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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Міжнародна статистика 
Викладач (-і) Коровчук Юрій Іванович 
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача yurii.korovchuk@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очна / заочна 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Міжнародна статистика» в міжнародних відносинах спрямоване на 
вивчення методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, 
організації збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу, проведення аналізу та 
узагальнення результатів. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з організації, методології та процедур проведення статистичних досліджень в сфері 
міжнародних економічних відносин. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 
відносин та моделей економічного розвитку. 
СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, 
оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 

5. Програмні результати навчання 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 
загального і спеціального призначення. 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 
інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 
толерантності та поваги до них. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 
теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 
міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 
трансферу технологій. 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 
суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 
між ними. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 
міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 
професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та 
заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

Четвертий 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Теоретико-організаційні основи 
міжнародної економічної статистики. 

2 2 10 

Тема 2. Інформаційно-методичне 
забезпечення міжнародної економічної 
статистики. 

2 2 10 

Тема 3. Статистика макроекономічних 
показників та їх використання в 
міжнародних порівняннях. 

2 4 10 

Тема 4. Статистика міжнародної торгівлі. 2 2 10 
Тема 5. Статистика іноземних інвестицій. 2 4 10 
Тема 6. Статистика міжнародного туризму. 2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залік 50 

балів /50 балів. 
 



Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залік 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
Базова 

1. Капица Л.М. Индикаторы мирового развития: [монография] / Л.М. Капица. – 
М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2008. – 352 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Ю.Г. Козак, Д.Г. 
Лук’яненко, Ю.В. Макогон. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. 

3. Козак Ю.Г. Основи міжнародної торгівлі: [навчальний посібник] / Ю.Г. Козак, 
Н.С. Логвінова, К.І. Ржепішевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с. 

4. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної 
економіки: Навч. посібник/ О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. 
– 471 с. 

5. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М.П. Мальська, Н.В. 
Антонюк. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 

6. Масич Л.О. Навчальний посібник з основ теорії статистики (зрозуміло про 
складну статистику)/ Л.О. Масич. – Донецьк, ДонНУ, 2003. – 190 с. 

7. Международная статистика: учебник / под ред. Б.И. Башкатова, А.Е. 
Суринова. – М. Издательство Юрайт, 2010. – 671 с. 

8. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник/ Р.М. Моторин. 
– К.: КНЕУ, 2004. – 324 с. 17. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України / 
В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с. 

9. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір / Балабанов К.В., 
Булатова О.В., Чентуков Ю.І., Дубенюк Я.А. та інші; За наук. ред. К.В. Балабанова. – Донецьк: 
Вебер (Донецька філія), 2007. – 234 с. – Бібліогр.: с. 223-232 

10. Сидорова А.В. Статистика внешнеэкономической деятельности /А.В. 
Сидорова. - Донецк: ДонГУ, КИТИС, 1998. – 200 с. 

11. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України / В.Г. Федоренко. – 
К.: МАУП, 2004. – 272 с. 29. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля / Т.М. Циганкова, Л.П. 
Петрашко, Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с. 
Допоміжна 



12. Диденко Н.И. Мировая экономика: методы анализа экономических процессов: 
Учеб. пособие/Н.И. Диденко. – М.: Высш. школа, 2008. – 782 с. 

13. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. 
Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. 

14.  Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: [навч. посібник. – 3-тє вид., 
перероб. і доп.]/В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 406 с. 

15. Лугінін О.Є., Статистика національної та міжнародної економіки: [навч. 
посібник]/ О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 471 с. 

16. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: [підручник] / Р.М. 
Моторин. – К.: КНЕУ, 2004. – 324 с. 

17. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник]/ В.Є. 
Новицький – К.: КНЕУ, 2003. – 948с. 

18. Чигиринська О.С., Теорія економічного аналізу: [навч. посібник]/О.С. 
Чигиринська, Т.М. Власик. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. 
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