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СИЛАБУС 
курсу 2020—2021 навчального року 

 

 

Назва дисципліни 

 

Митна статистика і аналіз ЗЕД 

 

Адреса викладання 

дисципліни 

 

м.Львів, пр.Свободи, 18 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

 

Економічний факультет, кафедра статистики 

 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

051 Економіка 

"Економічна аналітика та бізнес-статистика" 

 

Викладачі 

дисципліни 

 

Марець О.Р., к.е.н., доцент кафедри статистики 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

 

Електронна адреса: oksana.marets@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача: https://econom.lnu.edu.ua/employee/marets-o-r 

Місце знаходження: м.Львів, пр.Свободи, 18, 215 каб. 

 

 

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації в 

MS Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача 

 

Сторінка курсу 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=79 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб 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.  

Тому у курсі представлено як огляд концепцій організації митної 

статистики, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

вирішення практичних задач 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Митна статистика і аналіз ЗЕД» — це вибіркова 

дисципліна зі спеціальності 051 Економіка для освітньої програми 

“Економічна аналітика та бізнес-статистика”, яка викладається в II-

му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS) 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/marets-o-r
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Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Митна статистика і аналіз 

ЗЕД» є 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 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

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. 

 

Додаткова література: 

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». 

 

Інтернет-джерела: 

1. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Всі документи бази даних "Законодавство України". URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a 

3. Державна Митна Служба. URL: https://customs.gov.ua/ 

4. Онлайн-портал з відкритими знеособленими даними митної бази. 

URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ 

 

Обсяг курсу 

90 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати: основні правові аспекти здійснення ЗЕД, порядок митного 

оформлення товарів та види митних режимів, основні правила 
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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. 

 

 

Ключові слова 

 

Зовнішньоекономічна діяльність, митна статистика, резидент, 

нерезидент, економічна територія, статистична територія, митна 

територія країни, митний режим, стандартні та нестандартні 

групування, УКТЗЕД, первинні дані, статистичні дані, 

адміністративні дані, метадані, митне оформлення, митна 

декларація, періодична митна декларація, форма № 5-зез, форма № 

14-зез, статистичний показник, імпорт, експорт, 

зовнішньоторговельний оборот 

Формат курсу Очний /заочний  

 
Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 

Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики та обліку 

зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 2. Загальні умови укладення та виконання зовнішньоекономічних 

контрактів (договорів) 

Тема 3. Митне оформлення, декларування та контроль 

Тема 4. Валютне регулювання 

Тема 5. Статистичні обстеження зовнішньої торгівлі товарами. 

Організація митної статистики. 

Тема 6. Основні групування та класифікації митної статистики зовнішньо 

торгівлі 

Тема 7. Візуалізація даних сфери ЗЕД 

Тема 8. Аналіз даних ЗЕД 

 

Див. також схему курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

залік 

 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін: «Макроекономіка», «Економіка України», 

«Господарське право», «Мікроекономіка», «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Статистика», «Економічна статистика», 

«Бухгалтерський облік», «Статистика підприємництва», «Аналіз 

господарської діяльності», «Статистичне моделювання та 

прогнозування» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання програмного забезпечення: 

Excel/ Google Sheets, Word/Google Docs 
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Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 80 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 80 

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену 

 

Матеріали розміщені на сторінці курсу 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=79 

 

Опитування 

Поділитись враженнями від організації навчання, відзначити те, що 

сподобалось та вказати на те, що можна поліпшити можна за 

посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-

pz0G9ISUuA2Pc/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-pz0G9ISUuA2Pc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-pz0G9ISUuA2Pc/edit

