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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Національні рахунки 

та державні фінанси”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

05 – “Соціальні та 

поведінкові науки” 
(шифр, назва) 

нормативна дисципліна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

051   «Економіка» 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –5 
Спеціалізація 

051Т «Бізнес 

статистика і 

аналітика» 

2020-й 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Курсова робота- не 

передбачена 
Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

9-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 8 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

16 год 8 год. 

Лабораторні 

0 год.  0 год. 

Самостійна робота 

72год. 104  год. 

ІНДЗ:  розрахункова робота 

Вид контролю:іспит 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань про 

систему національних рахунків та інших макроекономічних міжнародних стандартів 

(статистика державних фінансів, статистика платіжного балансу, статистика грошово- 

кредитного сектору) та практичних навичок щодо статистичного дослідження 

інформації та розробки макроекономічних прогнозів. 
 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

• вивчення студентами основних категорій, принципів побудови, показників 

системи національних рахунків з метою здійснення економічного аналізу і 

моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо регулювання ринкової 

економіка; 

• оволодіння методикою побудови кількісних моделей економіки на базі системи 

національних рахунків та інших міжнародних макроекономічних стандартів 

(статистика державних фінансів, платіжного балансу, статистика грошово-

кредитного сектору); 

• проведення базисних та нормативних прогнозних розрахунків на основі 

статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в 

економіці. 

 
Об'єктом вивчення дисципліни є процес соціально-економічного розвитку держави, 

механізми формування та використання основних факторів виробництва і економічних 

ресурсів у країні. 

Предметом вивчення є кількісна характеристика масових явищ та процесів, що 

відбуваються на макрорівні за конкретних умов часу і простору. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- основні поняття і категорії, що застосовуються в міжнародній статистичній 

практиці для характеристики економіки; 

- систему макроекономічних показників виробництва товарів і послуг; 

утворення, розподілу, перерозподілу і використання доходів і т.д.; їх 

взаємозв’язків і методи розрахунку; 

- методологію побудови окремих рахунків внутрішньої економіки і «решти 

світу»; 

- методологію побудови і особливості рахунків секторів економіки; 

- методологію побудови міжгалузевого балансу; 

- методологію побудови платіжного балансу та державних фінансів. 

              вміти:  

- будувати систему національних рахунків внутрішньої економіки і «решти 

світу»; 

- використовувати методи розрахунку ВВП; 

- використовувати методологію побудови балансових таблиць. 

 

 

 

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
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Змістовий модуль 1. Організація,основні поняття та категорії СНР 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу «Національні рахунки та державні 

фінанси».  

Національне рахівництво як основа міжнародної методології статистики. Предмет, 

об’єкт і задачі курсу. Метод національного рахівництва. Організація системи національних 

рахунків. 

Тема 2.Організація системи національних рахунків.  

Завдання методології та організації національного рахівництва. Основні 

критерії побудови системи національних рахунків. Поняття, методологічні принципи і 

правила, які використовуються в системі національних рахунків.Статистичні органи, 

які відповідають за організацію та побудову  національного рахівництва 
 

Тема 3. Теоретичні основи, основні поняття та категорії національного рахівництва  

Поняття і категорії економічної діяльності. Концепції виробництва. Характеристика 

факторів виробництва. Етапи розвитку національного рахівництва. 

Методологія балансу народного господарства (БНГ), її відмінності від методології СНР. 

Внутрішня і національна економіка та пов’язані з нею категорії. Географічна та 

економічна територія. Виробнича діяльність. Ринкове і неринкове виробництво. Основні 

групування і класифікації економіки в національному рахівництві. Групування економічних 

операцій. Групування економіки за секторами.  

 

Змістовий модуль 2. Система показників результатів економічної 

діяльності 

Тема 4. Система показників результатів економічної діяльності  

Система основних макроекономічних показників,їх характеристика та взаємозв’язок.. 

Оцінка показників СНР. Ринкові, основні і факторні ціни. Взаємозв’язок між системою 

показників оцінки СНР, 

Тема 5. Основні принципи розрахунку валового випуску  

Валовий випуск як вихідний показник для розрахунку валового внутрішнього продукту 

виробничим методом. Категорії товарів за ступенем готовності. Особливості розрахунку 

валового випуску за секціями  економіки. 

Тема 6. Поняття і загальні принципи розрахунку проміжного споживання  

Поняття та склад проміжного споживання.. Характеристика матеріальних витрат. Склад 

нематеріальних послуг. Елементи, які не включаються в склад проміжного споживання. 

Особливості розрахунку проміжного споживання за секціями  економіки. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Агрегати в СНР, методи розрахунку та  взаємозв’язок 

    Тема 7. Агрегати в СНР  

Показники результатів відтворення на макроекономічному рівні. Валовий прибуток 

економіки. Валовий  національний дохід. Чистий національний дохід у ринкових цінах. 

Національний наявний дохід. Валовий національний наявний дохід в ринкових цінах. Чистий 

національний наявний дохід. Кінцеві споживчі витрати.  Валове національне заощадження. 

Чисте національне заощадження. Валове нагромадження. Чисте придбання цінностей. 
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Тема 8. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП).  

Загальна характеристика ВВП. Склад валового внутрішнього продукту. Три методи 

обчислення валового внутрішнього продукту. Розрахунок ВВП виробничим методом. 

Склад ВВП за категоріями доходу. Методологія розрахунку ВВП розподільчим методом. 

Джерела інформації 

Склад ВВП за елементами використання. Методологія розрахунку ВВП методом 

кінцевого використання. 

Тема 9. Методологія розрахунку макроекономічних показників в постійних цінах і 

побудова індексів-дефляторів  

Загальні поняття та принципи оцінки ВВП у постійних цінах. Методи оцінки ВВП в 

постійних цінах. Переоцінка ВВП в постійні ціни на стадії виробництва. Використання 

ланцюгових і базових індексів. 

Переоцінка ВВП в постійні ціни на стадії кінцевого використання. 

Тема 10. Міжнародні співставлення ВВП  

Загальні принципи проведення міжнародних співставлень. Паритет купівельної 

спроможності валют (ПКСВ), що являє собою коефіцієнти, які характеризують 

співвідношення між цінами країн. Суть методу товарів-представників. Поняття найменших 

товарних груп. Метод багатосторонніх зіставлень ВВП. 

 

Змістовий модуль 4.Побудова рахунків СНР  

  Тема 11. Поточні рахунки. 

Загальні принципи побудови рахунків СНР. Зведені рахунки , їх взаємозв’язок і призначення. 

Рахунок виробництва. Обсяг випуску товарів  і послуг. Відображення проміжного 

споживання товарів і послуг. Рахунок утворення доходів.  Складові витрат виробників: 

оплата праці найманих робітників, податки на виробництво і імпорт. Рахунок первинного 

розподілу доходів. Складові доходів від власності, виплачених відповідними секторами: 

дивіденди за акціями, відсотки по вкладах, позиках, кредитах, рента за користування землею, 

плата за розробку запасів корисних копалин, лісових та рибних  угідь. Рахунок вторинного 

розподілу доходів. Відображення перерозподільчих операцій. Рахунок використання 

наявного доходу. Складові елементи кінцевого споживання. 
 

  Тема 12. Рахунки нагромадження. 

Операції, що відносяться до придбання, використання та вибуття об’єктів. Рахунок операцій 

з капіталом. Фінансовий рахунок. Операції з фінансовими активами і пасивами. Рахунки 

інших змін в активах. 
 

Тема 13. Рахунки операцій 

Рахунок товарів і послуг. Методи розрахунку ВВП на основі рахунку товарів та 

послуг. Суть та значення статистичних розбіжностей. Зовнішньоекономічний рахунок 

товарів і послуг. Відображення поточних операцій між нерезидентами і резидентами даної 

країни . Суть та значення балансуючої статті рахунка. 

Сателітні рахунки СНР 

 

 
 

Змістовний модуль 5. Організація та методологія побудови балансових 

таблиць СНР, платіжного балансу та  державних фінансів  
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Тема 14. Методика побудови таблиці виробництва і використання товарів та 

послуг  

Загальні поняття і схема таблиці «Витрати-випуск». Основне рівняння міжгалузевого 

балансу і метод рівноважних цін .Види таблиць. Основні схеми і методи оцінки показників 

таблиці «Витрати-випуск». Методи побудови таблиці.  

 

Тема 15. Організація та методологія статистики платіжного балансу 

Предмет і завдання статистики платіжного балансу. Структура, принципи побудови і основні 

категорії платіжного балансу. Статистичні методи аналізу платіжного балансу. 
Статистичний аналіз операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Баланс міжнародної 

інвестиційної позиції. Статистика обмінних курсів. 

 

 

Тема 16. Організація та методологія статистики державних фінансів 

Керівництво МВФ 2001 року як міжнародний стандарт статистики державних 

фінансів. Сектор державного управління і державний сектор в статистиці державних 

фінансів. Поняття державного бюджету і завдання статистики при його вивченні. 

Система показників державного бюджету. Бюджетні класифікації. 

Основні методи статистики щодо вивчення державного бюджету. 

Прогнозування бюджетних операцій. Необхідність та сутність бюджетного обліку та 

звітності. 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  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. Організація, основні поняття та категорії СНР 

Тема 1. Предмет, метод 

і завдання курсу 

«Система національних 

рахунків» 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 2. Організація 

системи національних 

рахунків. 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 3. Теоретичні 

основи, основні 

поняття та категорії 

національного 

рахівництва 

8 2 1   5 8 1    7 

Разом – зм. модуль1 22 6 3   13 22 3    19 

Змістовий модуль 2. Система показників результатів економічної діяльності 

 

Тема 4. Система 

показників результатів 

економічної діяльності  

8 2 1   5 8 1    7 
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Тема 5. Основні 

принципи методології 

розрахунку валового 

випуску  

8 2 1   5 9 1 1   7 

Тема 6. Поняття і 

загальні принципи 

розрахунку проміжного 

споживання  

8 2 1   5 9 1 1   7 

Разом – зм. Модуль2 24 6 3   15 26 3 2   21 

Модуль 2 

Змістовий модуль3. Агрегати в СНР, методи розрахунку та  взаємозв’язок 

Тема 7. Агрегати в 

СНР  

8 2 1   5 7     7 

Тема 8. Методи 

розрахунку валового 

внутрішнього продукту 

(ВВП). 

8 2 1   5 10 1 2   7 

Тема 9. Методологія 

розрахунку 

макроекономічних 

показників в постійних 

цінах  

8 2 1   5 8  1   7 

Тема 10. Міжнародні 

співставлення ВВП  

8 2 1   5 7     7 

Разом – зм. Модуль3 36 8 4   24 25 1 3   21 

Змістовий модуль 4.Побудова рахунків СНР 

Тема 11. Поточні 

рахунки 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 12. Рахунки 

нагромадження 

7 2 1   4 7  1   6 

Тема 13. Рахунки 

операцій 
7 2 1   4 7  1   6 

Разом – зм. модуль 4 21 6 3   12 21 1 2   18 

Змістовний модуль 5. Організація та методологія побудови балансових таблиць 

СНР, платіжного балансу та  державних фінансів 

Тема 14. Методика 

побудови таблиці 

виробництва і 

використання товарів 

та послуг  

7 2 1   4 6     6 

Тема 15. Організація та 

методологія статистики 

платіжного балансу 

7 2 1   4 6     6 

Тема 16. Організація та 

методологія статистики 

державних фінансів 

6 1 1   4 6     6 

Разом – зм. модуль 5 21 6 3   12 18     18 

Усього годин 
  

120 

 

32 

 

16 

 

- 

 

- 

 

72 

 

120 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

104 
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6. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть год.  

(денна/ 

заочна ф.н.) 

1 Предмет, метод і завдання курсу «Методологія та орнанізація 

національних рахунків» 

1/- 

2 Організація системи національних рахунків. 1/- 

3 Теоретичні основи, основні поняття та категорії національного 

рахівництва 

1/- 

4 Система показників результатів економічної діяльності  1/- 

5 Основні принципи методології розрахунку валового випуску  1/1 

6 Поняття і загальні принципи розрахунку проміжного споживання  1/1 

7 Агрегати в СНР  1/1 

8  Методи розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП). 1/1 

9 Методологія розрахунку макроекономічних показників в 

постійних цінах  

1/1 

10 Міжнародні співставлення ВВП  1/1 

11 Поточні рахунки 1/1 

12 Рахунки нагромадження 1/1 

13  Рахунки операцій 1/- 

14 Методика побудови таблиці виробництва і використання товарів 

та послуг  

1/- 

15 Організація та методологія статистики платіжного балансу 1/- 

16 Організація та методологія статистики державних фінансів 1/- 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                             

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть год.  

(денна/ 

заочна ф.н.) 

1 Предмет, метод і завдання курсу «Методологія та організація 

національних рахунків» 

4/6 

2 Організація системи національних рахунків. 4/6 

3 Теоретичні основи, основні поняття та категорії національного 

рахівництва 

5/7 

4 Система показників результатів економічної діяльності  5/7 

5 Основні принципи методології розрахунку валового випуску  5/7 

6 Поняття і загальні принципи розрахунку проміжного споживання  5/7 

7 Агрегати в СНР  5/7 

8  Методи розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП). 5/7 

9 Методологія розрахунку макроекономічних показників в 

постійних цінах  

5/7 

10 Міжнародні співставлення ВВП  5/7 

 Поточні рахунки 4/6 

 Рахунки нагромадження 4/6 
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13  Рахунки операцій 4/6 

14 Методика побудови таблиці виробництва і використання товарів 

та послуг  

4/6 

15 Організація та методологія статистики платіжного балансу 4/6 

16 Організація та методологія статистики державних фінансів 4/6 

  

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (економічне есе) 

 

   Протягом семестру  передбачено одне індивідуально-дослідне завдання, яке 

передбачають проведення наукової роботи за індивідуальною тематикою. Результати 

дослідження оформляється у вигляді реферату, який складається з однієї частини. Обсяг 

завдання складає до 20 друкованих аркушів. 

 

Теми есе з дисципліни «Методологія та організація національного рахівництва» 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Вплив глобалізації на національні рахунки 

2.  Проблеми економічної оцінки природних ресурсів як елементу національного 

багатства  

3.  Методи оцінки тіньової економіки в національному рахівництві 

4.  Використання показника валового регіонального продукту (ВРП) в оцінці 

економічного розвитку регіону 

5.  Міжнародні співставлення валового внутрішнього продукту (ВВП) країн СНД 

6.  Практичні засади міжнародного співставлення валового внутрішнього продукту в 

Європі 

7.  Проблеми теорії та методології удосконалення національного рахівництва в 

Україні. 

8.  Актуальні питання міжрегіональних співставлень  

9.  Проблеми оцінки національного багатства в системі показників національних 

рахунків 

10.  Статистичний аналіз структури інвестицій в економіку України з допомогою СНР 

11.  Роль макроекономічної статистики при оцінці національної економіки країни 

12.  Застосування міжнародних стандартів та класифікацій в національній статистиці 

України 

13.  Взаємозв’язок екологічної статистики та національного рахівництва 

14.  Основні концептуальні засади статистичної класифікації видів економічної 

діяльності ЄС - NACE 

15.  Актуальні питання розвитку державної статистики та національних рахунків в 

світлі глобальних проблем енергетичної безпеки та зміни клімату 

16.  Методологія статистичного дослідження нагромадження основного капіталу за 

національними рахунками  

17.  Міжнародні зіставлення ВВП на основі паритету купівельної спроможності валют 

18.  Адаптація та гармонізація методів регіональної статистики до вимог міжнародних 

стандартів 

19.  Проблеми макроекономічного аналізу в оцінці соціально-економічного розвитку 

регіону 

20.  Методологічні питання аналізу і прогнозування міжгалузевого балансу 

21.  Оцінка економічної безпеки країни (регіону) за даними СНР 
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22.  Аналіз та прогнозування макроекономічної ситуації на основі СНР 

23.  Аналіз ринку страхових послуг на основі СНР 

24.  Міжнародні зіставлення соціально-економічного розвитку прикордонних територій 

України та Польщі 

25.  Транскордонна статистика як основа зовнішньоекономічних зіставлень України та 

країн ЄС 

26.  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств за даними економічних 

рахунків  

27.  Таблиці „Витрати–випуск” у вивченні взаємозв’язків між видами економічної 

діяльності 

28.  Аналіз інвестиційних процесів в державі за даними СНР 

29.  Статистичний аналіз структури ВВП України за даними СНР 

30.  Статистична оцінка ефективності виробництва на основі національних рахунків 

31.  Статистичні методи прогнозування динаміки ВВП в Україні 

32.  Статистичний аналіз сектора «Фінансові корпорації» в національному рахівництві 

України. 

33.  Інформаційні потреби економіки і статистичні можливості відображення діяльності 

органів державного управління в СНР 

34.  Показники оцінки рівня життя населення України в національних рахунках 

35.  Система статистичних показників міжнародної міграції в національних рахунках. 

36.  Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної активності України 

37.  Методологія статистичного вимірювання конкурентоспроможності країн світу 

38.  Статистична оцінка зовнішньоекономічних зв’язків України 

39.  Статистичний аналіз розвитку економіки Львівщини на базі макроекономічних 

показників СНР 

40.  Міжгалузевий стандарт як інструмент вивчення міжгалузевих зв’язків  

41.  Статистичний аналіз платіжного балансу України: проблеми оцінки 

42.  Вимірювання результатів діяльності неформального сектору в Українській 

економіці 

43.  Особливості статистичного вимірювання інфляційних процесів на регіональному 

рівні 

44.  Роль в управлінні економікою показників СНР в фактичних та порівняльних цінах  

45.  Індексний метод в аналізі структурних змін в економіці  

46.  Факторний аналіз ефективності національної економіки 

47.  Статистична оцінка взаємозв’язків показників Державного бюджету України та 

СНР 

48.  Інформаційно-аналітичне забезпечення управління національною економікою  

49.  Проблеми узгодження квартальних та річних національних рахунків в Україні 

50.  Економічний огляд нововведень версії системи національних рахунків 2008 року 

51.  Статистичний аналіз та оцінка  секторів економіки України  

52.  Проблеми та перспективи розвитку національного рахівництва на регіональному 

рівні 

53.  Статистичне дослідження оподаткування за допомогою національного рахівництва 

54.  Статистична оцінка прямих іноземних інвестицій у національних рахунках 

55.  Бенчмаркінгові показники та їх взаємозв’язок з національним рахівництвом 
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10. Методи контролю 

Контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни «Методологія та 

організація національного рахівництва», відбувається у формі усного опитування, письмових 

контрольних робіт та підсумкового письмового екзамену. Оцінювання усних відповідей та 

контрольних робіт студента (студентки) відбувається за чотирибальною системою: 

„незадовільно” (позначається цифрою ”2”), „задовільно” („3”), “добре” („4”) та “відмінно” 

(„5”). 

Оцінки «відмінно»(3 бали) заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив 

(виявила) всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно 

виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і 

додатковою літературою. Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли 

основні поняття економічної статистики та використовують їх при розв'язанні задач. 

Оцінки «добре» (2 бали)  заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) 

повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою 

завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» 

виставляється студентам, які засвідчили системні знання понять та принципів економічної 

статистики і вміють їх застосовувати на практиці. Одночасно вони допустили певні 

неточності, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» (1 бал)  заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою завдань, 

ознайомлений із частиною рекомендованої основної літератури. Зазвичай, оцінка 

«задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в усних відповідях та 

при виконанні завдань контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах усунути ці 

помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» (0 балів)  виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, незнайомий з основною літературою. Як правило, 

«незадовільна» оцінка виставляється студентам, у яких відсутні знання з економічної 

статистики або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійної діяльності. 

Невмотивований пропуск практичного заняття тягне за собою виставлення за нього 

негативної оцінки. Екзамен – письмовий. Екзаменаційний білет складається із 20 тестових 

завдань  як теоретичних так і розрахункових різного рівня складності. 

 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

на основі суми балів, отриманих студентом (студенткою) за виконані впродовж семестру 

контрольні роботи та за підсумкову роботу. Нарахування балів за кожен із видів робіт 

здійснюється у відповідності із принципами, викладеними нижче. 

Розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 
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Поточне тестування  Самостій

на 

робота 

(есе) 

Модуль

ні 

контрол

ьні 

роботи 

Екза 

мен 

Сума 

Змістови

й модуль 

№1 

Змістови

й модуль 

№2 

Змістовний 

модуль № 3 

Змістовни

й модуль 

№4 

Змістовни

й модуль 

№5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16     

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 10 50 100 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

                                                                             

11. 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 іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

підсумковому іспиті – 50 балів; 

➢ при оформленні документів за сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

90 – 100 А 
Відмінно 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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12. Методичне забезпечення 

Відкрита частина тестових завдань з курсу «Методологія та організація національного 

рахівництва» у електронному вигляді передається студентам лектором на початку 

навчального семестру. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система національних рахунків:практикум,Навчальний 

посібник/ за ред, Матковського С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2009,-204 с. 

2. Моторин Р.М.. Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навчальний 

посібник.- К.:КНЕУ. 2001.-336 с. 

3. Підгорний А.З., Милашко О.Г.Система національних рахунків: навчальний 

посібник, - Одеса,ОДЕУ, 2009 р. – 121 с 

Допоміжна 

4. Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту. - К.: вид-во 

ДСС, 2018. 

5. Методологічні положення державного статистичного спостереження "Квартальні 

національні рахунки" - К.: вид-во ДСС,2021 

6. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження 

"Регіональні рахунки".-Київ.: вид-во ДСС,2020. 

7. Національні рахунки України за 2019 рік. Статистичний збірник. - К., 2021, 227 с.  

8. Посібник щодо змін в Європейській системі національних та регіональних рахунків 

(ЕSA) 2010 року в порівнянні з 1995 роком .Євростат,2014.- 80 с. 

9. System of National Accounts 2008. United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs,2010.-720 p. 

10. Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts. United 

NationsEuropean Central Bank, New York, 2014 

 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим 

доступу з: http://www.stat.lviv.ua 

3. National accounts and globalization [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: 

https://unece.org/statistics/economic-statistics 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.stat.lviv.ua/

