

Чисельність оздоровлених у санаторно-курортних і
оздоровчих закладах

Забезпеченість населення житлом
Кількість готелів  та інших місць для тимчасового
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НАСЕЛЕННЯ Соціальний рівень

проживання
Коефіцієнт використання місткості готелів та ін. місць

для тимчасового проживання

ДОВКІЛЛЯ Екологічний стан

Потужність очисних споруд
Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні

об’єкти
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних та пересувних джерел забруднення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних та пересувних джерел

забруднення у розрахунку на одну особу
Утворення відходів у розрахунку на одну особу

1.3. Перелік індивідуальних завдань

Студент самостійно обирає вид індивідуального завдання, виконання
якого найбільше відповідає його інтересам та здібностям:
1. участь у роботі науково-практичних конференцій із пленарним виступом;
2. дистанційна участь у роботі науково-практичних конференцій із друком тез
доповідей;
3.отримання сертифіката участі у семінарах/тренінгах за спеціальністю;
3. підготовка презентації.

Обов’язковим  видом  індивідуальної  роботи  для  виконання  всіма
студентами є: Скласти глосарій основних термінів англійською мовою. 

Обираєте 10-20 термінів (понять) – МОЖНА І БІЛЬШЕ - з вашої теми і
даєте визначення на англійській мові (як словник по алфавіту). 

1.4. Критерії оцінювання навчальних досягнень

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
2 семестр (залік)

Для студентів денної форми навчання

Вид навчальної роботи
Кількість балів

максимум

Постійна частина

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1 

Участь у практичному занятті №1
Участь у практичному занятті №2
Участь у практичному занятті №3
Участь у практичному занятті №4
Участь у практичному занятті №5
Участь у практичному занятті №6
Участь у практичному занятті №7
Участь у практичному занятті №8
Підсумкова модульна контрольна робота

10
10
10
10
10
10
10
10
20

Додаткова частина
Реферативна робота 5
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Скласти глосарій основних термінів англійською мовою 5
Виконання індивідуального завдання 5

Штрафна частина 
Пропуск одного заняття без поважної причини -5
Наявність плагіату у роботах -10
ЗАЛІК 100

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
3 семестр (залік)

Для студентів денної форми навчання

Вид навчальної роботи
Кількість балів

максимум

Постійна частина

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2 

Участь у практичному занятті №1
Участь у практичному занятті №2
Участь у практичному занятті №3
Участь у практичному занятті №4
Участь у практичному занятті №5
Участь у практичному занятті №6
Участь у практичному занятті №7
Участь у практичному занятті №8
Підсумкова модульна контрольна робота

10
10
10
10
10
10
10
10
20

Додаткова частина
Реферативна робота 5
Скласти глосарій основних термінів англійською мовою 5
Виконання індивідуального завдання 5

Штрафна частина 
Пропуск одного заняття без поважної причини -5
Наявність плагіату у роботах -10
ЗАЛІК 100

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
4 семестр (екзамен)

Для студентів денної форми навчання

Вид навчальної роботи
Кількість балів

максимум
Постійна частина

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3 

Участь у практичному занятті №1 2,5
Участь у практичному занятті №2 2,5
Участь у практичному занятті №3
Участь у практичному занятті №4

2,5
2,5

Участь у практичному занятті №5 2,5
Участь у практичному занятті №6 2,5
Участь у практичному занятті №7 2,5
Участь у практичному занятті №8 2,5
Участь у практичному занятті №9 2,5
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Участь у практичному занятті №10 2,5
Участь у практичному занятті №11 2,5
Участь у практичному занятті №12 2,5
Участь у практичному занятті №13 2,5
Участь у практичному занятті №14 2,5
Участь у практичному занятті №15 2,5
Участь у практичному занятті №16 2,5
Підсумкова модульна контрольна робота 20

Додаткова частина
Реферативна робота 5
Скласти глосарій основних термінів англійською мовою 5
Виконання індивідуального завдання 5

Штрафна частина 
Пропуск одного заняття без поважної причини -5
Наявність плагіату у роботах -10
Підсумкова оцінка 60
ЕКЗАМЕН 40
Семестрова оцінка 100

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Для студентів заочної форми навчання

Вид навчальної роботи
Кількість

балів
максимум

Контрольна робота з дисципліни  (відповідно отриманого завдання):
оцінка якості письмової роботи (оформлення та змістовність)
захист роботи співбесідою

20
40

Всього за контрольну роботу 60
Залік /Екзамен 40
Семестрова оцінка 100

Перевірка та оцінювання знань студентів здійснюється шляхом загальної
оцінки поточної участі кожного студента у проведенні практичного заняття.

Результати участі оцінюються за чотирибальною шкалою: «5», «4», «3» та
«2» бали.

Оцінка  «5  балів»  ставиться  у  випадках,  коли  студент  має  системні  та
глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні
завдання,  передбачені  програмою  курсу,  засвоїв  основну  та  ознайомився  із
допоміжною літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить
узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного
теоретичного матеріалу та приймає активну участь у проведенні практичного
заняття.

Оцінка  «4  бали»  ставиться,  якщо студент  повністю  засвоїв  навчальний
матеріал,  знає  основну  літературу,  вміє  виконувати  практичні  завдання,
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викладає  матеріал  у  логічній  послідовності,  робить  певні  узагальнення  і
висновки,  але  не  наводить  практичних  прикладів  у  контексті  тематичного
теоретичного  матеріалу  або  допускає  незначні  помилки  у  формулюванні
термінів,  категорій,  невеликі  помилки  у  розрахунках  при  розв'язанні
практичних  завдань  та  приймає  активну  участь  у  проведенні  практичного
заняття.

Оцінка «3 бали» ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у
повному обсязі,  дає  неповну відповідь  на  поставлене  теоретичне  запитання,
допустив грубих помилок у розрахунках при розв'язанні практичного завдання
та не приймає активної участі у проведенні практичного заняття.

Оцінка  «2  бали»  ставиться  студентові,  який  не  засвоїв  навчальний
матеріал,  дає  неправильні  відповіді  на  поставлені  теоретичні  запитання,  не
вміє, або неправильно виконує розрахунки при розв'язанні практичних завдань
та не приймає активної участі у проведенні практичного заняття.

Якщо студент за різних причин пропустив заняття або отримав за його
результатами  оцінку  «2  бали»,  то  відпрацювати  заняття  можна  під  час
щотижневих консультацій викладача.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Результати  знань  студента  оцінюються  за  національною  шкалою  та

одночасно виставляється кількість балів за 100 бальною системою і оцінка у
системі ECTS (Європейська кредитно-трансфертна система).

Таблиця – Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано

82-89 В
добре

74-81 С

64-73 D
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1.Підготовка до виконання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи передбачає письмове виконання завдань
за відповідним варіантом. 

Для  студентів,  які  навчаються  на  заочному  відділені  факультету  гуманітарних  технологій,
спеціальність 232 «Соціальне забезпечення» передбачена методика розподілу варіантів контрольних
робіт, в основу якої покладено принцип визначення варіанту за останньою цифрою залікової книжки.

Остання цифра залікової книжки № відповідного питання
0 1, 11, 21, 31, 41, 51
1 2, 12, 22, 32, 42, 52
2 3, 13, 23, 33, 43, 53
3 4, 14, 24, 34, 44, 54
4 5, 15, 25, 35, 45,55
5 6, 16, 26, 36, 46, 56
6 7, 17, 27, 37, 47, 57
7 8, 18, 28, 38, 48, 58
8 9, 19, 29, 39, 49, 59
9 10, 20, 30, 40, 50,60 

Контрольна  робота  з  дисципліни  складається  з  теоретико-практичних
завдань, що потребують поглибленої відповіді. 

Відповіді мають бути повними та обґрунтованими, та рівноцінними  на
всі  теоретичні  завдання,  що  передбачені  конкретним  варіантом  контрольної
роботи.

Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Обов’язковим  при  виконанні  контрольної  роботи  є  використання

нормативно-правової бази. Також доцільним є використання наукових статей та
інших періодичних видань.

Контрольна  робота  повинна  мати  самостійний  характер.  Недопустимо
пряме запозичення тексту, фактичних даних тощо із джерел без посилання на
них. 

Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем
прийматися не будуть.

2.2.Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Також
можливо виконувати  контрольну роботу  повністю або частково  англійською
мовою. 

Новий  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006  покликаний  забезпечити  впровадження
сучасних  автоматизованих  технологій  опрацювання  документів,  ведення
інформаційних баз даних; ефективність пошуку й використання документів усіх
видів  і  типів;  результативний  обмін  бібліографічною  інформацією  між
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інформаційними  службами,  бібліотеками,  видавцями  та  книготорговельними
організаціями як у середині країни, так і за кордоном. Дотримання нових норм під
час створення бібліографічної інформації дасть змогу адекватніше представити
документ у бібліографічному записі. 

Також  використовуємо  ДСТУ  3008:2015  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.
Структура та правила оформлення.

Обсяг  контрольної  роботи  не  повинен  перевищувати  25  сторінок
комп’ютерного  тексту. Контрольна  робота  має  бути  оформлена  належним
чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних,
бакалаврських,  курсових,  контрольних  робіт  та  рефератів.  –  К.:  ІПК  ДСЗУ,
2014. – 26с.). 

Текст звіту оформляється  на аркушах паперу формату А4, набирається з
абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 14 пт з 1,5
міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. В графічному та табличному
матеріалах дозволяється шрифт – 10–12 пт з одиничним міжрядковим інтервалом.

Текст звіту оформляється з полями таких розмірів: лівий – 25 мм, правий –
15 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Під час формування звіту слід дотримуватись рівномірної щільності тексту
(без  розріджень та  ущільнень),  контрастності  й  чіткості  зображення.  Всі  лінії,
літери, цифри і знаки повинні бути одного кольору впродовж усього тексту.

Якщо звіт містить таблиці та ілюстрації, то вони розташовуються по тексту
після посилання на них (наприклад, рис. 1.1; табл. 1.1).

Найменування таблиці розміщується над власне таблицею і вирівнюється по
центру  без  абзацного  відступу.  Над  найменуванням таблиці  по  правому краю
ставиться її порядковий номер (Таблиця 1.1).

Найменування  ілюстрації  (Рис.  1.1.  Динаміка  ...)  розміщується  після
ілюстрації  та  вирівнюється  по  ширині  з  абзацного  відступу  1  см.  Ілюстрації
повинні бути чіткими та контрастними.

Для  набирання  формул  повинен  застосовуватися  редактор  формул  MS
Word. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини
рядка.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків
та пропозицій. Він подається в кінці звіту загальним списком мовою джерела та
згідно  з  встановленими  вимогами  (Бюлетень  ВАК  України.  –  2008.  –  №3).
Оформляється  список  використаних  джерел  в  алфавітному  порядку  або  ж  в
порядку звернення до джерел у звіті.

Додатки подаються після списку використаних джерел і  розміщуються у
порядку посилань на них у тексті.

У додатки до варто включати:
- ілюстрації та таблиці допоміжного характеру;
- проміжні матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можуть

бути представлені в основних частинах роботи (розрахунки, фінансова звітність
тощо).

Кожний  додаток  (якщо  їх  кілька)  починають  з  нової  сторінки.  Додаток
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повинен  мати  заголовок,  друкується  угорі  малими  літерами  з  першої  великої
симетрично відносно тексту сторінки з  вирівнюванням по центру.  Посередині
рядка  над  заголовком  малими  літерами  з  першої  великої  друкується  слово
«Додаток __» і велика літера, що його позначає.

Додатки  слід  позначати  послідовно  літерами  української  абетки,  за
винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, Щ, Ч, Ь (наприклад, додаток А, додаток Б). 

Сторінки, на яких розміщені додатки, не нумеруються.
Ілюстрації,  таблиці  та  формули,  що розміщені  в  додатках,  нумерують  у

межах кожного додатка, наприклад: Таблиця А. 2 – друга таблиця додатку А; Рис.
Д. 1. – перший рисунок додатку Д; формула (В. 1) – перша формула додатку В. 

Текст  повинен  мати  наскрізну  нумерацію  сторінок,  що  проставляється
арабськими цифрами. Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті
сторінки без знака № і без крапки в кінці. 

Контрольна  робота  має  бути  виконана  і  направлена  для  перевірки
протягом  міжсесійного  періоду,  тобто  навчального  року,  протягом  якого
здійснюється  робота  студента  над  засвоєнням  навчального  матеріалу  як
самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 10 днів до
початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним
планом.

2.3.Порядок зарахування контрольних робіт

Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою
та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А); 
82-89 балів – добре (В); 
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

Для студентів заочної форми навчання

Вид навчальної роботи
Кількість

балів
максимум

Контрольна робота з дисципліни  (відповідно отриманого завдання):
оцінка якості письмової роботи (оформлення та змістовність)
захист роботи співбесідою

20
40

Всього за контрольну роботу 60
Іспит 40
Семестрова оцінка 100

У разі отримання незадовільної оцінки, студент повинен усунути виявлені
недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем термін.

Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не
зарахована за результатами її виконання, не допускається  до іспиту.
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2.4.Варіанти контрольної роботи

Контрольна складається з 2 частин:
1. Частина: Реферативний огляд питань.

Студент обирає варіант по останній цифрі залікової книжки.
Структура:  типова  титулка,  зміст,   виклад  питань  плану,  список

використаних джерел. 
2 Частина: Скласти глосарій основних термінів англійською мовою. 

Обираєте 10-20 термінів (понять) – МОЖНА І БІЛЬШЕ - з проблематики
рекомендованих питань і даєте визначення на англійській мові (як словник по
алфавіту). 

 Всі  структурні  елементи  контрольної  роботи  починати  з  нової
сторінки.

Питання для варіантів контрольної роботи:

                                                                          ІІ семестр 
1. Роль та завдання аналізу соціально-економічного розвитку регіону

2. Принципи та напрями аналізу соціально-економічного розвитку регіону

3. Інформаційне забезпечення моніторингу на регіональному рівні 

4. Методологічні особливості аналізу соціально-економічного розвитку 
регіону. Методи аналізу

5. Аналіз демографічної структури населення регіону

6. Аналіз стану ринку праці

7. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості

8. Показники ефективного функціонування ринку праці

9. Робоча сила як фактор виробництва
10. Економічні відносини, що виникають в результаті взаємодії праці з іншими

факторами виробництва
11. Трудові ресурси
12. Трудовий потенціал та його кількісна та якісна характеристика
13. Трудові ресурси і трудовий потенціал як джерела праці
14. Економічно активне населення
15. Механізм функціонування ринку праці
16. Особливості функціонування ринку праці
17. Регулювання ринку праці
18. Місце ринку праці в економічній системі
19. Елементи ринку праці. 
20. Структура ринку праці 
21. Класифікація ринку праці
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22. Сегментація ринку праці
23. Функції ринку праці
24. Чому ринок праці, а не робочої сили?
25. Юридичні норми і економічні програми
26. Інфраструктура ринку праці
27. Сутність безробіття та причини його виникнення
28. Види безробіття
29. Безробіття і його макроекономічні показники
30. Соціальний захист від безробіття
31. Соціально-економічна сутність і структура зайнятості
32. Види і форми зайнятості
33. Зайнятість як соціальна проблема
34. Механізм регулювання зайнятості
35. Особливості національного ринку праці
36. Закон України «Про зайнятість населення»
37. Кодекс законів про працю України
38. Активна політика держави на ринку праці
39. Пасивна політика держави на ринку праці
40. Органи державного впливу на ринок праці. Профспілки та підприємці на

ринку праці
41. Страйк за ініціативою профспілки: причини і наслідки
42. Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці в період

посилення глобалізації
43. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості у 2019 р.: зайняте населення та рівень зайнятості
44. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості у 2019 р.: зайнятість у неформальному секторі
45. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості у 2019 р.: безробітне населення та рівень безробіття
46. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості у 2019 р.: заплановане масове вивільнення
47. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості у 2019 р.: вакансії та роботодавці
48. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби

зайнятості  у  2019  р.:  розподіл  зареєстрованих  безробітних  за  видами
економічної діяльності

ІІІ семестр
1. Показники аналізу промислового виробництва
2. Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва
3. Методика аналізу промислового та сільськогосподарського виробництва
4. Аналіз ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва
5. Особливості аналізу деяких галузей промисловості
6. Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного комплексу
7. Структура, показники та методика аналізу капітальних вкладень
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8. Показники ефективності і терміну окупності капіталовкладень

9. ВРП на одну особу
10. Інвестиції в основний капітал
11. Інвестиції в основний капітал на одну особу
12. Вартість основних засобів регіонів
13. Виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу
14. Валова продукція рослинництва
15. Валова продукція тваринництва
16. Загальна енергоефективність
17. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), питома вага 

регіону
18. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)
19. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу
20. Кількість суб’єктів Єдиного Державного Реєстру підприємств та 

організаційУкраїни
21. Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання
22. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання

IV семестр
1. Основні завдання та напрями аналізу фінансового стану регіону
2. Аналіз доходної частини бюджету
3. Аналіз видаткової частини бюджету
4. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники 
5. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності
6. Мета та етапи аналізу транспорту
7. Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку транспорту
8. Особливості аналізу пасажирських та вантажних перевезень
9. Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства
10. Аналіз діяльності підприємств електрозв’язку і поштового зв’язку
11. Особливості аналізу розвитку освіти і культури
12. Аналіз стану і розвитку охорони здоров’я
13. Аналіз  розвитку  житлово-комунального  господарства  і  побутового

обслуговування
14. Соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 
15. Рівень життя населення
16. Потужність очисних споруд

17. Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти

18. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення

19. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу

20. Утворення відходів у розрахунку на одну особу

23. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в регіони України
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24. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу
25. Загальні обсяги експорту товарів та послуг
26. Загальні обсяги імпорту товарів та послуг
27. Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи
28. Обсяг інноваційної продукції
29. Кількість інноваційно-активних підприємств у промисловості за напрямами 

інноваційної діяльності
30. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
31. Вантажооборот за усіма видами транспорту
32. Пасажирооборот за усіма видами транспорту
33. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям
34. Щільність залізничних колій загального користування

3. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

                                                          ІІ семестр  (залік)
1. Роль та завдання аналізу соціально-економічного розвитку регіону

2. Принципи та напрями аналізу соціально-економічного розвитку регіону

3. Інформаційне забезпечення моніторингу на регіональному рівні 

4. Методологічні особливості аналізу соціально-економічного розвитку 
регіону. Методи аналізу
5. Аналіз демографічної структури населення регіону

6. Аналіз стану ринку праці

7. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості

8. Показники ефективного функціонування ринку праці

9. Робоча сила як фактор виробництва
10. Економічні  відносини,  що  виникають  в  результаті  взаємодії  праці  з
іншими факторами виробництва
11. Трудові ресурси
12. Трудовий потенціал та його кількісна та якісна характеристика
13. Трудові ресурси і трудовий потенціал як джерела праці
14. Економічно активне населення
15. Механізм функціонування ринку праці
16. Особливості функціонування ринку праці
17. Регулювання ринку праці
18. Місце ринку праці в економічній системі
19. Елементи ринку праці. 
20. Структура ринку праці 
21. Класифікація ринку праці
22. Сегментація ринку праці
23. Функції ринку праці
24. Чому ринок праці, а не робочої сили?
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25. Юридичні норми і економічні програми
26. Інфраструктура ринку праці
27. Сутність безробіття та причини його виникнення
28. Види безробіття
29. Безробіття і його макроекономічні показники
30. Соціальний захист від безробіття
31. Соціально-економічна сутність і структура зайнятості
32. Види і форми зайнятості
33. Зайнятість як соціальна проблема
34. Механізм регулювання зайнятості
35. Особливості національного ринку праці
36. Закон України «Про зайнятість населення»
37. Кодекс законів про працю України
38. Активна політика держави на ринку праці
39. Пасивна політика держави на ринку праці
40. Органи державного впливу на ринок праці. Профспілки та підприємці на
ринку праці
41. Страйк за ініціативою профспілки: причини і наслідки
42. Міжнародне  співробітництво  та  інтеграція  у  світовий  ринок  праці  в
період посилення глобалізації
43. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості у 2019 р.: зайняте населення та рівень зайнятості
44. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості у 2019 р.: зайнятість у неформальному секторі
45. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості у 2019 р.: безробітне населення та рівень безробіття
46. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості у 2019 р.: заплановане масове вивільнення
47. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості у 2019 р.: вакансії та роботодавці
48. Ситуація  на  ринку  праці  та  результати  діяльності  державної  служби
зайнятості  у  2019  р.:  розподіл  зареєстрованих  безробітних  за  видами
економічної діяльності

ІІІ семестр (залік)
1. Показники аналізу промислового виробництва
2. Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва
3. Методика аналізу промислового та сільськогосподарського виробництва
4. Аналіз ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва
5. Особливості аналізу деяких галузей промисловості
6. Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного комплексу
7. Структура, показники та методика аналізу капітальних вкладень
8. Показники ефективності і терміну окупності капіталовкладень

9. ВРП на одну особу
10. Інвестиції в основний капітал
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11. Інвестиції в основний капітал на одну особу
12. Вартість основних засобів регіонів
13. Виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу
14. Валова продукція рослинництва
15. Валова продукція тваринництва
16. Загальна енергоефективність
17. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), питома вага 

регіону
18. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)
19. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу
20. Кількість суб’єктів Єдиного Державного Реєстру підприємств та 

організаційУкраїни
21. Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання
22. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання

IV семестр (екзамен)
1. Роль та завдання аналізу соціально-економічного розвитку регіону
2. Принципи та напрями аналізу соціально-економічного розвитку регіону
3. Інформаційне забезпечення моніторингу на регіональному рівні 
4. Методологічні особливості аналізу соціально-економічного розвитку регіону. Методи аналізу
5. Аналіз демографічної структури населення регіону
6. Аналіз стану ринку праці
7. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості
8. Показники ефективного функціонування ринку праці
9. Робоча сила як фактор виробництва
10. Економічні  відносини,  що  виникають  в  результаті  взаємодії  праці  з

іншими факторами виробництва
11. Трудові ресурси
12. Трудовий потенціал та його кількісна та якісна характеристика
13. Трудові ресурси і трудовий потенціал як джерела праці
14. Економічно активне населення
15. Механізм функціонування ринку праці
16. Особливості функціонування ринку праці
17. Регулювання ринку праці
18. Місце ринку праці в економічній системі
19. Елементи ринку праці. 
20. Структура ринку праці 
21. Класифікація ринку праці
22. Сегментація ринку праці
23. Функції ринку праці
24. Чому ринок праці, а не робочої сили?
25. Юридичні норми і економічні програми
26. Інфраструктура ринку праці
27. Сутність безробіття та причини його виникнення
28. Види безробіття
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29. Безробіття і його макроекономічні показники
30. Соціальний захист від безробіття
31. Соціально-економічна сутність і структура зайнятості
32. Види і форми зайнятості
33. Зайнятість як соціальна проблема
34. Механізм регулювання зайнятості
35. Особливості національного ринку праці
36. Закон України «Про зайнятість населення»
37. Кодекс законів про працю України
38. Активна політика держави на ринку праці
39. Пасивна політика держави на ринку праці
40. Органи державного впливу на ринок праці. Профспілки та підприємці на

ринку праці
41. Страйк за ініціативою профспілки: причини і наслідки
42. Міжнародне  співробітництво  та  інтеграція  у  світовий  ринок  праці  в

період посилення глобалізації
43. Показники аналізу промислового виробництва
44. Особливості аналізу сільськогосподарського виробництва
45. Методика аналізу промислового та сільськогосподарського виробництва
46. Аналіз  ефективності  промислового  та  сільськогосподарського

виробництва
47. Особливості аналізу деяких галузей промисловості
48. Завдання та напрямки аналізу інвестиційно-будівельного комплексу
49. Структура, показники та методика аналізу капітальних вкладень
50. Показники ефективності і терміну окупності капіталовкладень

51. ВРП на одну особу

52. Інвестиції в основний капітал

53. Інвестиції в основний капітал на одну особу

54. Вартість основних засобів регіонів

55. Виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу

56. Валова продукція рослинництва

57. Валова продукція тваринництва

58. Загальна енергоефективність

59. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), питома вага 
регіону

60. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)

61. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу

62. Кількість суб’єктів Єдиного Державного Реєстру підприємств та 
організаційУкраїни

63. Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання
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64. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання

65. Основні завдання та напрями аналізу фінансового стану регіону
66. Аналіз доходної частини бюджету
67. Аналіз видаткової частини бюджету
68. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники 
69. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності
70. Мета та етапи аналізу транспорту
71. Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку транспорту
72. Особливості аналізу пасажирських та вантажних перевезень
73. Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства
74. Аналіз діяльності підприємств електрозв’язку і поштового зв’язку
75. Особливості аналізу розвитку освіти і культури
76. Аналіз стану і розвитку охорони здоров’я
77. Аналіз  розвитку  житлово-комунального  господарства  і  побутового

обслуговування
78. Соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 
79. Рівень життя населення
80. Потужність очисних споруд

81. Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти

82. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення

83. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу

84. Утворення відходів у розрахунку на одну особу

85. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в регіони України
86. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу
87. Загальні обсяги експорту товарів та послуг
88. Загальні обсяги імпорту товарів та послуг
89. Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи
90. Обсяг інноваційної продукції
91. Кількість інноваційно-активних підприємств у промисловості за напрямами 

інноваційної діяльності
92. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
93. Вантажооборот за усіма видами транспорту
94. Пасажирооборот за усіма видами транспорту
95. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 

покриттям
96. Щільність залізничних колій загального користування

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
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