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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2020/2021-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

II-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год. год. 

Практичні, семінарські 

16 год. год. 

Лабораторні 

 год. год. 

Самостійна робота 

58 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання –  55 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів знань про методологію організації митної 

статистики, а також умінь і навиків їх застосування для розв’язання дослідницьких та 

управлінських проблем аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності на 

макроекономічному рівні. 

 

Завдання: 

- отримання студентами ґрунтовних теоретичних та практичних навиків, що 

дозволять оцінювати та аналізувати дані сфери зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); 

- оцінювати та аналізувати закономірності у сфері ЗЕД за допомогою 

статистичних методів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні правові аспекти здійснення ЗЕД; 

- порядок митного оформлення товарів та види митних режимів; 

- основні правила здійснення розрахунків у сфері ЗЕД; 

- методологічні підходи здійснення статистичних досліджень ЗЕД на 

макроекономічному рівні. 

 

вміти:  

- враховувати вимоги законодавства здійснення  в аналізі завономірностей ЗЕД; 

- оцінювати ефективність здійснення зовнішньої торгівлі, розглянути 

методологію розрахунку найважливіших аналітичних статистичних 

показників; 

- застосовувати методи статистичного аналізу ЗЕД для вирішення практичних 

задач. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Правові основи митної статистики 

ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання статистики та обліку зовнішньоекономічної 

діяльності 
Поняття, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування квотування та 

сертифікація зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Відповідальність за порушення при здійсненні ЗЕД. 

 

ТЕМА 2. Загальні умови укладення та виконання зовнішньоекономічних 

контрактів (договорів) 
Особливості укладання ЗЕД-договору. Форма та зміст ЗЕД-договору. Форми розрахунків у ЗЕД. 

Правила ІНКОТЕРМС. 

 

ТЕМА 3. Митне оформлення, декларування та контроль 
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Основні положення Митного кодексу. Поняття та зміст митних режимів. Загальні положення 

щодо митного оформлення та декларування. Засади організації митного контролю та відповідальність 

за порушення митного законодавства. 

 

ТЕМА 4. Валютне регулювання 
Валютний контроль як частина системи банківського моніторингу клієнтів. Перелік валютних 

операцій, які підпадають та не підпадають від перевірку. Основні індикатори ризику. Послідовність 

перевірки валютних операцій на ризиковість. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація статистичного вивчення ЗЕД 

 

ТЕМА 5. Статистичні обстеження зовнішньої торгівлі товарами. Організація 

митної статистики. 
Принципи організації статистичних обстежень зовнішньої торгівлі товарами. Типи даних та 

організаційні форми статистичних обстежень у вивченні зовнішньої торгівлі товарами. 

Адміністративні реєстри у митній статистиці зовнішньої торгівлі. Основи методології 

Показники митної стаистики зовнішньої торгівлі. 

 

ТЕМА 6. Основні групування та класифікації митної статистики зовнішньо 

торгівлі 
Загальна характеристика групувань і класифікацій у статистиці зовнішньої торгівлі. 

Міжнародні класифікації у статистиці зовнішньої торгівлі. Регіональні та національні класифікації у 

статистиці зовнішньої торгівлі. Відомчі класифікації у зовнішній торгівл 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Аналіз ЗЕД 

 

ТЕМА 7. Візуалізація даних сфери ЗЕД 
Основні принципи організації даних для їх візуалізації. Статистичні діаграми в розвідувальному 

аналізі даних. Діаграми для представлення результатів аналізу. 

 

ТЕМА 8. Аналіз даних ЗЕД 
Статистичне вивчення закономірностей динаміки у зовнішній торгівлі. Індексний метод у 

митній статистиці. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків у зовнішній торгівлі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Правові основи митної статистики 

Тема 1. Предмет, 

метод і завдання 

статистики та обліку 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

11,25 2  2   7,25 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Загальні умови 

укладення та 

виконання 

зовнішньоекономічних 

контрактів (договорів) 

11,25 2  2   7,25 

      

Тема 3. Митне 

оформлення, 

декларування та 

контроль 

11,25 2  2   7,25 

      

Тема 4. Валютне 

регулювання 
11,25 2  2   7,25 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 8 8   29       

Змістовий модуль 2. Організація статистичного вивчення ЗЕД 

Тема 5. Статистичні 

обстеження 

зовнішньої торгівлі 

товарами. Організація 

митної статистики. 

11,25 2  2   7,25 

      

Тема 6. Основні 

групування та 

класифікації митної 

статистики зовнішньо 

торгівлі 

11,25 2  2   7,25 

      

Разом за змістовим 

модулем 2 

22,5 4 4   14,5       

Змістовий модуль 3. Аналіз ЗЕД 

Тема 7. Візуалізація 

даних сфери ЗЕД 
11,25 2  2   7,25 

      

Тема 8. Аналіз даних 

ЗЕД  
11,25 2  2   7,25 

      

Разом за змістовим 

модулем 3 

22,5 4 4   14,5       

Усього годин              

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 90  16  16    58       

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Правові аспекти у сфері ЗЕД  2 

2 Загальні умови укладення та виконання зовнішньоекономічних 

контрактів (договорів)  

2 

3 Митне оформлення, декларування та контроль  2 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

4 Аналіз та перевірка інформації про валютні операції  2 

5 Організація статистичних обстежень зовнішньої торгівлі 2 

6 Групування і класифікації у статистиці зовнішньої торгівлі 2 

7 Візуалізація в розвідувальному аналізі та представлення даних 2 

8 Індексний метод у митній статистиці 2 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ліцензування квотування та сертифікація зовнішньоекономічної 

діяльності.  

5,25 

2 Правила Інкотермс  5,25 

3 Взяття на облік суб'єктів ЗЕД у митному органі  5,25 

4 Розрахунки у сфері ЗЕД  5,25 

5 Джерела даних для аналізу зовнішньоекономічної діяльності  5,25 

6 Регіональні, національні та відомчі класифікації у статистиці 

зовнішньої торгівлі. 

5,25 

7 Концепція чистих даних та граматики графіки, її застосування у 

візуалізації даних ЗЕД.  

5,25 

8 Застосування методів статистики для виявлення закономірностей 

та взаємозв'язків у ЗЕД 

5,25 

 Разом 42 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Митна статистика і аналіз ЗЕД” є:   

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач, для набування умінь і практичних навичок  (лабораторні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

розв'язання тестів, вирішення задач, на підставі самостійно опрацьованої базової 

літератури та додаткових джерел інформації для конкретизації й поглиблення 

базових знань, необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота). 

 

11. Методи контролю 

Для перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, тестування, розв’язок прикладних 

задач; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають 

тестування та задачі; 
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- для підсумкового контролю – проведення планового заліку (тестові завдання, 

задачі).  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 
для заліку 

А 90 – 100   

 

зараховано 
В 81-89 

 
С 71-80 

D 61-70 

 
E 51-60 

FX 21-50  не зараховано з можливістю повторного складання 

F 

0-20  

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни “Митна статистика і аналіз ЗЕД” включає: 

- конспект лекцій, розміщений в  системі електронного навчання Moodle; 

- вказівки щодо виконання практичних та самостійних робіт, які розміщені в 

системі електронного навчання Moodle та на YouTube; 

- завдань тестового типу, які супроводжують вказівки щодо виконання 

лабораторних та самостійних робіт (системі електронного навчання Moodle). 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання аудиторної та самостійної 

роботи на паперовому та електронному носіях. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Митна статистика зовнішньої 

торгівлі: навч.посіб. / [Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.]. – К.:  Алерта, 2015. 

– 238 с. 

2. Матковський С.О. Теорія статистики: навч.посібник / С.О.Матковський, О.Р. 

Марець. – К.: Знання, 2010. – 534с. 

3. Міжнародна статистика : підруч. для студентів екон. спец. / А. В. Сидорова, Я. 

В. Кіосак; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2013. - 383 c. 

4. Митний кодекс від 13.03.2012 року № 4495-VI. 

5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, 

зі змінами та доповненнями. 
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Допоміжна 
1. Закон України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.18 р. № 2473-VIІІ, зі 

змінами та доповненнями. 

2. Методологічний посібник зі статистики зовнішньої торгівлі товарами, затверджений 

наказом Держстату від 28.12.2012 №546 

3. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження 

щодо зовнішньої торгівлі товарами, затверджені наказом Держстату від 29.12.2017 

№354 

4. Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, затверджені 

наказом Держстату від 08.02.2013 №43 із змінами, затвердженими наказами Держстату 

від 07.03.2014 №58 та від 31.12.2014 №419 

5. Наказ Мінфіну від 25.12.1995 № 207 «Про затвердження форми Декларації про 

валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її 

межами». 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
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