ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ ДО 2020 РОКУ
Місія кафедри статистики – підготовка висококваліфікованих фахівців
з економіки та аналізу бізнес-процесів, здатних до професійної мобільності і
постійного вдосконалення.
Ціль – забезпечення міжнародних стандартів якості у підготовці фахівців
для аналітичної роботи в галузі економіки та соціальної сфери.
Реалізація місії та цілі розвитку кафедри забезпечується шляхом:
 збереження традицій високого рівня фундаментальної і гуманітарної
підготовки фахівців у Львівському університеті імені Івана Франка, що сприяє
всебічному розвитку особистості;
 формування компетенцій у галузі бізнес-статистики та аналітики у
процесі активного використання сучасних комп’ютерних технологій у зборі,
обробці та аналізі даних;
 забезпечення професійної мобільності фахівців завдяки додатковій
кваліфікації у галузі бухгалтерського обліку та аналізу.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ
1. Забезпечення високої якості економіко-статистичної освіти, створення
умов для підготовки професіоналів у галузі бізнес- аналітики.
2. Підвищення результативності та ефективності наукових досліджень
кафедри, їх взаємозв’язку з потребами державного, регіонального управління та
бізнесу.
3. Розвиток різних форм міжнародного співробітництва в освітній,
науковій та інших видах діяльності кафедри
4. Активізація різних напрямів і форм маркетингової діяльності кафедри з
метою популяризації та підвищення конкурентоспроможності її освітніх
послуг.
ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ
НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ
1. Забезпечення високої якості економіко-статистичної освіти,
створення умов для підготовки професіоналів у галузі бізнес-статистики та
аналітики.
 підготовка навчальних видань зі статистики з урахуванням реалізації
нових освітніх програм кафедри “Бізнес-статистика та аналітика”,
 ліцензування та акредитація нових освітніх програм кафедри “Бізнесстатистика та аналітика”, “Бізнес-аналітика”; у підготовці магістрів і








бакалаврів економіки;
запровадження внутрішнього моніторингу якості статистичної підготовки
фахівців відповідно до міжнародних та національних стандартів якості
вищої освіти;
розробка навчальних програм кафедри, а також їх реалізація (на різних
етапах освітньої діяльності) з професіоналами-практиками у галузі
бізнес-статистики та аналітики;
реалізація модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального
середовища Moodle;
використання інтерактивних методів навчання із застосуванням сучасних
інформаційних, у тому числі on-line технологій;
удосконалення структури та змісту електронної бібліотеки кафедри у
галузі економіко-статистичної освіти;
розробка та реалізація на кожному курсі підготовки фахівців з бізнесстатистики та аналітики англомовних програм з навчальних дисциплін
кафедри.

2. Підвищення результативності та
досліджень кафедри, їх взаємозв’язку з
регіонального управління та бізнесу.

ефективності наукових
потребами державного,

 розробка та реалізація госпдоговірної тематики науково-дослідної роботи
кафедри на замовлення та у співпраці з органами регіонального
управління, місцевого самоврядування, громадськими, професійними,
бізнес-організаціями;
 розробка тематики та виконання фундаментальних і прикладних
досліджень у співпраці з науковими установами Національної академії
наук України (у рамках наукового інформаційно-статистичного кластеру
“Інфостат Україна-Польща”, Державна установа “Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” та Жешувський
університет);
 підвищення активності викладачів кафедри щодо розміщення публікацій
у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of science);
 проходження науково-дослідної практики студентів та проведення
наукових семінарів на базі та з використанням потенціалу наукових
академічних установ (ІРД НАН України);
 підвищення публікаційної активності студентів, в тому числі в рамках
написання кваліфікаційних робіт, участі у конкурсах студентських
наукових робіт;
 розширення переліку підприємств, установ і організацій, на базі яких
може проходити виробнича і переддипломна науково-дослідна практика
студентів з виконанням відповідних наукових розробок у рамках
підготовки кваліфікаційних робіт;
 організація на базі кафедри міждисциплінарих науково-методичних

семінарів із залученням науковців з інших ВНЗ та академічних наукових
установ.
3. Розвиток різних форм міжнародного співробітництва в освітній,
науковій та інших видах діяльності кафедри
 реалізація у співпраці із зарубіжними ВНЗ (Вьорцбурзький університет
Німеччини, Жешувський університет Польщі) міжнародних освітніх
програм з отриманням подвійних дипломів у галузі бізнес-статистики та
аналітики (за технологіями “включених” семестрів, інтегрованих
навчальних планів);
 організація та проведення міжнародних наукових заходів, зокрема,
міжнародних науково-практичних конференцій з питань регіонального
та транскордонного співробітництва в умовах глобальних викликів і
перспектив;
 виконання фундаментальних і прикладних досліджень кафедри у
співпраці з Варшавським центром статистичних досліджень,
Жешувським університетом, статистичними управліннями воєводств
Польщі (у рамках наукового інформаційно-статистичного кластеру
“Інфостат Україна-Польща”, Жешувський університет, Інститут
регіональних досліджень НАН України);
 збільшення позитивних практик різних форм міжнародної академічної
мобільності викладачів і студентів кафедри (стажування, підвищення
кваліфікації, викладання) у закордонних ВНЗ, з якими в Університеті та
на факультеті укладено угоди про співпрацю.
4. Активізація різних напрямів і форм маркетингової діяльності
кафедри з метою популяризації та підвищення конкурентоспроможності її
освітніх послуг
 розширення форм профорієнтаційної діяльності кафедри з участю
студентських презентацій, організацією конкурсів серед учнів шкіл зі
статистичної грамотності, науково-популярних лекцій викладачів
кафедри;
 розробка спільно з фактичними і потенційними роботодавцями та іншими
стейкхолдерами спеціальних професійних стандартів у галузі підготовки
фахівців з бізнес-статистики та аналітики;
 організація моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища
діяльності кафедри, у тому числі вакансій на ринку праці з урахуванням
сфер майбутньої діяльності фахівців з бізнес-статистики та аналітики;
 створення та ведення реєстру випускників кафедри статистики з метою
забезпечення зворотного зв’язку в управлінні якістю статистичної
підготовки фахівців;
 створення «Клубу випускників кафедри статистики»;
 розширення переліку освітніх послуг кафедри з використанням

різноманітних форм навчання (літня школа для учнів старших класів,
дистанційне навчання, бізнес-форум);
 популяризація освітніх ресурсів і продуктів кафедри з використанням
соціальних мереж;
 створення та наповнення нового сайту кафедри;
 випуск презентаційного буклету про кафедру.

