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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

галузі знань 

 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

За вибором студента 

Модулів – 1 

Змістових модулів – 3 
Спеціальність 

051 - «Економіка»  

Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: “ 

Аналіз становища 

районів та міст 

Львівщини з допомогою 

показників описової 

статистики та 

прогнозування явищ і 

процесів. 

I I 

Семестр 

1-й 1-й 

Спеціалізація 

«Бізнес-статистика і 

аналітика» 

Лекції 

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

Освітній ступінь: 

магістр 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота, 

Загальна 

кількість годин - 120 

80 год. 100 год. 

Індивідуальна робота 

8 год. 8 год. 

 Вид контролю (семестр):  
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

іспит (1) іспит (1) 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 18,2% 

для заочної форми навчання – 14,8% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна "Аналіз даних у регіональній економічній політиці" є вибірковою 

дисципліною для підготовки студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 05- 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 –«Економіка»_ спеціалізації 

«Бізнес-статистика і аналітика».  

Аналіз ефективності регіонального управління передбачає аналіз основних 

індикаторів економічного, соціального, демографічного, екологічного стану регіонів, 

котрі дають цілісне уявлення стану та перспектив розвитку території. 

Предметом курсу "Аналіз даних у регіональній економічній політиці" є 

вивчення реальних економічних процесів та виявлення закономірностей розвитку у 

соціальній та економічній сферах регіону. 

Вивчення курсу "Аналіз даних у регіональній економічній політиці" ґрунтується 

на знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін, як "Основи статистики", 

"Демографічна статистика", "Соціально-економічна статистика", "Система 

національних рахунків", "Регіональна економіка", "Розміщення продуктивних сил", 

"Статистичне моделювання та прогнозування". 

Головною метою вивчення дисципліни є формування у студентів ґрунтовних 

теоретичних та практичних навиків, що дозволять збирати, опрацьовувати та 

аналізувати дані, щодо соціально-економічних процесів на конкретних територіях. 

Основним завданням навчальної дисципліни "Аналіз даних у регіональній 

економічній політиці" є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 

організації та методології аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку 

регіону, проведення міжрегіональних порівнянь. 

Після завершення курсу студенти отримують компетентності: 

- Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень (СК1); 

- Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері (СК9); 

- Здатність розробляти і реалізовувати проєкти спеціальних обстежень складних 

економічних явищ  і процесів для обґрунтування інноваційних стратегій економічної 

діяльності та моніторингу їх ефективності  (СК13). 

Отримані компетентності відповідають дескрипторам НРК, а саме: 

Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; 

Зн2 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності; 

Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів. 

Програмні результати навчання: 

- Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем (ПРН1) 

- Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень (ПРН4) 

- Дотримуватися принципів академічної доброчесності (ПРН5) 

- Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтову-

вати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних 

досліджень(ПРН7) 
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- Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань (ПРН8) 

- Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень(ПРН9) 

- Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів(ПРН11) 

- Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення(ПРН15) 

- Формувати системи статистичного моніторингу регіонального, національного 

та міжнародного бізнес-простору для розробки ефективних аналітично-консалтингових 

рішень (ПРН17) 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

– основні принципи класифікації та методологї регіональних статистичних 

досліджень в Україні (ПРН1); 

– організацію регіональних статистичних спостережень за кордоном (ПРН7); 

– існуючі системи показників, що характеризують соціально-економічне 

становище регіональних утворень (ПРН9); 

– методики інтегральних статистичних оцінок соціально-економічного стану і 

розвитку регіонів (ПРН17); 

– методологічні підходи здійснення міжрегіональних порівнянь (ПРН15); 

– особливості побудови моніторингових систем у регіональних 

дослідженнях (ПРН17). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин - 4 кредити ECTS. 

Логіка та структура викладу курсу "Аналіз даних у регіональній економічній 

політиці" 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 здійснюється на практичних (лабораторних) заняттях та у формі 

індивідуальних навчально-дослідних завдань. Дисципліною передбачено також певний 

обсяг матеріалу для самостійного опрацювання. 



6 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія 

регіональних статистичних досліджень. 

Тема 1. Мета і значення регіональних статистичних досліджень. 

Поняття регіональної статистики, її завдання, предмет вивчення дисципліни. 

Місце регіональної статистики серед інших наук. Завдання регіональної статистики як 

науки. Етапи розвитку регіональної статистики в Україні. Проблеми та перспективи 

розвитку регіональної статистики. 

Історія виникнення перших регіональних статистичних досліджень. Внесок 

українських вчених у розвиток регіональних статистичних досліджень. 

Література [1, 7, 10]. 

Тема 2. Методологічні аспекти регіональних статистичних досліджень. 

Поняття регіону та класифікація регіонів. Підходи до виокремлення регіонів. 

Регіони первинного та вторинного територіального поділу. Номенклатура 

територіальних одиниць для статистики. Інформаційне забезпечення статистичного 

дослідження регіонів. Форми представлення та поширення інформації. 

Особливості методології регіональної статистики. Основні класифікатори, що 

використовуються у регіональній статистиці. Сучасна регіональна статистика в системі 

національної статистики. Рівні регіональної статистики. Муніципальна статистика. 

Література [1, 9, 14]. 

Тема 3. Система статистичних показників регіональних досліджень. 

Система основних статистичних показників соціально-економічного розвитку 

регіону. Форма їх представлення. Територіальні ряди даних, панельні дані. 

Принципи побудови системи показників регіональних досліджень. 

Концептуальні підходи до визначення набору статистичних показників регіональних 

досліджень. 

Система показників, що характеризують регіон – як квазідержаву, як 

квазікорпорацію, як ринковий ареал. 

Система статистичних показників, для характеристики регіону - як 

відтворюючої системи і як регіону - як соціуму. 

Література [7, 10, 16]. 

Змістовий модуль 2. Методологічні підходи аналізу даних 

у регіональній економіці. 

Тема 4. Організація і проведення статистичних досліджень продукції в 

регіонах. 

Статистика продукції її види, типи та форми, джерела інформації. Методи 

вимірювання та статистичні показники продукції промислових підприємств. Основні 

економічні показники короткострокової статистики промисловості. Виробництво 

промислової продукції (товарів, послуг) за видами. Виробництво та реалізація 

промислової продукції за видами. 

Основні індикатори статистики продукції сільського господарства. Основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.  

Статистика продукції будівництва і інших галузей. 

Література [8, 9, 10]. 
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Тема 5. Організація і проведення статистичних досліджень послуг у регіонах. 

Організація регіональних статистичних досліджень нефінансових послуг. 

Статистичні спостереження щодо діяльності транспортного комплексу, пошти та 

зв'язку, готельного господарства, а також підприємств інших видів сфери нефінансових 

послуг. 

Організація статистики соціальних послуг. Статспостереження щодо наукової та 

освітньої діяльності, ситуації в системі охорони здоров'я, соціального захисту 

населення, стану злочинності, житлового фонду, житлово-комунальних послуг; 

громадської активності населення. 

Література [7, 3, 19]. 

Тема 6. Регіональна статистика соціального розвитку. 

Значення та показники статистичного вивчення добробуту населення регіону. 

Показники матеріального добробуту населення. 

Рівень життя населення у показниках доходів та втрат населення. Оцінка 

диференціації населення за рівнем доходів (витрат). Методика статистичної оцінки 

рівня бідності населення. 

Інтегральні показники людського розвитку та особливості їх побудови. Індекс 

людського розвитку, розроблений фахівцями ПРООН. Індекс людського розвитку 

регіонів за вітчизняною методикою. Нормування показників, визначення ваг 

індивідуальних показників та основних блоків. 

Література [2, 5, 13]. 

Тема 7. Методологія аналізу пропорційності та збалансованості розвитку 

регіонів. 

Поняття пропорційності та збалансованості у регіональних дослідженнях. 

Проблемність та депресивність у розвитку регіонів. Типологізація депресивних 

регіонів. 

Методологічні підходи до оцінки галузевих співвідношень. Показники рівня 

збалансованості та комплексності економіки регіону. 

Література: [3, 4, 11, 17] 

Тема 8. Статистика комплексності розвитку регіонів. 

Методологічні підходи до оцінки рівня комплексності економіки регіону. Рівень 

комплексності економічного розвитку регіону. Коефіцієнт міжрайонної спеціалізації, 

коефіцієнт товарності, коефіцієнт локалізації. 

Показники оцінки ефективності спеціалізації регіону. 

Література: [3, 4, 11, 17] 

Змістовий модуль 3. Методологічні підходи моніторингу даних 

розвитку територій та міжрегіональних порівнянь  

Тема 9. Методологічні принципи впровадження моніторингу регіонального 

розвитку. 

Особливості організації моніторингових обстежень в системі інформаційно-

статистичного забезпечення процесів управління соціально-економічного розвитку 

регіонів. Методичні підходи до реалізації етапів моніторингових досліджень. 

Моніторингові показники соціально-економічного становища регіону згідно 

вітчизняного законодавства. Міжнародна практика моніторингових обстежень. 

Суть та критерії відбору бенчмаркінгових показників розвитку регіонів. 

Література [1, 5]. 
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Тема 10. Методи міжрегіональних статистичних зіставлень. 

Роль міжрегіональних зіставлень у статистико-економічному аналізі та 

статистичні методи їх проведення. Територіальні індекси. Індекси структурних 

відмінностей регіональних економік. 

Використання типізації регіонів для міжрегіонального економіко-статистичного 

аналізу.  

Основні принципи та завдання комплексної оцінки розвитку регіонів. 

Оцінювання економічного розвитку (стану) регіонів за порівнянням значень окремих 

показників – індикаторів, значень комплексу показників та інтегральних показників. 

Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку розрахована за методикою 

індексу людського розвитку. 

Застосування територіальних індексів та методів графічного аналізу у 

міжрегіональних статистичних порівняннях. 

Література [1, 10, 12, 15]. 
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4.  Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія регіональних статистичних досліджень 
1. Мета і значення 

регіональних статистичних 

досліджень  

10 1  1 - 8 10,9 0,5 0,4 - - 10 

2. Методологічні аспекти 

регіональних статистичних 

досліджень 

10 1  1 - 8 10,9 0,5 0,4 - - 10 

3. Система статистичних 

показників регіональних 

досліджень 

12 2  2 - 8 11,4 1 0,4 - - 10 

Разом – зм. модуль 1 32 4 0 4 - 24 33,2 2 1,2 - - 30 

Змістовий модуль 2. Методологічні підходи аналізу даних у регіональній економіці 
4. Організація і проведення 

статистичних досліджень 

продукції в регіонах 

14 2  2 - 8 12,9 0,5 0,4 - - 10 

5. Організація і проведення 

статистичних досліджень 

послуг у регіонах 

14 2  2 - 8 12,9 0,5 0,4 - - 10 

6. Регіональна статистика 

соціального розвитку 
14 2  2 - 8 13,4 1 0,4 - - 10 

7. Методологія аналізу 

пропорційності та 

збалансованості розвитку 

регіонів 

10 1  1 - 8 13,4 1 0,4 - - 10 

8. Статистика комплексності 

розвитку регіонів 
10 1  1 - 8 13,4 1 0,4 - - 10 

Разом – зм. модуль 2 62 8 0 8 - 46 66 4 2 - - 60 

Змістовий модуль 3. Методологічні підходи моніторингу розвитку територій та 

міжрегіональних порівнянь 
             

9. Методологічні принципи 

впровадження моніторингу 

регіонального розвитку 

12 2  2 - 8 11,4 1 0,4 - - 10 

10. Методи міжрегіональних 

статистичних зіставлень 
14 2  2 - 8 9,4 1 0,4 - - 10 

ІНДЗ 8 -  - 8 - 8 - - - 8 - 

Разом – зм. модуль 3 26 4 0 4 8 10 20,8 2 0,8 - 8 10 

Усього годин 120 16 0 16 8 80 120 8 4 - 8 100 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денне заочне 
    

Разом 0 0 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денне заочне 
    

Разом 0 0 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денне заочне 

1 1. Мета і значення регіональних статистичних досліджень 1 - 

2 2. Методи і завдання регіональних статистичних досліджень 1 - 

3 3. Система статистичних показників регіональних досліджень 2 - 

4 4. Організація і проведення статистичних досліджень продукції в регіонах 2 - 

5 5. Організація і проведення статистичних досліджень послуг у регіонах 2 - 

6 6. Регіональна статистика соціального розвитку 2 - 

7 7. Методологія аналізу пропорційності та збалансованості розвитку регіонів 1 - 

8 8. Статистика комплексності розвитку регіонів 1 - 

9 
9. Методологічні принципи впровадження моніторингу регіонального 

розвитку 
2 - 

10 10. Методи міжрегіональних статистичних зіставлень 2 - 

Разом  16 0 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денне заочне 
1 1. Мета і значення регіональних статистичних досліджень  8 10 
2 2. Методи і завдання регіональних статистичних досліджень 8 10 
3 3. Система статистичних показників регіональних досліджень 8 10 
4 4. Організація і проведення статистичних досліджень продукції в регіонах 8 10 
5 5. Організація і проведення статистичних досліджень послуг у регіонах 8 10 
6 6. Регіональна статистика соціального розвитку 8 10 
7 7. Методологія аналізу пропорційності та збалансованості розвитку регіонів 8 10 
8 8. Статистика комплексності розвитку регіонів 8 10 
9 9. Методологічні принципи впровадження моніторингу регіонального 

розвитку 
8 10 

10 10. Методи міжрегіональних статистичних зіставлень 8 10 

Разом  80 100 
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9.  Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні теоретичного 

матеріалу тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними повідомленнями, 

доповідями, рефератами, розв’язуванні задач та тестових завдань. Поточний контроль, який 

використовується під час індивідуальних занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання видається на 

початку семестру (для студентів заочної форми навчання – під час настановної сесії) 

кожному студенту індивідуально. Студент може отримати його також у міжсесійний період 

під час консультацій. 

 

Навчально-дослідне завдання з курсу “Аналіз даних у регіональній економічній 

політиці”. 

1. Оберіть один (-не) з нижчеперелічених районів (міст) Львівської області. З 

допомогою показників бази даних Головного управління статистики у Львівській області 

охарактеризуйте соціально-економічне становище району (міста). Аналіз повинен 

охоплювати дані щодо: демографічного становища; результатів господарювання за 

основними видами діяльності (сільське господарство, промисловість, будівництво, торгівля 

та послуги); інвестиційної діяльності; стану ринку праці; соціальних індикаторів рівня життя. 

2. З допомогою інтегральних індексів дайте узагальнюючу оцінку соціальної та 

економічної сфер регіону, відслідкуйте динаміку інтегрального показника за останні 5 років. 

Наприкінці кожної з частин аналітичної роботи подайте негативні та позитивні аспекти, 

переваги чи недоліки, сильні чи слабкі сторони розвитку кожної сфери регіону. На основі 

проведеного аналізу підготуйте доповідь та створіть презентацію основних результатів 

дослідження. 

 

№ з/п Район (місто) № з/п Район (місто) 

1   Львів  16   Золочівський 

2   Борислав 17   Кам’янка-Бузький 

3   Дрогобич 18   Миколаївський 

4   Моршин 19   Мостиський 

5   Новий Розділ 20   Перемишлянський 

6   Самбір 21   Пустомитівський 

7   Стрий 22   Радехівський 

8   Трускавець 23   Самбірський 

9   Червоноград 24   Сколівський  

10   Бродівський 25   Сокальський 

11   Буський 26   Старосамбірський 

12   Городоцький 27   Стрийський 

13   Дрогобицький 28   Турківський  

14   Жидачівський 29   Яворівський  

15   Жовківський   

 

3. З бази даних Головного управління статистики у Львівській області оберіть один 

тематичний розділ з банку даних «Регіональна статистика», та опишіть показники, що 

характеризують даний розділ. До кожного з показників відшукайте методологію його 

розрахунку, одиниці виміру, джерела отримання вихідних даних. Описуючи методологію 

обов’язково вказуйте першоджерело з якого було запозичені матеріали.  

Роботу оформіть у друкованому вигляді та у вигляді презентації. 
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10.  Методи навчання 

У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “Аналіз даних у 

регіональній економічній політиці” використовуються різні типи методів за джерелом знань 

(словесні, наочні та практичні) і характером пізнавальної діяльності (пояснювально-

ілюстративні (готові знання), репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, 

дослідницькі). 

Викладання курсу “Аналіз даних у регіональній економічній політиці” передбачає: 

− ілюстрацію основних положень курсу з використанням програмних і технічних 

засобів мультимедійної техніки; 

− демонстрацію сучасних інформаційних послуг і статистичних продуктів Державної 

служби статистики та її регіональних управлінь, зокрема Головного управління статистики у 

Львівській області, з використанням засобів Інтернет та офіційних сайтів відповідних 

органів; 

− виконання завдань дослідницького характеру в процесі аналізу соціально-

економічного розвитку певної території (відповідно до сфери майбутньої професійної 

діяльності фахівця) з використанням офіційної статистичної інформації та методів і системи 

показників статистичного аналізу; 

− використання пакетів прикладних програм в оволодінні та застосуванні методів 

статистичної обробки даних під час самостійного виконання індивідуальної розрахункової 

роботи наскрізного характеру. 

Загалом вибір типу методу навчання визначається навчальними цілями і завданнями, 

формами заняття (лекція (вступна, тематична, оглядова), семінар, практичне заняття), а 

також рівнем підготовки студентів. 
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11. Методи контролю 

З метою контролю систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях застосовується: усне опитування, участь в обговоренні дискусійних 

питань, написання модульних контрольних робіт, експрес-контроль.  

Мета семінарських та практичних занять — поглиблення та закріплення знань, 

отриманих на лекціях і при самостійному вивченні навчально-методичної літератури. 

Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, дискусії, 

розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти відповідають як за 

бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки основні виступи, але й суттєві 

доповнення до викладеного іншими. На семінарських заняттях заслуховуються тематичні 

повідомлення, реферати. На практичних заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ кожного 

студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до недостатньо 

розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться завдання щодо 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен добре вивчити рекомендовану до 

даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, питання, написати короткі 

тези свого виступу. 

 

КАРТА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни „Аналіз даних у регіональній економічній політиці” 

для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 05- «Соціальні та поведінкові 

науки»  спеціальності 051 –«Економіка», спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика». 

Види 

роботи 

Планові 

терміни виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ 

Рівень засвоєння знань та активність роботи на практичних, (семінарських) заняттях 

1.Підготовка до  

семінарських та практичних  

занять Колективна і 

індивідуальна робота на 

практичних заняттях 

Відповідно до розкладу 

занять 

Контроль якості: 

- виконання домашніх 

завдань; 

- експрес-контроль; 

- усне опитування. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2. Реферативне дослідження 
Відповідно до розкладу 

занять 

Доповідь за темою 

реферату 
5 5 

Виконання модульних контрольних завдань під контролем викладача 

3. Підготовка до виконання 

модульних контрольних 

завдань 

За графіком 

семінарських та 

практичних занять 

Письмовий контроль. 

Оцінка виконаних 

модульних робіт. 

10 10 

Виконання завдань для самостійного опрацювання 

4. Написання 

індивідуального навчально-

дослідного завдання 

(лабораторна робота) 

За 2 тижні до початку 

екзаменаційної сесії 

Захист результатів 

виконаних завдань 
15 15 

Підсумковий контроль 

5. Складання іспиту  

Відповідно до розкладу 

складання заліків та 

іспитів 

Письмовий 

екзаменаційний білет 
50 50 

Разом балів за обов’язкові види робіт 100 100 
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12.  Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). Відмітку про складання іспиту студент отримує відповідно до набраних балів та 

шкали оцінювання, при цьому враховується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу , національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

А 90 – 100 відмінно 

В 81-89 
добре 

С 71-80 

D 61-70 
задовільно 

Е 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 0-20 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

Особливості поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

Протягом семестру проводиться контроль успішності шляхом перевірки домашніх 

завдань, опитування, експрес-опитування та написання модульних робіт. За належну 

підготовку та активність на семінарських та практичних заняттях студент може отримати до 

10 балів. За результатами контролю поточного рівня знань у вигляді тестів для 

самоконтролю студенти можуть отримати максимально 10 балів. За результатами написання 

модульних робіт студенти можуть отримати максимально 10 балів. За виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання та належний його захист студент може 

отримати максимально 15 балів. За виконання реферату за обраною темою студент може 

отримати максимально 5 балів. За результатами написання екзаменаційного білету студенти 

можуть отримати максимально 50 балів У підсумку студент може набрати за семестр 

максимально 100 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної та заочної форми з курсу “Аналіз даних у 

регіональній економічній політиці” 

Поточне тестування та самостійна робота 
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10 15 5 50 100 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Т1, Т2, ... Т10– теми змістових модулів 

 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання з курсу „Регіональна статистика” / Укл.: Т.В.Панчишин. – Львів: 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 16 с; 
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2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми 

навчання з курсу „Регіональна статистика ”/ Укл.: Т.В. Панчишин. – Львів: Видавництво 

ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 10 с.; 

3. Завдання для самостійної роботи з курсу „Регіональна статистика ”/ Укл.: 

Т.В. Панчишин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 7 с.; 

4. Регіональна статистика: Конспект лекцій . для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.03050601, 703050601 «Прикладна статистика» Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету  імені Івана Франка, 2012. –130 с. 

 

14. Рекомендована література 

1. Панчишин Т.В. Опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] \\ Доступно з:  

http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=55643 

2. Статистичні методи оцінки регіонального розвитку: навчальний посібник / під 

ред. д-ра екон. наук, проф. Раєвнєвої О. В. – Х. : ФОП Александрова К. М., 2016. – 328 с 

3. Аксьонова І.В. Регіональна статистика. Конспект лекцій. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. 

– 128 с. 

4. Побурко Я.О. Основи організації регіональної статистики. НАН України, ІРД. –

Львів, 2004. – 196с.  

5. Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю. Диспропорційність соціальноекономічного 

розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання: Монографія. – Х. : 

ВД «ІНЖЕК», 2014. – 264 с 

6. Методика исследования региональных аспектов экономики / Монография / 

Бабенко Г.А., под ред. Ф.В. Зиновьева. Крымский экон. ин-т КНЭУ. Симферополь: Таврия, 

2005.- 158с. 

7. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України/ 

М.М. Жилєнкова // Статистика України. -2005. -№ 4. - С. 51-53. 

8. Заставний Ф. Проблеми територіального розвитку Депресивні регіони України: 

аналіз, оцінка, проблеми.// Регіональна економіка №1,  2005. - С.76-90. 

9. Аналітична частина проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2027 року [Електронний ресурс] \\ Доступно з:  https://www.minregion.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/05/analityka.pdf 

10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

[Електронний ресурс] \\ Доступно з:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-

%D0%BF#Text 

11. Веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України [Електронний 

ресурс] \\ Доступно з: https://www.minregion.gov.ua/ 

12. Веб-сайт Державного фонду регіонального розвитку [Електронний ресурс] \\ 

Доступно з:  http://dfrr.minregion.gov.ua/ 

13. Веб-сайт платформи "Децентралізація дає можливості" [Електронний ресурс] \\ 

Доступно з: https://decentralization.gov.ua/ 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=55643
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/analityka.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/analityka.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
https://www.minregion.gov.ua/
http://dfrr.minregion.gov.ua/
https://decentralization.gov.ua/
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15. Інформаційні ресурси 

Організація, установа. Адреса Веб-сайту 

Державна служба статистики України. http://ukrstat.gov.ua/  

Головне управління статистики у Львівській 

області. 
http://lv.ukrstat.gov.ua/ 

Організація об'єднаних націй http://www.un.org/  

Міжнародний валютний фонд http://www.imf.org/  

Світовий банк http://www.worldbank.org/  

Організація економічного співробітництва та 

розвитку 
http://www.oecd.org/  

Європейська економічна комісія ООН (список 

лінків на національні та міжнародні агентства) 
http://www.unece.org/stats/links.htm/  

Європейське економічне співтовариство http://europa.eu.int/  

Євростат 
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/

home.htm/  

Світовий центр даних http://test.wdc.org.ua/  

Міжнародна організація праці http://www.ilo.org/  

Світова організація торгівлі http://www.wto.org/  

Організація ООН з промислового розвитку http://www.unido.org/  

Сільськогосподарська та продовольча організація 

ООН 
http://www.fao.org/  

Інститут демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України 
http://www.idss.org.ua/ 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/stats/links.htm/
http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home.htm/
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home.htm/
http://test.wdc.org.ua/
http://www.ilo.org/
http://www.wto.org/
http://www.unido.org/
http://www.fao.org/
http://www.idss.org.ua/

