
   
 

  1  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

Кафедра статистики 

 

 

 
Затверджено 

На засіданні кафедри статистики  

економічного факультету  

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 27 серпня 2021 р.) 

 

Завідувач кафедри   проф. Матковський С.О. 

 

 

 

Силабус з навчальної дисципліни 

 

“Аналіз даних у регіональній економічній політиці”, 

 

що викладається в межах ОПП (ОПН) “Економічна аналітика та бізнес-

статистика” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі 

спеціальності 051 “Економіка” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2021 



   
 

2 

Силабус курсу АНАЛІЗ ДАНИХ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ 

_____2020-2021____ навчального року  

 

Назва курсу  Аналіз даних у регіональній економічній політиці 

Адреса викладання 

курсу  

м. Львів, проспект Свободи 18  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна  

Економічний факультет, кафедра статистики  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності  

05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка, "Економічна 

аналітика та бізнес-статистика" 

Викладачі курсу  Панчишин Тарас Володимирович, кандидат економічних наук,  доцент 

кафедри статистики економічного факультету  

Контактна інформація 

викладачів  

Taras.Panchyshyn@lnu.edu.ua  

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych,  

м. Львів, пр.Свободи 18, а.215  

Консультації по курсу 

відбуваються  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через систему дистанційного навчання MOODLE http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3648 . Для погодження часу 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача.  

Сторінка курсу  http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3648 

Інформація про курс  Дисципліна „Аналіз даних у регіональній економічній політиці” є 

нормативною дисципліною для підготовки за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістра, яка викладається в  __2__  семестрі в 

обсязі __4__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу  

Аналіз ефективності регіонального управління передбачає аналіз 

основних індикаторів економічного, соціального, демографічного, 

екологічного стану регіонів, котрі дають цілісне уявлення стану та 

перспектив розвитку території.  

Логіка та структура викладу курсу визначається метою та завданнями 

дисципліни та передбачають ознайомлення з основними методичними 

концепціями та підходами, що існують у регіональних статистичних 

дослідженнях, формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку 

регіону, проведення міжрегіональних порівнянь. 

Мета та цілі курсу  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.  

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 

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://e-learning.lnu.edu.ua/message/index.php
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3648
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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 реа¬лізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 

соціально-еконо¬мічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та 

інших обмежень (ПРН4) 

- Дотримуватися принципів академічної доброчесності (ПРН5) 

- Обирати ефективні методи управління економіч¬ною 

діяльністю, обґрунтову-вати пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і прикладних досліджень(ПРН7) 

- Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комп¬лексних 

економічних завдань (ПРН8) 

- Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують засто¬сування нових підходів, мето¬дів та інструментарію 

соціаль¬но-економічних досліджень(ПРН9) 

- Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного роз¬витку, формувати та аналізу¬вати моделі 

економічних систем та процесів(ПРН11) 

- Організовувати розроб¬ку та реалізацію соціально-економічних 

проєктів із враху¬ванням інформаційного, мето¬дичного, 

матеріального, фінан¬сового та кадрового забезпечення(ПРН15) 

- Формувати системи ста¬тистичного моніторингу 

регіо¬нального, національного та між¬народного бізнес-простору для 

розробки ефективних аналі¬тично-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). 
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Література для 

вивчення дисципліни  

Основна  

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. 

Допоміжна  

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. 

Інформаційні ресурси 

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/ 

Тривалість курсу  __120__ год.  

Обсяг курсу   32  години аудиторних занять. З них _16_ годин лекцій, _16_ годин 

практичних занять та _88_ годин самостійної роботи  

Очікувані результати 

навчання  

Після успішного завершення курсу результатами навчання будуть: 

- вміння формулювати, аналізувати та синтезуват'и 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; 

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

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

– основні принципи класифікації та методологї регіональних 

статистичних досліджень в Україні; 

– організацію регіональних статистичних спостережень 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. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: 

– будувати систему аналітичних показників оцінки соціально-

економічного розвитку різних регіональних утворень; 

– здійснювати інтегральну оцінку соціальної сфери регіону; 

– здійснювати аналіз комплексності та сталості розвитку регіону; 

– здійснювати міжрегіональні порівняння соціально-економічного 

розвитку; 

– робити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо управління 

розвитком регіонів за результатами аналізу розвитку регіону. 

Ключові слова  Регіональна економічна політика, регіональні економічні дослідження, 

індикатори регіонального розвитку, моніторинг регіонального розвитку, 

міжрегіональні порівняння, джерела даних регіональних досліджень. 

Формат курсу Очний /заочний   

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом 

та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою 

програмою.   

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання 

і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 

відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), 

на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний 

матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – 

проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

Теми  1. Мета і значення регіональних статистичних досліджень 

2. Методи і завдання регіональних статистичних досліджень 

3. Система статистичних показників регіональних досліджень 

4. Організація і проведення статистичних досліджень продукції в 

регіонах 

5. Організація і проведення статистичних досліджень послуг у регіонах 

6. Регіональна статистика соціального розвитку 
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7. Методологія аналізу пропорційності та збалансованості розвитку 

регіонів 

8. Статистика комплексності розвитку регіонів 

9. Методологічні принципи впровадження моніторингу регіонального 

розвитку 

10. Методи міжрегіональних статистичних зіставлень 

Підсумковий  

контроль, форма  

Екзамен, письмовий. 

Зразок екзаменаційного білету за посиланням http://e-

learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=45330 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань отриманих під 

час вивчення таких дисциплін, як "Основи статистики", "Економічна 

статистика", "Система національних рахунків", "Регіональна 

економіка", "Статистичне моделювання та прогнозування", достатніх 

для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел та способів 

одержання даних, їх зведення та аналізу. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Презентації, лекції, спільні розробки: ведення глосарію, робота у групах, 

дискусія, підготовка реферативних досліджень, підготовка 

індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). 

Лекційна форма навчання:   

проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки; 

демонстрація он-лайн ресурсів, як джерел даних регіональних 

досліджень.  

Семінарське заняття: 

доповідь, відповідь, обговорення; презентація, реферативне 

дослідження, тестування. 

Необхідне обладнання  Для вивчення курсу достатньо стандартного набору програм MS Office 

ліцензії А1 

Критерії оцінювання  

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• активність під час практичних/лабораторних занять: максимально 

балів _10 _  

• тести для самоконтролю: максимально балів _10 _  

• контрольні заміри (модуль): максимально балів _10_ 

• виконання завдань лабораторних робіт під час виконання ІНДЗ _15_ 

• підготовка реферативного дослідження _5_ 

• підсумковий контроль у формі іспиту _50_ 

Підсумкова максимально балів _100_  

Опитування  Оцінювання якості викладання курсу по завершенню семестру доступне 

в системі дистанційного навчання MOODLE за посиланням http://e-

learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=55782 

  

http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=45330
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=45330
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=55782
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=55782

