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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Міжнародна статистика”) 
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Характеристика навчальної 

дисципліни 
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навчання 
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Вибіркова дисципліна 

 

Модулів – 1 
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аудиторних – 2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Міжнародна економічна статистика оцінює та аналізує дані про рівні та динаміку 

розвитку світового господарства. Вона є важливою галуззю знань зі збирання, аналізу, 

обробки та публікації статистичної інформації про явища на рівні світової економіки. 

Предметом міжнародної статистики є кількісна сторона стану та закономірностей 

розвитку світової економіки. 

Курс “Міжнародна статистика” охоплює всі основні статистичні показники та 

класифікації, які необхідні для аналізу ринкової економіки. Велика увага надається 

методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників 

міжнародної економічної статистики. 

Для вивчення дисципліни “Міжнародна статистика”  студент повинен ознайомитись з 

наступними курсами: «Статистика», «Економічна статистика», «Система національних 

рахунків»,  «Фінансова статистика», «Статистика і облік зовнішньоекономічної діяльності». 

. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна статистика» є допомога 

студентам у оволодінні найважливіших принципів статистики міжнародних організацій та їх 

міжнародних рекомендацій у галузі статистики, що в даний час широко використовуються 

при трансформації вітчизняної статистики на міжнародну практику 

Головними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна статистика» є дати чітке 

уявлення про систему статистичних показників ООН, її спеціалізованих установ та інших 

міжнародних  організацій;  виявити загальні риси і відмінності в принципах організації 

статистики різних міжнародних організацій; ознайомити з методологією приведення до 

порівнянності показників на основі міжнародних стандартів; допомогти студентам в 

методиці здійснення економіко-статистичного аналізу розвитку окремих країн у світовому 

співтоваристві;  прищепити навички розрахунків для аналізу даних про розвиток окремих 

країн світу; навчити студентів навичкам застосування методології міжнародних організацій з 

оцінки результатів ринкової економіки та сприяти виробленню навичок роботи з 

найважливішими міжнародними статистичними публікаціями. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивченні дисципліни 

студенти повинні: 

знати : 

історію розвитку міжнародної економічної статистики; 

основні міжнародні статистичні організації та про існуючі системи основних показників 

у них; 

методологію розрахунку статистичних показників у міжнародних організаціях; 

 основні міжнародні групування та класифікації. 

 

вміти : 

збирати статистичну інформації про економічне становище суб’єктів міжнародної 

економіки; 

використовувати сучасну систему показників міжнародної економічної статистики; 

застосовувати методи статистичного аналізу для дослідження соціально- економічних 

явищ і процесів країн у світовому співтоваристві; 

здійснювати перевірка зіставності статистичної інформації щодо різних країн; 

аналізувати  та порівнювати статистичну інформацію економіки України, країн 

Євросоюзу та інших країн світу. 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія міжнародної економічної статистики 

Тема 1. Методологічні аспекти міжнародної статистики  

Предмет міжнародної економічної статистики. Завдання міжнародної економічної 

статистики. Основні етапи розвитку міжнародної статистики. Діяльність міжнародних 

статистичних конгресів. Організація національних статистичних служб за кордоном. 

Міжнародні організації та їх статистичні служби. Класифікація світових статистичних 

організацій. Статистична комісія ООН. Статистичне бюро ООН. Міжнародний статистичний 

інститут. Статистичні органи МОП. Міжнародний валютний фонд. ФАО та ЮНІДО. 

Організація економічного співробітництва та розвитку. Регіональні міжнародні статистичні 

угрупування. Cучасні стандарти міжнародної статистики. 

Література [2,3,6,10]. 

Тема 2. Міжнародні статистичні класифікації економічної діяльності 

Основні принципи створення та структура міжнародних статистичних класифікацій. 

Види класифікацій. Гармонізація міжнародних класифікацій. Регіональні та національні 

класифікації у статистиці зовнішньої торгівлі . Міжнародна стандартна галузева 

класифікація усіх видів економічної діяльності (ISIC) Центральна класифікація продукції 

(CPC) Гармонізована система опису та кодування товарів (HS) Основні європейські 

економічні класифікації. Взаємозв’язок класифікацій світового, європейського та 

українського рівнів. Література [2,4,8,9]. 

 

Тема 3. Статистика ефективності міжнародної економічної діяльності 

Система показників міжнародної економічної статистики. Показники ефективності 

економічної діяльності у міжнародній статистиці. Ефективність капіталовкладень як один з 

основних показників ефективності економічної діяльності у міжнародній статистиці. 

Показники світового ринку цінних паперів. Теорія портфеля. 

Література [4,10]. 

 

Змістовий модуль 2. Організація та методологічні проблеми міжнародної 

статистики в різних галузях міжнародної економічної діяльності 

Тема 6. Статистика міжнародної торгівлі  

Основні завдання статистики міжнародної торгівлі. Джерела інформації про зовнішню 

торгівлю. Система показників міжнародної торгівлі. Особливості статистики міжнародної 

торгівлі послугами. Статистичне вивчення цін у міжнародній торгівлі. Засоби регулювання 

міжнародної торгівлі. Інформаційні ресурси з питань міжнародної торгівлі. 

Література [2,4,5,6,8,10]. 

 

Тема 5. Міжнародна фінансова статистика 

Основні статистичні публікації міжнародних фінансових організацій. Міжнародні 

рекомендації МВФ з фінансової статистики. Статистика платіжного балансу. Основні 

показники світового ринку валют. Статистичний аналіз інфляції у міжнародній економіці. 

Показники швидкості обороту грошової маси 

Література [2,8]. 

 



Тема 6. Галузеві статистики в міжнародній економічній діяльності 

Методологія міжнародної статистики праці. Завдання та функції Міжнародної 

організації праці. Визначення МОП щодо економічно активного населення. Система 

показників міжнародної статистики праці. Джерела інформації про зайнятість населення 

країн світу. Міжнародна статистика сільського та лісового господарства. Система показників 

та джерела інформації міжнародної статистики промисловості. Міжнародні зіставлення 

показників результатів промислового виробництва. Міжнародні зіставлення показників 

продуктивності праці в промисловості. Система показників та джерела інформації 

міжнародної статистики сільського господарства. Міжнародні зіставлення продукції 

сільського господарства. Міжнародна демографічна статистика.  Міжнародна статистика 

населення і рівня життя. 

Література [1, 6,12, 14, 13, 15] 

Змістовий модуль 3. Способи оцінювання, порівняння та аналізу 

зовнішньоекономічних зв’язків країн 

Тема 7. Статистика міжнародних зіставлень 

Етапи проведення міжнародних зіставлень. Методологія проведення міжнародних 

порівнянь. Показники, що використовуються в Програмі міжнародних зіставлень ООН. 

Основні методи міжнародних зіставлень ВВП. Статистична характеристика основних 

макроекономічних показників України в порівнянні з іншими країнами. Методи визначення 

паритету купівельної спроможності. 

Література [4,5,8]. 

 

Тема 8. Методи аналізу зовнішньоекономічних зв’язків  

Індексний метод у статистиці зовнішньої торгівлі. Статистичні методи дослідження 

взаємозв’язків у міжнародній торгівлі. Статистичний аналіз сезонності в експорно-імпортній 

діядьності. Статистичне вивчення динаміки у зовнішній торгівлі. Використання інтегральних 

оцінок для дослідження міжнародних торговельних процесів. Кластерний аналіз 

світогосподарських явищ та процесів. 

Література [10]. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усьо-

го  
у тому числі 

Л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна теорія міжнародної економічної статистики 

Тема 1. Методологічні 

аспекти міжнародної 

статистики 

14 2 2 - - 10 

      

Тема 2. Міжнародні 

статистичні класифікації 

економічної діяльності 

14 2 2 - - 10 

      

Тема 3. Статистика 

ефективності міжнародної 

економічної діяльності 

14 2 2 - - 10 

      

Разом – зм. модуль1 42 6 6 - - 30       

Змістовий модуль 2. Організація та методологічні проблеми міжнародної статистики в 

різних галузях міжнародної економічної діяльності 
Тема 4. Статистика 

міжнародної торгівлі 
14 2 2 - - 10       

Тема 5. Міжнародна 

фінансова статистика 
14 2 2 - - 10       

Тема 6. Галузеві 

статистики в міжнародній 

економічній діяльності 

14 2 2 - - 10       

Разом – зм. модуль 2 42 6 6 - - 30       

Змістовий модуль 3. Способи оцінювання, порівняння та аналізу 

зовнішньоекономічних зв’язків країн 

Тема 7. Статистика 

міжнародних зіставлень 
14 2 2 - - 10       

Тема 8. Методи аналізу 

зовнішньоекономічних 

зв’язків 

22 2 2 - - 18       

Разом – зм. модуль 3 36 4 4 - - 28       

Усього годин 120 16 16 - - 88       



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методологічні аспекти міжнародної статистики 2 

2 Міжнародні статистичні класифікації економічної 

діяльності 

2 

 Разом 4 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

                                              

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Статистика ефективності міжнародної економічної 

діяльності 

2 

2 Статистика міжнародної торгівлі  2 

3 Міжнародна фінансова статистика  2 

4 Галузеві статистики в міжнародній економічній 

діяльності 

2 

5 Статистика міжнародних зіставлень 2 

6 Методи аналізу зовнішньоекономічних зв’язків  2 

 Разом 12 

                                                                 

7. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Методологічні аспекти міжнародної статистики 10 

2 Міжнародні статистичні класифікації економічної 

діяльності 

10 

3 Статистика ефективності міжнародної економічної 

діяльності 

10 

4 Статистика міжнародної торгівлі  10 

5 Міжнародна фінансова статистика  10 

6 Галузеві статистики в міжнародній економічній 

діяльності 

10 

7 Статистика міжнародних зіставлень 10 

8 Методи аналізу зовнішньоекономічних зв’язків  18 

 Разом  88 

 



8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні теоретичного 

матеріалу тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними повідомленнями, 

доповідями, рефератами, розв’язуванні задач та тестових завдань. Поточний контроль, який 

використовується під час індивідуальних занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

 

Навчально-дослідне завдання з курсу «Міжнародна статистика». 

Оберіть одну з  країн світу.  

Індивідуальна начально-дослідна робота повинна містити: 

1. Загальні відомості про країну* (обсягом не більше 1 сторінки). 

2. Організацію діяльності національних статистичних служб країни, а саме: 

а) існування в країні централізованої системи державної статистики чи децентралізованої 

системи статистичних організацій; 

б) організаційну структуру національних статистичних служб; 

в) основні публікації тощо. 

3. Стан зовнішньоторговельної діяльності країни (розрахунок основних показників розвитку 

ЗТД країни (індекс товарності, індекс чистої торгівлі, експортна та імпортна квоти тощо) в 

динаміці та статиці. Графічне представлення отриманих результатів). Порівняльний аналіз 

показників ЗТД обраної країни та України. 

4. Показники міжнародної статистики праці (зокрема показники зовнішньої міграції 

населення). 

5. Показники рівня життя населення країни / статистики фінансів / статистики промисловості / 

статистики сільського господарства / статистику ефективності економічної діяльності (хоча б 

2, зазначені в пункті 5 позиції). 

6. Опис особливостей методології розрахунку вищеописаних показників в обраній країні. 

 

 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за індивідуальне навчально-

дослідне завдання, — 20 балів. 

 



9. Методи контролю 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських та практичних 

заняттях як засіб контролю застосовується: усне опитування, участь в обговоренні 

дискусійних питань, написання модульних контрольних робіт, експрес-контроль.  

Основною формою цього контролю є семінари. Мета семінарських та практичних 

занять — поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і при самостійному 

вивченні навчально-методичної літератури. Семінарські та практичні заняття є також 

найбільш ефективною формою контролю знань студентів. 

Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, дискусії, 

розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти відповідають як за 

бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки основні виступи, але й суттєві 

доповнення до викладеного іншими. На семінарських заняттях заслуховуються тематичні 

повідомлення, реферати. На практичних заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ кожного 

студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до недостатньо 

розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться завдання щодо 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен добре вивчити рекомендовану до 

даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, питання, написати короткі 

тези свого виступу. 

В цілому за систематичність та активність роботи на семінарських та практичних 

заняттях студент може отримати 60 балів. 

Протягом семестру проводиться три модульних контрольних роботи, які оцінюються 

наступним чином: 2 модульні контрольні роботи по 6 балів і одна у 8 балів. Максимальна 

кількість балів, яка встановлюється для виконання контрольних модульних робіт становить 

20 балів. 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни “ Міжнародна  статистика ”  

 

 

Види самостійної роботи 
Планові 

терміни виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ 

Рівень засвоєння знань та активність роботи на практичних, (семінарських) заняттях 

1.Підготовка до  

семінарських та практичних  

занять Колективна і 

індивідуальна робота на 

практичних заняттях 

Відповідно до розкладу 

занять 

Контроль якості: 

- виконання домаш- 

   ніх завдань; 

- експрес-контроль; 

- усне опитування. 

60 

 

 

 

Виконання модульних контрольних завдань під контролем викладача 

2. Підготовка до виконання 

модульних контрольних 

завдань 

За графіком 

семінарських та 

практичних занять  

Письмовий контроль. 

Оцінка виконаних 

модульних робіт. 

20  

Виконання завдань для самостійного опрацювання 

3. Написання 

індивідуального навчально-

дослідного завдання  

За 2 тижні до початку 

екзаменаційної сесії 

Захист результатів 

виконаних завдань 

20 

 

 

 

Разом балів за обов’язкові види СРС 100  



10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 100 балів; 

➢ при оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: ЛНУ , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

За 

національною 

шкалою 

 

Залік 

90 – 100 А  

 

Зараховано 

81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 

51-60 Е  

 

Розподіл балів, які отримують студенти (для заліку) 

 з курсу «Міжнародна статистика»   

Поточне тестування та самостійна робота 
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я
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ІН
Д

З
 

П
 У

 

С
у

м
а 

Змістовий 

модуль  

1 

Змістовий  

модуль  

2 

Змістовий  

модуль 

3 
 

20 

 

20 

 

60 

 

100 
 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т 13 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Т1, Т2, ... Т13 – теми змістових модулів 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання з курсу „Організація та методологія міжнародної економічної 

статистики” /Укл.: М.Л. Вдовин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 50 с. 

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми 

навчання з курсу „Організація та методологія міжнародної економічної статистики”/Укл.: 

М.Л. Вдовин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 20 с. 

3. Загальна теорія міжнародної економічної статистики. Методичні матеріали /Укл.: 

М.Л. Вдовин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 28 с. 

4. Гринькевич О.С. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посіб. /[Гринькевич О. С., 

Вдовин М. Л., Марець О. Р.] − К.: Алерта, 2014. – 238 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Башкатов Б.И. Международная статистика труда / Б.И. Башкатов, Г.Ю. Карпухина. 

– М.: ДиС, 2001. 

2. Дащинская Н.П. Международная статистика: учеб. пособие / Н.П. Дащинская. – 

Минск: Изд. Центр БГУ, 2007. – 254с. 

3. Елисеева И.И., Костенко Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика.-Минск, 

1995. 

4. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: 

Навч.посібник. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2008. – 471с. 

5. Міжнародна статистика: Навч. посібник / З.О. Насінник, В.П. Сторожук, П.Г. 

Вашків та інш. За ред. З.О. Насінника. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 195с. 

6. Моторин Р.М. Міжнародна економіна статистика: Підручник. – К.:КНЕУ, 2004. – 

324с. 

7. Моторин Р. М., Трубнік-Шаковяш Т. Є., Мазур М. В.Система національних 

рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Р. М. Моторина. –  К.: 

КНЕУ, 2004. – 196 с. 

8. Основы международной статистики: Учебник/ Под общ. Ред. Ю.Н. Иванова . –

М.:ИНФРА-М, 2009. –  621с. 

9. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження і 

використання. - К.: Основи, 2000. - 351 с. 

10. Сидорова А. В. Міжнародна статистика: Підручник / А. В. Сидорова, Я. В. Кіосак. 

– Донецьк: Каштан, 2013. – 384 с. 

11. Сиденко А.В., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник 2-е изд., - М.: 

Изд-во «Дело и сервис», 2000. - 256 с. 

 

 

 

 



Допоміжна 

 

12. Чернишев І.В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною 

економікою: Технічний посібник з джерел, методів, класифікацій та політики. - К.: НДІ 

статистики Держкомстату України, 2000. - 282 с. 

13. A Dictionary of Statistical Terms. The sixth edition. Еdited by Professor Yadolah 

Dodge, Oxford University Press.,2000 

14. World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy: 

IOM World Migration Report Series, 2009.- 560 с.  

15. FAO Yearbook. Fishery and aquaculture statistics 2007 , 2009.- 80 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 
 

Міжнародні організації: 

 

http://www.un.org       ООН 

http://www.imf.org       МВФ 

http://www.worldbank.org      Світовий банк 

http://www.oecd.org     ОЕСР  

http://europa.eu.int       ЄЕС 

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home.htm  Евростат 

http://www.ilo.org       МОП  

http://www. wto.org       Світова організація торгівлі 

http://www.unido.org                      ЮНІДО 

http://www.fao.org        ФАО 

 

 

Статистика зарубіжних країн 

 

Австралія - http://www.abs.gov.au/  

Австрія - http://www.oestat.gv.at/  

Азербайджан - www.azeri.com/goscomstat/  

Аргентина - http://www.indec.mecon.ar/  

Бразилія - http://www.ibge.gov.br/  

Великобританія - http://www.ons.gov.uk/  

Греція - http://www.statistics.gr/  

Данія - http://www.dst.dk/  

Естония - http://www.stat.ee/  

Ірландія - http://www.cso.ie/  

Іспанія - http://www.ine.es/  

Ісландія - http://www.statice.is/  

Казахстан - http://www.kazstat.asdc.kz/  

Канада - http://www.statcan.ca/  

Киргизстан - http://www.stat-gvc.bishkek.su/  

Латвія - http://www.csb.lv/  

Литва - http://www.std.it/  

Монголія - http://www.statis.pmis.gov.mn/  

Нідерланди - http://www.cbs.nl/  

Німеччина - http://www.statistik-bund.de/  

http://www.vesmirbooks.ru/intbooks/un/663/
http://www.vesmirbooks.ru/intbooks/fao/1314/
http://www.oecd.org/
http://europa.eu.int/en/
http://www.ilo.org/
http://www.unido.org/
http://www.fao.org/
http://www.abs.gov.au/
http://www.oestat.gv.at/
http://www.azeri.com/goscomstat/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ons.gov.uk/
http://www.statistics.gr/
http://www.dst.dk/
http://www.stat.ee/
http://www.cso.ie/
http://www.ine.es/
http://www.statice.is/
http://www.kazstat.asdc.kz/
http://www.statcan.ca/
http://www.stat-gvc.bishkek.su/
http://www.csb.lv/
http://www.std.it/
http://www.statis.pmis.gov.mn/
http://www.cbs.nl/
http://www.statistik-bund.de/


Нова Зеландія - www.stats.govt.nz/statsweb.nsf  

Норвегія - http://www.ssb.no/  

Південно-Африканська Республіка- http://www.statssa.gov.za/  

Португалія - http://www.ine.pt/  

Сингапур - http://www.singstat.gov.sg/  

США http://www.bea.doc.gov/beahome.html 

Узбекистан - www.gov.uz/mms100fr.html  

Фінляндія - http://www.stat.fi/  

Франція - http://www.insee.fr/  

Швеція - http://www.scb.se/  

Японія - http://www.stat.go.jp/  

 

Sources:  

•  FAO Statistical Database  

•  Eurostat  

•  Country Studies  

•  International Labor 

Statistics  

•  International Price Index  

•  Indicators of Education  

•  UNESCO Statistics  

•  Statistical Universe  

•  World Health Statistics  

•  International Population 

Data Base  

•  Regional Health Tables  

•  International Energy Data  

•  National Trade 

Performance  

•  Handbook of International 

Economic Statistics  

•  Country Commercial 

Guides  

•  Social Indicators of 

Development 

Foreign Statistical Agencies 

•  Human Development 

Report  

•  World Development 

Report  

•  World Resources  

•   National statistics bureaus  

•  OECD Statistics  

 

http://www.stats.govt.nz/statsweb.nsf
http://www.ssb.no/
http://www.statssa.gov.za/
http://www.ine.pt/
http://www.singstat.gov.sg/
http://www.bea.doc.gov/beahome.html
http://www.gov.uz/mms100fr.html
http://www.stat.fi/
http://www.insee.fr/
http://www.scb.se/
http://www.stat.go.jp/
http://apps.fao.org/lim500/agri_db.pl
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/facts/wwwroot/en/index.htm
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html
http://stats.bls.gov/flsdata.htm
http://stats.bls.gov/flsdata.htm
http://stats.bls.gov/top20.html
http://unescostat.unesco.org/en/stats/stats0.htm
http://unescostat.unesco.org/en/stats/stats0.htm
http://web.lexis-nexis.com/statuniv
http://www-nt.who.int/whosis/statistics/menu.cfm
http://www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/idbnew.html
http://www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/idbnew.html
http://www.cihi.com/Statistics.htm
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html
http://www.intracen.org/services/mas/smr_inde.htm
http://www.intracen.org/services/mas/smr_inde.htm
http://www.odci.gov/cia/di/products/
http://www.odci.gov/cia/di/products/
http://www.state.gov/www/about_state/business/com_guides/1999/
http://www.state.gov/www/about_state/business/com_guides/1999/
http://www.ciesin.org/lw-kmn/guides/sid.html
http://www.ciesin.org/lw-kmn/guides/sid.html
http://www.census.gov/main/www/stat_int.html
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/wdr/
http://www.worldbank.org/wdr/
http://www.wri.org/wri/facts/data-tables.html
http://stats.bls.gov/oreother.htm
http://www.oecd.org/statistics/

