
Аналіз даних у регіональній економіці 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни: ______________нормативна______________________ Семестр: _____ІІ______ 
                                                                                (вибіркова, нормативна ) 

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 120год. (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години – 32 год. (лекції – 16 год., практичні - немає , семінарські - немає,  лабораторні – 16 год.) 

Лектор: доц. Панчишин Т.В. (ел.адреса taras.panchyshyn@lnu.edu.ua) , 

Результати навчання: 

 знати:  
– особливості функціонування та завдання органів регіональної статистики в Україні; 

– принципи організації регіональних статистичних досліджень за кордоном; 

– існуючі системи показників, що характеризують соціально-економічне становище регіональних утворень; 

– методики інтегральних статистичних оцінок соціально-економічного стану і розвитку регіонів 

– методологічні підходи здійснення міжрегіональних порівнянь; 

– особливості побудови моніторингових систем у регіональних дослідженнях. 

 вміти: 

– будувати систему показників з метою комплексної оцінки соціально-економічного розвитку різних регіональних утворень; 

– здійснювати інтегральну оцінку та аналіз соціальної сфери регіону; 

– аналізувати рівень комплексності та сталості розвитку регіону; 

– проводити міжрегіональні порівняння соціально-економічного розвитку регіонів; 

– робити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо управління розвитком регіонів за результатами регіональних 

статистичних досліджень. 

Після завершення курсу студенти отримують такі загальні та спеціальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами; 

- Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних завдань (СК3); 

- Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку(СК5); 

- Здатність проводити системне узагальнення, оцінювання та аналіз складних економічних явищ і процесів на міжнародному, 

національному, регіональному, секторальному та інституційному рівнях, досліджувати взаємозв'язки між ними 

статистичними методами (СК12). 

Відповідно результатами навчання будуть: 

- вміння формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом 

декомпозиції їх на складові; 

- вміння збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань; 

- вміння обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів та економіко-

математичного моделювання та прогнозування; 

- вміння аналізувати та моделювати діяльність інституційних одиниць в умовах невизначеності зовнішнього середовища 

сучасними засобами бізнес-аналітики та економіко-математичного моделювання. 

Анотація навчальної дисципліни:  

Аналіз стану та перспектив розвитку регіонів передбачає визначення основних індикаторів економічного, 

соціального, демографічного, екологічного стану регіонів, котрі б забезпечили комплексну та всебічну оцінку соціально-

економічного розвитку території. 

Предметом курсу "Аналіз даних у регіональній економіці" є вивчення реальних економічних процесів та виявлення 

закономірностей розвитку у соціальній та економічній сферах  регіону. 

Головною метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації 

та методології аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, проведення міжрегіональних 

статистичних порівнянь. 

Логіка та структура викладу курсу "Аналіз даних у регіональній економіці" визначається метою та завданнями 

дисципліни. Навчальна дисципліна складається з 10 тем, виклад яких передбачає ознайомлення з основними методичними 

концепціями та підходами, що існують у регіональних статистичних дослідженнях. Закріплення теоретичних знань та 

вирішення конкретних завдань регіонального статистичного аналізу буде проводитись на практичних (семінарських) та 

лабораторних заняттях, а також у формі індивідуальної реферативної роботи. Дисципліною передбачено також певний обсяг 

матеріалу для самостійного опрацювання. 
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Форми та  методи навчання:    лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота 
                                                                                                (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:_______іспит________ 
                                                                   (екзамен, залік) 

Мова навчання:              українська   

 

Спеціальність (спеціалізація): спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес-статистика і аналітика».  
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