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Підстави до вивчення дисципліни: володіння методами математичної статистики. 

 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародна статистика» є формування знань про діяльність та 

розвиток міжнародних організацій і національних статистичних служб, їх взаємодію у процесі 

розробки уніфікованої методології статистичних спостережень, статистичних стандартів та 

рекомендацій; створення глобальної системи планування та координації міжнародної статистичної 

діяльності тощо.  

   

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: 

• формування уявлення про сучасну складну організаційну модель міжнародної статистичної 

діяльності, особливості планування та координації статистичних спостережень, міжнародну систему 

обміну статистичними даними;  

• отримання інформації про основні методологічні та нормативні документи, що напрацьовані та 

прийняті міжнародною статистичною спільнотою (документи правового характеру, метадані з 

основних напрямків статистичних спостережень, статистичні стандарти, посібники, регламенти, 

рекомендації, світові та регіональні класифікації і номенклатури тощо); 

• набуття практичних навичок щодо ефективного пошуку необхідної статистичної інформації, 

відповідної методології та метаданих, що розміщені на сайтах, накопичені у статистичних базах даних 

та опубліковані у виданнях міжнародних організацій та національних статистичних служб; 

• аналіз отриманої інформації з використанням методології та рекомендацій міжнародних 

статистичних організацій, застосування статистичних показників у моніторингу та контролі виконання 

програм розвитку. 
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Результатами вивчення дисципліни (компетентностями) є набуття аспірантами системних 

знань і навичок щодо практичного використання різноманітної та багатоаспектної інформації, вміння 

грамотне інтерпретувати та аналізувати зібрані дані. Дисципліна спрямована на здобуття та досягнення: 

компетентностей і програмних результатів зазначених в Програмі дисципліни. 

Дисципліна «Міжнародна статистика», як вибіркова компонента освітньої програми, забезпечує 

оволодіння здобувачами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних 

результатів навчання за відповідними освітньо-професійними програмами: 033 – Філософія,,051 – 

Економіка, 052 – Політологія, 053 – Психологія, 072 – Фінанси банківська справа та страхування, 073 – 

Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 – Комп’ютерні 

науки , 281 – Публічне управління та адміністрування, 292 – Міжнародні економічні відносини. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назва теми 

Кількість годин Форми 

контролю 

знань Усього 

(годин/ 

кредитів) 

з них 

Лекції 

практичні 

(семінарськ

і) заняття / 

МК 

лабора-

торні 

заняття 

Самос 

тійна 

робота 

1   4 5 6 7 
 

2 2 3 4 5 6 7 
 

3 2 3 4 5 6 
 

4 2 3 4 5 
 

5 2 3 4 
 

6 2 3 
 

7 2 
 

Тема1.Предмет міжнародної 
статистики 

3     1 - - 2 
О 

 

Тема 2. Сучасна глобальна система 
міжнародної статистики 

3 1 - - 2 
О 

 

Тема 3. Міжнародні 
 класифікації та реєстри 

8 2 - - 6 
О, ПЗ 

Т 

Тема 4. Міжнародна  
система національних рахунків  

18 4 4 - 10 
О, ПЗ 

Т 

Тема 5. Міжнародна демографічна і 
соціальна статистика 

10 2 2 - 6 
О, ПЗ 

 

Тема 6. Міжнародна статистика 
сільського і лісового господарства 

8 1 - - 7 
О, ПЗ 

 

Тема 7. Міжнародна статистика 

промисловості 
8 1 - - 7 

О, ПЗ 

 

Тема 8. Статистика міжнародної 

торгівлі 
8 1 2 - 5 

О, ПЗ 

 

Тема 9. Міжнародна статистика 

фінансів 
8 1 2 - 5 

О, ПЗ 

 

Тема 10. Методологічні  

засади проведення міжнародних 

зіставлень 

16 2 2 - 12 
О, ПЗ 

Т 

Разом 90/3 16 12 - 62  

Підсумковий контроль знань -      залік 
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Умовні позначення: 

О   – опитування; 

ПЗ –перевірка завдань (реферату, творчого завдання); 

Т    – тестування; 
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3. International Statistical Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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Політика дисципліни 

● Політика щодо графіку виконання завдань: роботи надсилати на електронну пошту або в MOODL 

згідно графіку виконання. Роботи мають бути виконані вчасно. 

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату 

і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та заліків заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв) згідно  

Положення про дотримання академічної доброчесності  

(https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unstats.un.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17515823/homepage/ForAuthors.html

