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«Економіка», спеціалізація 051Т «Економічна аналітика та бізнес- 

статистика»    

 

Викладачі курсу Лутчин Наталія Павлівна, к.е.н.,  доцент кафедри статистики 

Контактна інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/lutchyn-n-p 

nlutchyn@gmail.com  

м. Львів, пр..Свободи 18, а.214 . 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також 

можливі он-лайн консультації через електронну пошту або через 

систему дистанційного навчання MOODLE. Для погодження часу 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача.  

 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/metodolohiya-ta-orhanizatsiya-

natsionalnoho-rahivnytstva-ektmв  

системі MOODLE: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

 

Інформація про курс Національне рахівництво представляє собою всеохоплюючу систему 

ведення первинного, бухгалтерського обліку і статистики, засновану на 

єдності методологічних принципів, що завершується побудовою 

системи національних рахунків. Вивчення навчальної дисципліни 

допоможе майбутнім фахівцям набути знань про формування 

узагальнюючих показників функціонування економіки на різних 

стадіях процесу відтворення і взаємної ув’язки цих показників між 

собою. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Національні рахунки та державні фінанси» є 

нормативною дисципліною спеціальності 051   «Економіка» для 

освітньої програми __магістр __ , яка викладається в ___1___ 

семестрі в обсязі ____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями тео-

ретичних 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. 
 

https://econom.lnu.edu.ua/course/metodolohiya-ta-orhanizatsiya-natsionalnoho-rahivnytstva-ektm
https://econom.lnu.edu.ua/course/metodolohiya-ta-orhanizatsiya-natsionalnoho-rahivnytstva-ektm
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
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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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Лутчин Н,П, Мельник І,Д. Система національних 

рахунків:практикум,Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-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 

1. Липпе Петер. Экономическая статистика. - Штутгарт: Изд-во ФСУ, 

1995. - 629 с. 

2. Методика по обчисленню валової доданої вартості по регіонах 

України. - К.: вид-во Міністерства статистики, 2001 

3. Методологічні рекомендації по квартальних розробках валового 

внутрішнього продукту. - К.: вид-во Міністерства статистики, 2001 

4. Методологічні рекомендації по складанню рахунку виробництва. - 

К.: вид-во Міністерства статистики, 2001 

5. Методологічні рекомендації по складанню рахунку утворення 

доходу. - К.: вид-во Міністерства статистики, 2001 

6. Національні рахунки України за 2013 рік. Статистичний збірник. - 

К., 2015, 99 с.  

7. Национальное счетоводство: Учебник/Под ред.Г.Д.Кулагиной.-М.: 

Финансы и статистика, 1997.-448 с. 

8. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов.-

М.:Финансы и статистика, 1993.-96с. 

9. Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов. -М.: 1996.-178с 

10. Система национальных счетов. Статистические очерки/Под ред. 

У.-П. Райха и Р. Янке. - Штутгарт: Изд-во ФСУ, 1998. - 251 с 

11. Экономическая статистика:Учебник/Под ред. Ю.Н.Иванова.- М.: 

ИНФРА-М, 1998.-480с. 

12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua 

13. Головне управління статистики у Львівській області 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.stat.lviv.ua/
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Тривалість курсу _______120____   год. 

Обсяг курсу  48  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __16_ годин 

практичних занять  та ___72____ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

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:  
– мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– формувати навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

– мати здатність до креативного та критичного мислення  

– виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

макрорівні; 

– мати розуміння основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави; 

– мати здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси; 

– мати здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

Ключові слова Національні рахунки, результати економічної діяльності, Валовий 

внутрішній продукт, валовий регіональний продукт,державні фінанси 

Формат курсу Очний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Економічна 

статистика»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у вигляді тестування на платформі MOODL у поєднанні з 

письмовим завданням  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
«Макроекономіки», « Статистики». «Обліку та аудиту» 



4 

 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з економічної 

діяльності; дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Семінарське заняття:  

опитування, тестування, розв’язок задач 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття : максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

 • іспит: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Предмет,метод і завдання курсу 

2. Історія створення та впровадження СНР 

3. Основні поняття та класифікації СНР 

4. Система показників результатів економічної діяльності та 

методологія їх розрахунку 

5. Загальні принципи побудови системи зведених національних 

рахунків 

6. Поточні рахунки. 

7. Рахунки нагромадження. 

8. Рахунки операцій 
9. Національні рахунки за секторами економіки 

10. Валовиій внутрішній продукт-основний показник СНР. 

11. Міжнародні порівняння ВВП. 

12. Розрахунок динаміки ВВП в порівнянних цінах 

13. Побудова таблиць «Витрати-випуск» в концепції СНР 

14. Організація та методологія статистики платіжного балансу 

15. Основні напрямки аналізу СНР 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 

Тестування Проводиться на платформі MOODL 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконан

ня 

1 Тема 1. Предмет, метод і 

завдання курсу. 

- Предмет та методи 

курсу 

- Завдання курсу 

- Система показників 

економічної статистики 

 

Лекція 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-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 

(2 год.) - 

2 Тема 2. Організація 

системи національних 

рахунків. 

1.Основні критерії та етапи  

побудови системи 

національних рахунків. 

2. Ідея національного 

рахівництва 

3. Втілення потреб 

глобалізації економіки в 

СНР. 

Лекція 1. Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.) - 

2 Тема 2. Організація 

системи національних 

рахунків. 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1. Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 2. (2 год.) 
Загальна 
характеристика СНР 
ООН – 1993, СНР-
2008  (4 год.) 

 

3 Тема 3. Теоретичні 

основи, основні поняття 

та категорії 

Лекція 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, 

(2 год.) - 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
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національного 

рахівництва  
1. Концепції виробництва. 

2. Внутрішня і національна 

економіка і пов’язані з 

нею категорії. 

3. Ринкове і неринкове 

виробництво. 

4. Основні групування і 

класифікації економіки в 

національному 

рахівництві. 

Матковського С.О.-Львів: «Новий світ – 

2000»,2008,-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 

4 Тема 4. Система 

показників результатів 

економічної діяльності 

1.Система основних 

макроекономічних 

показників СНР. 

2. Принципи побудови 

показників СНР. 

Лекція 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-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 

(2 год.) - 

4 Тема 3. Теоретичні 

основи, основні поняття 

та категорії 

національного 

рахівництва  

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 4.  
(2 год) 
Рішення задач з 
джерела 2 (тема 3) 

 http://e-

learning.lnu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2944#

section-0 
(4 год) 

 

5 Тема 5.  Основні 

принципи розрахунку 

валового випуску  

Лекція 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

(2 год.) - 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
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1. Принципи визначення 

окремих компонентів 

валового випуску і ВВП. 

2. Особливості розрахунку 

валового випуску ВЕД 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2. Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3. http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

6 Тема 6. Поняття і 

загальні принципи 

розрахунку проміжного 

споживання 

1.Поняття та склад 

проміжного споживання 

2.Особливості розрахунку 

проміжного споживання за 

секціями  економіки 

 

 

Лекція 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2. Державний комітет статистики 

України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.) - 

6 Тема 5-6. Основні 

принципи розрахунку 

валового випуску та 

проміжного споживання 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання по 
темі 6  
(2 год.) 
 Рішення задач з 
джерела 2 (тема 4-6) 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/cours

e/view.php?id=2944#sec

tion-0 (5 год) 

 

7 Тема 7. Агрегати в СНР 

1. Показники результатів 

відтворення на 

макроекономічному рівні.  

2. Валовий прибуток 

економіки. Валовий  

національний доход.  

3. Чистий національний 

доход.у ринкових цінах.  

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944  

(2 год.) - 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944
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4. Національний наявний 

доход.  

5. Валовий національний 

наявний доход в ринкових 

цінах.  

6. Чистий національний 

наявний доход. 

8 Тема 8. Методи 

розрахунку валового 

внутрішнього продукту 

1.Загальна 

характеристика ВВП 

2. Методи розрахунку 

ВВП 

3.Квартальні розрахунки 

ВВП 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.) - 

8 Тема 8. Методи 

розрахунку валового 

внутрішнього продукту 

(ВВП). 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 8.  
Тестування в системі 
MOODLE (1 год) 
 (1 год.) 
Рішення задач з 
джерела 2 (тема 8) 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2944#

section-0 
 (5 год) 

 

9 Тема 9. Методологія 

розрахунку 

макроекономічних 

показників в постійних 

цінах 

1.Загальні поняття та 

принципи оцінки ВВП у 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

 
(2 год.) 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
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постійних цінах 

2 Вибір і зміна базового 

періоду для оцінки ВВП 

3. Основні методи оцінки 

ВВП і його компонентів у 

постійних цінах 

4. Використання індексу 

цін для цілей дефлятування 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

10 Тема 10. Міжнародні 

співставлення ВВП 

1.Основні цілі ПМЗ ООН 

та коротка історія розвитку  

2. Основи методології 

розрахунку паритетів 

купівельної спроможності 

валют  

3 Метод багатосторонніх 

зіставлень ВВП 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.)  

10 Тема 9-10. Принципи 

розрахунку ВВП в 

постійних цінах та 

міжнародні 

співставлення.  

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 9 (1 год.) 
Тестування в системі 
MOODLE (1 год) 
.Рішення задач з 
джерела 2 (тема 9-10) 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2944#

section-0 
 (4 год) 

 

11 Тема 11. Поточні рахунки 

1. Рахунок виробництва 

2. Рахунок утворення 

доходів 

3. Рахунок первинного 

розподілу доходів 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

(2 год.)  

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
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4. Рахунок вторинного 

розподілу доходів 

5. Рахунок 

використання наявного 

доходу 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

12 Тема 12. Рахунки 

нагромадження 

1. Рахунок операцій з 

капіталом 

2. Фінансовий рахунок 

3. Рахунки інших змін в 

активах 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

1.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.)  

12 Тема 11-12. Статистика 

виробництва продукції 

підприємств видів 

економічної діяльності 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 11-12. (1 год.) 
Тестування в системі 
MOODLE (1 год) 
Рішення задач з 
джерела 2 (тема 11-12) 

 (http://e-

learning.lnu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2944#

section-0 
(5 год) 

 

13 Тема 13. Рахунки 

операцій 

1. Рахунок товарів і послуг 

2. Зовнішньоекономічний 

рахунок товарів і послуг 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

 
(2 год.) 

 

14 Тема 14. Таблиці Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система   

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
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«Витрати-випуск» 

1.Види балансових таблиць  

та схема побудови 

міжгалузевого балансу 

2.Основне рівняння 

таблиці «Витрати-випуск». 

3.Методи побудови  

таблиці «Витрати-випуск». 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.) 

14 Тема 14. Методика 

побудови таблиці 

«Витрати-випуск»  

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 14. (1 год.) 
Тестування в системі 
MOODLE (1 год) 
Рішення задач з 
джерела 2 (тема 14) 

 (http://e-

learning.lnu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2944#

section-0 
(4 год) 

 

15 Тема 15. Баланси активів 

і пасивів. Платіжний 

баланс 

1. Баланс основних засобів 

2. Баланс виробництва, 

споживання і накопичення 

суспільного продукту 

(зведений матеріальний 

баланс) 

3. Платіжний баланс 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

(2 год.)  

16 Тема16. Організація та 

методологія статистики 

державних фінансів 

1. Сектор державного 

управління і державний 

сектор в статистиці 

Лекція 1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

(2 год.)  

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944#section-0
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державних фінансів  

2. Потоки і запаси , правила 

іх обліку 

3. Аналітична основа 

статистики державних 

фінансів 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2944 

16 Тема16. Організація та 

методологія статистики 

державних фінансів 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

1.Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система 

національних рахунків:практикум. 

Навчальний посібник/ за ред, Матковського 

С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с 

2.Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни „ 

Національні рахунки та державні фінанси ” 

Підготувати питання 
по темі 16. (1 год.) 
Тестування в системі 
MOODLE (1 год) 
Рішення задач з 
джерела 2 (тема 16) 
 (http://e-
learning.lnu.edu.ua/cour
se/view.php?id=2944#s
ection-0 
(4 год) 

 

 
 


