З історії заснування кафедри
Кафедра статистики створена на економічному факультеті Львівського
національного університету імені Івана Франка в 1998 році згідно наказу
ректора ЛНУ імені Івана Франка № 139 від 09.02.98 року. Спеціальність
“Економічна статистика” у 2000 році була ліцензована і у 2001 році
акредитована на ІV рівень (рішенням ДАК України від 4 липня 2001 року,
протокол № 34). У 2001 році отримали дипломи про вищу освіту перші
випускники кафедри статистики.
З 2004 року підготовка студентів здійснювалася за спеціальністю
«Прикладна статистика». З 2016 року здійснювався набір студентів за
спеціальністю «Економіка» спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика», з
2017 року набір буде здійснюватися за спеціалізацією «Економічна аналітика і
бізнес-статистика».
Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів, спеціалістів і
магістрів здійснюється відповідно до навчальних планів спеціальності.
Випускникам спеціальності присвоюється кваліфікація «Бакалавр економіки.
Фахівець з бізнес-статистики, обліку та аналітики» “Магістр (спеціаліст)
економіки (бізнес-статистика і аналітика), Економіст - бухгалтер”. Навчальна
програма передбачає вивчення всіх нормативних дисциплін з бухгалтерського,
фінансового та управлінського обліку, а випускникам надається можливість
отримати додаткову кваліфікацію з обліку.
За весь період, від початку заснування і до сьогодні, кафедру очолює
заслужений статистик України, кандидат економічних наук, професор Семен
Олексійович Матковський, відомий фахівець зі статистики, як в Україні, так і за
її межами. Він тривалий час очолював Головне управління статистики у
Львівській області та неодноразово представляв національну статистичну науку
на міжнародних нарадах, конференціях і симпозіумах. Завдяки його діяльності,
а також завдяки науковій праці колективу вже понад 17 років на кафедрі
статистики діє наукова школа з напряму статистичного забезпечення аналізу
соціально-економічних процесів та прийняття управлінських рішень. Якісний
та кількісний склад науково-педагогічних кадрів кафедри статистики налічує 13
досвідчених викладачів, що дозволяє готувати і випускати фахівців з високим
рівнем знань та навичок.
Про спеціальність
Підготовка фахівців здійснюється за освітньою програмою для бакалаврів
і магістрів спеціальності "Економіка" за спеціалізацією “Бізнес-статистика і
аналітика". Після завершення магістратури випускникам спеціальності

присвоюватиметься кваліфікація - “Магістр з економіки (бізнес - статистика
та аналітика); економіст-бухгалтер” та після завершення бакалаврату –
"Фахівець з бізнес-статистики, аналітики та обліку. Навчальна програма
передбачає окрім вивчення дисциплін зі статистики також вивчення
нормативних дисциплін з бухгалтерського, фінансового та управлінського
обліку, а випускникам надається можливість отримати додаткову
кваліфікацію з обліку.
Навчальні програми спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика», які
відповідають європейським стандартам,
забезпечують формування у
студентів навиків зі збору та аналізу облікової і статистичної інформації; її
достовірність, об’єктивність та оперативність; визначенні потреб
користувачів у статистичній інформації; оцінюванні та прогнозуванні
перспектив розвитку бізнесу, фінансового стану суб’єктів бізнесу; роботи з
великими масивами даних як на мікро-, так і макроекономічному рівнях.
Напрямами застосування здобутих знань і навичок є вміння формувати
комплексну статистичну оцінку суспільно-економічних явищ та процесів,
використовувати статистичний апарат для вирішення практичних завдань у
різних галузях економіки, впроваджувати міжнародні стандарти з обліку та
статистики, розробляти та обґрунтувати господарські, управлінські рішення,
бізнес-плани, маркетингові дослідження та здійснювати проектний аналіз,
розробляти прогнози на мікро- та макрорівнях, тощо.
Сфери їх можливої професійної діяльності: фінансово-економічні та
аналітичні служби бізнес-сектору економіки; соціологічні, маркетингові
компанії; органи державної статистики, фіскальної та митної служби;
інформаційно-аналітичні та економічні підрозділи органів державного
управління та місцевого самоврядування.
Дипломовані фахівці спеціальності успішно працюють в органах
Державного комітету статистики, в економічних службах сфери державного
управління, у статистичних підрозділах Національного банку, керівниками
підприємств, економічними аналітиками у корпоративних підприємствах.
Освоєння другої спеціальності з обліку дає можливість успішно обіймати
посади в сфері бухгалтерського та фінансового обліку.
Наукова діяльність
Серед основних наукових зацікавлень викладачів кафедри - актуальні
наукові та практичні проблеми у багатьох галузях статистики, зокрема:
бізнес-статистиці, статистиці демографічних та соціальних процесів,
статистиці фінансового ринку, статистичному аналізі розвитку малих

підприємств,
регіональній
статистиці,
транскордонній
статистиці,
інформаційно-статистичному забезпеченні оцінки соціально-економічного
розвитку регіону та інші.
Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою
діяльністю, приймають участь у роботі наукових конференцій і семінарів,
публікують результати своїх досліджень у провідних виданнях, залучають
студентів до наукової роботи. Відповідно до наукових тем кафедри
розробляються практичні рекомендації щодо удосконалення статистичних
методологій оцінки соціально-економічних процесів розвитку регіону.
Колектив кафедри докладає чималих зусиль до становлення кафедри
статистики як головного осередку наукової і навчальної роботи у галузі
статистики.
При кафедрі постійно діє науковий семінар з актуальних проблем у галузі
статистики. На високому рівні проводиться методична робота, усі
дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно
оновлюється та вдосконалюється.
Партнери та міжнародна співпраця
Викладачі кафедри співпрацюють з Вищою школою управління та
адміністрації м. Замость (Польща), Федеральним Бюро статистики Швеції,
Головним управлінням статистики Польщі, Любінським управлінням
статистики (Польща), Підкарпатським управлінням статистики (Жешув,
Польща), Головним управлінням статистики у Львівській області,
Національною академією статистики обліку та аудиту Державної служби
статистики України.
Зокрема, продовжується співпраця з польськими установами у рамках
діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру
«Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього
кластеру є: Головне управління статистики у Львівській області, кафедра
статистики Львівського Національного університету імені Івана Франка,
Львівська обласна спілка економістів України - з української сторони;
Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув),
Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного
управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. У 2015
році здійснювалися обмін статистичними матеріалами, робота над
створенням інформаційного веб-порталу, підготовка спільного проекту щодо
інформаційно-статистичного забезпечення розвитку транскордонного
співробітництва та місцевого самоврядування на прикордонних територіях
України та Польщі.

У продовження зазначених напрямків співпраці понад 100 науковців,
представників органів місцевого самоврядування з України, Республіки
Польщі, Словацької Республіки, Туреччини брали участь у Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Соціально-економічний
потенціал
транскордонного співробітництва», що проходила у квітні 2016 року у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

