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ВСТУП 

 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із основних напрямків 

економічної діяльності держави, підприємств, установ, яка тісно пов’язана із 

розвитком зовнішньої торгівлі товарами і послугами, іноземного інвестування, 

рухом капіталу в цілому, формування міжнародних зв’язків, що значно 

підвищує роль зовнішньоекономічної сфери як на макро-, так і на 

мікроекономічному рівні. Окремо широко застосовуються поняття 

міждержавних порівнянь та уніфікації умов торгівлі із застосування 

міжнародних класифікаторів. 

 

Мета: надання знань з теорії та практики організації статистики  

зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання: 

- вивчити основні показники для оцінювання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств; 

- вивчити основні міжнародні класифікації, що використовуються в 

статистиці зовнішньо –економічної діяльності; 

-  вивчити основні методи прогнозування показників 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- аналізувати та формалізувати вхідну статистичну інформацію 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- вивчити організацію статистичної роботи зовнішньо економічної 

діяльності; 

- підготовити документи для статистичного спостереження зовнішньої 

торгівлі; 

- розробити макети таблиць та блок–схеми для комп’ютерного оброблення 

статистичної інформації зовнішньоекономічної діяльності; 

- набути навичок з побудови моделі та верифікації прогнозних оцінок 

зовнішньоекономічної діяльності. 



 

У результаті вивчення дисципліни фахівець: 

повинен знати: 

- сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід науковців з організації 

статистичного спостереження зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

галузі; 

- методи побудови узагальнюючої оцінки стану зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств; 

- методи економіко–математичного прогнозування процесів зовнішньо-

економічної діяльності підприємств; 

- сучасну систему обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 

 повинен вміти: 

- узагальнювати систему статистичних показників для складання звітності 

щодо зовнішньоекономічної діяльності; 

- підготовлювати зведену інформацію, для надання вищім органам 

управління; 

- використовувати методи та технології оброблення статистичних даних 

зовнішньо–економічної діяльності; 

- забезпечувати достовірність, об’єктивність, стабільність надходження 

статистичної інформації зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Міждисциплінарні зв'язки: Дисципліна «СТАТИСТИКА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» базується на таких дисциплінах 

як статистика, міжнародна економіка, економічна статистика, 

макроекономіка. 

 

  



 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1  Міжнародні класифікації 

Тема 1. Предмет і організація статистики зовнішньоекономічної 

діяльності 

Предмет статистики зовнішньоекономічної діяльності. Основні етапи 

розвитку міжнародної статистики. 

Сучасний стан глобальної статистичної системи. 

Міжнародні економіко-статистичні стандарти. 

Критичні проблеми економічної статистики. 

Роль статистики в формуванні інформаційної інфраструктури світової 

економіки. 

Тема 2. Міжнародні класифікації і реєстри 

Міжнародні класифікації видів економічної діяльності. 

Міжнародні класифікації продукції. 

Міжнародні функціональні класифікації (витрат за Міжнародний досвід 

побудови системи статистичних реєстрів, цілями). 

Міжнародні класифікації занять, професій і освіти. 

Тема 3. Міжнародна система національних рахунків 

Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків. 

Загальна характеристика СНР ООН-1993. 

Інтегровані економічні рахунки та їх компоненти. 

Рахунки поточних операцій. 

Рахунки нагромадження. 

Баланси активів та пасивів. Рахунки операцій. 

Тема 4. Статистика зовнішньоекономічної діяльності сільського і 

лісового господарства 

Система показників і джерела інформації міжнародної статистики сільського 

господарства. 

Міжнародні зіставлення продукції сільського господарства. Міжнародні 



зіставлення продуктивності праці у сільському господарстві. Статистика 

лісового господарства. 

Змістовний модуль2 Методологічні основи міжнародних галузевих 

статистик 

Тема 5. Статистика зовнішньоекономічної діяльності промисловості 

Система показників, джерела інформації й публікації міжнародної статистики 

промисловості. 

Порівнюваність складу промисловості окремих країн. 

Показники рівня промислового виробництва. 

Міжнародні порівняння показників результатів промислового виробництва. 

Міжнародні зіставлення показників продуктивності праці в промисловості. 

Індекси промислового виробництва. 

Тема 6. Статистика міжнародної торгівлі 

Статистична оцінка імпорту та експорту. 

 Система показників міжнародної торгівлі. 

Статистика міжнародної торгівлі товарами. 

Статистика міжнародної торгівлі послугами. 

Основні види цін, які застосовуються в міжнародній статистиці торгівлі. 

Статистичні публікації ООН з міжнародної торгівлі. 

Тема 7. Статистика зовнішньоекономічної діяльності фінансів 

Джерела статистичної інформації міжнародних фінансових організацій. 

Основи міжнародного стандарту в галузі статистики державних фінансів. 

Загальна характеристика міжнародного стандарту з грошово-кредитної 

статистики. Фінансова статистика. 

Статистика платіжного балансу. Показники світового ринку валют і цінних 

паперів. 

Методи розрахунку валютних курсів. Статистичний аналіз інфляції у світовій 

економіці. 

Тема 8. Методологічні основи проведення міжнародних зіставлень 

Етапи проведення міжнародних зіставлень. 



Вимоги щодо міжнародних зіставлень. 

Показники, що використовуються в Програмі міжнародних зіставлень ООН. 

Основні методи міжнародних зіставлень валового внутрішнього продукту. 

Метод ЕКШ, Метод Гірі-Каміса, Методи Герарді і Уолша. 

Статистична характеристика основних макроекономічних показників України 

в порівнянні з іншими кранами. 
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ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Підсумкова атестація з навчальної дисципліни «СТАТИСТИКА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» залік.  

http://www.ukrstat.gov.ua-/
http://www.bank.gov.ua/


  

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою:  

− поточне опитування та робота в групах; 

− тестування; 

− формування аналітичних оглядів; 

− захист кейсових завдань та підготовка презентацій; 

− перевірка практичних завдань та есе. 

 

Критерії успішності:  

Оцінку  – зараховано (А)  виставляють студентам, які глибоко засвоїли  

програмний матеріал (90-100%),  вичерпно,  послідовно,  грамотно  й логічно 

його викладають, у їх відповідях теорія й практика тісно пов’язані. При цьому 

студенти без складнощів дають  відповідь при  видозміненні завдання, творчо 

застосовують набуті знання, правильно обґрунтовують прийняті рішення, 

виявляють навички системного підходу до вирішення поставлених завдань. 

Письмові роботи оформляють повністю до вимог державного стандарту.  

Оцінку  – зараховано (В,  С)  виставляють студентам, які твердо знають 

програмний матеріал значно вище середнього рівня (74-89%), грамотно i по 

суті його викладають, не допускають істотних неточностей у відповідях на 

запитання, виявляють аналітичні здібності при виконанні  завдань, володіють 

необхідними навичками їх виконання. Письмові роботи оформляють із 

незначними відхиленнями від вимог державного стандарту.  

Оцінку  –  зараховано (D, E)  виставляють студентам, які викладають 

матеріал  достатньо  послідовно, однак виявляють знання тільки  основного 

програмного матеріалу (60-73%), допускають окремі неточності, не досить 

правильні формулювання при викладі програмного матеріалу, одночасно 

володіють умінням виконання поставлених завдань. Письмові роботи 

оформляють в основному з вимогами державного стандарту.  

Оцінку – не зараховано (FX) виставляють студентам, які не знають 

значної частини програмного матеріалу (0-59%), викладають його не 

послідовно, допускають істотні помилки, невпевнено, із великими 

утрудненнями виконують поставленні завдання. Письмові роботи подають із 

грубими порушеннями державного стандарту. 
 

 

 


