
МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА 
Мета курсу – вивчення дисципліни “Міжнародна статистика” — отримання 

необхідних наукових знань з сучасної теорії оцінки та аналізу міждержавних 
зв’язків. 

Дисципліна «Міжнародна статистика» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Вища математика», «Економічна теорія», 
«Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв'язків», «Історія 
економіки і економічної думки», «Міжнародні економічні відносини», «Облік і 
аналіз ЗЕД», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Основи науково-
аналітичних досліджень». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисципліни «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
засвоїти основи діючої методології, міжнародні стандарти в галузі статистичного 
обліку, а також світові методологічні принципи розрахунків та аналізу 
узагальнюючих статистичних показників. 

Програмні результати навчання: 
знати: які набуває студент: проблеми міжнародної статистики на сучасному етапі 
розвитку світового господарства; специфіка розвитку національних статистичних 
служб країн, методику гармонізації системи класифікацій на основі міжнародних 
стандартів в статистиці, методи обліку зовнішньої торгівлі, взаємозв’язок 
економічних потоків й економічних операцій в СНР; схему побудови зовнішніх 
рахунків в СНР; методологію складання платіжного балансу у відповідності до 
міжнародних стандартів; показники зовнішньоекономічних зв’язків; методи 
зіставлення в міжнародній статистиці; методологія розрахунку статистичних 
показників; базові основи методології статистичного дослідження;  
вміти: узагальнювати вихідну інформацію щодо оцінки розвитку національних 
статистичних служб країн, визначати основні види операцій в зовнішній торгівлі; 
визначати складові статистики зовнішньоекономічних зв’язків; розраховувати й 
обгрунтовувати показники в зовнішній торгівлі товарами та послугами; проводити 
порівняльний аналіз розвитку економік держав; обґрунтовувати ефективність 
зіставлення за умов використання певної системи статистичних показників; 
вибирати більш приязніші варіанти вкладення капіталу; оцінювати рівень 
економічної безпеки країни; застосовувати методи статистичного аналізу у 
відповідності до мети дослідження. 
володіти: здатність застосовувати знання, вміння та особисті якості для успішної 
роботи в певній галузі визначається компетентностями фахівця. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇСТАТИСТИКИ. ПРОБЛЕМИ 
КЛАСИФІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СТАТИСТИЦІ. Місце 
статистики в системі соціально-економічної діяльності. Історія становлення 
міжнародної СЕС. Сучасна організація міжнародної СЕС. Основні сучасні 
міжнародні організації-виробники статистики. Міжнародні класифікації видів 
економічної діяльності. Міжнародні класифікації видів продукції. Міжнародні 
функціональні класифікації видів витрат. Міжнародні класифікації занять, професій, 
освіти. Міжнародний досвід побудови та користування класифікаціями та 
класифікаторами. 



МІЖНАРОДНА ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА. МІЖНАРОДНВ СТАТИСТИКА 
ПРАЦІ. МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА. 
МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ. МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. СТАТИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. 
Основні поняття статистики населеня. Чисельність населення. Природній рух 
населення (відтворення). Механічний рух населення (міграція). Прогнозування. 
Основні поняття статистики праці. Характеристики (показники) працездатного 
населення. Економічно-активне населення. Безробіття. Групування Едварса. 
Статистика праці на мікрорівні (на підприємстві). Основні поняття статистики 
національного багатства. Структура національного багатства. Основний капітал. 
Економічна оцінка компонентів національного багатства. Споживання основного 
капіталу та його якість. Аналіз динаміки національного багатств. Коефіцієнти руху 
капіталу. Поняття міжнародної статистики промисловості. Предмет і завдання 
дисципліни. Інформаційне забезпечення статистики промисловості. Статистика 
засобів виробництва. Статистика енергетичного та виробничого устаткування. 
Статистика персоналу. Статистика виробництва промислової продукції. Статистика 
витрат виробництва. Статистика ринкової кон’юнктури. Статистика фінансових 
результатів діяльності підприємств. Статистика ефективності діяльності 
промисловості. Міжнародний досвід статистики промисловості. Поняття 
міжнародної статистики сільського господарства. Предмет і завдання дисципліни. 
Організація міжнародної статистики сільського господарства. Статистика земельних 
ресурсів. Статистика посівних площ. Статистика валового збору й урожайності 
сільськогосподарських культур. Статистика поголів’я худоби. Статистика продукції 
тваринництва і продуктивності тварин. Вартісні показники продукції сільського 
господарства. Статистика матеріально-технічної бази сільського господарства. 
Статистика праці в сільському господарстві. Статистика витрат виробництва і 
собівартості продукції. Показники прибутковості сільськогосподарського 
виробництва. Основні поняття статистики міжнародної торгівлі. Експорт та імпорт 
послуг. Облік транзиту. Облік кількості товарів у зовнішній торгівлі. Облік вартості 
товарів у зовнішній торгівлі. Інкотермс. Основні вартісні категорії міжнародної 
торгівлі. Дати експорту та імпорту у зовнішній торгівлі. Географічна структура 
зовнішньої торгівлі. Світовий товарооборот і сальдо світової торгівлі 
МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ. МІЖНААРОДНА СИСТЕМА 
НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЗІСТАВЛЕНЬ 
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. СТАТИСТИКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. 
Система міжнародних фінансів. Еволюція світової валютної системи. Світовий 
фінансовий ринок та його структура. Статистика валютного ринку та валютних 
операцій. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. Міжнародний 
кредитний ринок та технології кредитування. Статистика ринку міжнародних 
інвестицій. Особливості функціонування євроринку. Фінанси транснаціональних 
корпорацій. Статистика міжнародних розрахунків та платіжний баланс. 
Заборгованість у системі міжнародних фінансів. Україна у світовому фінансовому 
ринку. Джерела виникнення системи національних рахунків. Етапи розвитку 
міжнародної системи національних рахунків. Загальна характеристика СНР ООН 
1993. Поточні рахунки. Рахунки нагромадження. Баланси активів і пасивів. Рахунки 
операцій.  грегати в СНР та їх взаємозв’язок. Особливості побудови національних 
рахунків України. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі та 
моделюванні. Етапи проведення міжнародних зіставлень. Вимоги до міжнародних 



зіставлень. Програма міжнародних зіставлень ООН. Методи зіставлень GDP. 
Основні статистичні макропоказники України в системі міжнародних зіставлень. 
Поняття про рівень людського розвитку. Статистичне відображення добробуту 
населення. Базові поняття і терміни статистики життєвого рівня. Сучасні глобальні 
тенденції у людському розвитку. Структура HDI та статистичні класифікації 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 

 


