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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 16 / 2 год.;  

– практичних занять – 14 / 2 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 2 / 2 год.;  

– самостійна робота – 58 / 114 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Глобалізація та посилення інтернаціоналізації міжнародної економіки призводить до 

підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності в розвитку країн. Зовнішньоекономічні зв’язки 

та міжнародна економічна діяльність в цілому відіграють важливу роль, внаслідок чого 

збільшується роль міжнародної економічної статистики та статистичних методів аналізу 

міжнародної економічної діяльності зокрема.  

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: надання студентам знань про способи і прийоми збирання, 

зведення і статистичного аналізу кількісної інформації про переміщення товарів через митний 

кордон України, формування у студентів навичок збирання та статистичної обробки інформації про 

зовнішню торгівлю товарами.  

Завдання навчальної дисципліни: 

– розробка програм статистичних обстежень, обробки і зведення даних; 



– обчислення та інтерпретація статистичних показників зовнішньоекономічної діяльності; 

– аналіз масивів статистичних даних; 

– вимірювання інтенсивності динаміки та щільності зв’язку;  

– визначення факторів, які формують рівень, варіацію і розвиток зовнішньоекономічних 

явищ та оцінювання сили їхнього впливу;  

– використання системи національних рахунків у ході розрахунків статистичних показників 

та їх аналізу; 

– аналіз тенденцій розвитку митної справи України; 

– надання консалтингових послуг споживачам узагальненої митної статистичної 

інформації. 

– сприяти оволодінню основами роботи з прикладними статистичними пакетами програм 

обробки і представлення даних для ЕОМ; 

– сприяти організації самостійної роботи. 

Об’єктом навчальної дисципліни виступають людське суспільство, явища і процеси 

суспільного життя.  

Предметом навчальної дисципліни є розміри й кількісні співвідношення масових явищ і 

процесів у митній справі. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК.4. здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК.5. знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння професійної діяльності  

СК.3. здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК1. застосовувати нормативні, методичні та інші керівні матеріали з питань державної 

митної справи для ефективної діяльності та прийняття управлінських рішень; 

ФК 2. використовувати основні положення Митного кодексу України, та інших законів 

України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України в 

процесі практичної діяльності; 

ФК 3. використовувати знання митного законодавства та державних стандартів України; 

ФК 4. застосовувати положення митних конвенцій, міжнародних конвенцій та угод з різних 

аспектів міжнародної торгівлі і перевезення, документів міжнародних організацій, а також 

документів, які супроводжують перевезення і оформлення товарів, їх ролі і місця в загальній системі 

регулювання сфери ЗЕД на сучасному етапі розвитку світогосподарських зв’язків; 

ФК 5. надавати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових 

документів з питань державної митної справи. 

ФК 6. контролювати дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України;  

ФК 7. застосувати відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під 

час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного 

контролю та митного оформлення; 

ФК 8. аналізувати фінансово-господарську діяльність учасників ЗЕД, виявляти в ній митні 

ризики.  

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи 

дистанційного навчання у системі Moodle. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретико-організаційні основи митної статистики. 

Тема 2. Методологія статистичного спостереження в митній статистиці.  

Тема 3. Зведення і групування в митній статистиці. 

Тема 4. Ряди динаміки в митній статистиці. 

Тема 5. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків в митній статистиці. 

Тема 6. Торгівельний баланс України. 



Тема 7. Статистичне дослідження товарної та територіальної структури зовнішньої торгівлі. 

Тема 8. Статистика цін та індексний метод у зовнішньоекономічній діяльності. 

Тема 9. Спеціальна митна статистика. 

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– залікової роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Результати поточного контролю обов’язково відображаються викладачами у 

«електронному журналі» модулю «Деканат» Автоматизованої системи управління «Управління 

університетом». Порядок ведення електронного журналу регламентується відповідним наказом 

ректора. 

Практичні заняття та самостійна робота ІНДЗ 
Модульна контрольна робота № 1,  

№ 2 (підсумковий тест) 
Сума 

Змістовий модуль 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 
2 16 50 

6 6 6 7 7 

Змістовий модуль 2 

Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 
2 16 50 

8 8 8 8 

   4 16 100 

 

Т.1 – Т.9 – теми змістовних модулів. 

ІНДЗ – індивідуальні науково-дослідні завдання: написання рефератів, наукової тези, 

наукової статті або виступ на конференції з презентацією. 

Оцінка завдань здійснюється таким чином: 

а) контрольне завдання – 0-5 балів; 

б)  підсумкова контрольна робота - 0-50 балів. 

в) індивідуальні завдання – 0-15 балів; 

г) систематичність та активність на практичних заняттях – 0-5 балів; 

д) лабораторні роботи – 0-10 балів 

е) розрахункова робота – 0-10 балів. 

є) самостійна робота – 0-5 балів. 

Індивідуальна робота студентів полягає в опануванні теоретичного матеріалу тем 

дисципліни при виконанні завдань, які видаються кожному студентові викладачем на початку 

семестру. Кожне завдання оцінюється за шкалою 5; 2,5; 0 балів. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати студент – 15 балів. 

За колективну та індивідуальну роботу на практичних заняттях студенти можуть отримати 

максимально 5 балів. Протягом семестру студент повинен одержати не менше трьох оцінок в 4-х 

бальній системі (2,3,4,5), з яких виводиться середній бал. При обчисленні середнього балу оцінки 

«2» не зараховуються в загальну суму балів. Наприклад, оцінки 5,4,2 – дадуть суму балів 9, а 

середній бал при цьому буде 9:3=3. 

 Якщо середній бал буде від 4,8 до 5,0, то за поточну успішність нараховується 5 балів, 

від 4,5 до 4, 7 – 4 бали, від 4,3 до 4, 4 – 3 бали, від 4,0 до 4, 2 – 2 бали, від 3,1 до 3,9 – 1 бал, менше 

3,0  – 0 балів, відсутність  оцінок – 0 балів. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно задовільно  



50-59 E достатньо 
середній 

(репродуктивний) 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 

 

Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним.  

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL:  - 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=170 

2. Митна статистика України: статистичний довідник / П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, Т. М. 

Паянок, Я. О. Остапенко, Н. В. Параниця ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2017. – 422 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 97). URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2116 

3. Зовнішня торгівля України. Митна статистика (1991-2016 роки): статистичний 

довідник / Г.А. Болдышев, Д.В. Лысенко, Л.Г. Козык, О.Ю. Ушаков. Видавництво Знання. 2018. – 

695 с. URL: https://www.yakaboo.ua/zovnishnja-torgivlja-ukraini-mitna-statistika-1991-2016-

roki.html#tab-attributes 

4. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти / І.Г. 

Бережнюк. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 453 с. 

5. Захарова О. В. Міжнародна економічна статистика : навч. посіб. / О. В. Захарова. – 

Маріуполь : МДУ, 2014. – 148 с. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/441 

6. Досвід країн ЄС у сфері державного регулювання розвитку інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва URL: http: //www.academia.org.ua/?p= 976.  

7.  Угода про асоціацію між Україною та ЄС URL: http://www.zoda.gov.ua/article/1432/ 

ugoda-pro-asotsiatsiju-mizh-ukrajinoju-ta-jes.html. 23. «Митний кодекс України» / Коментар до ст. 6 

П.В. Пашка. – Одеса: Пласке, 2012. – 280 с. – Сер. книг: «Митна справа в Україні»).  

8.  План дій Україна-ЄС URL: http://esbs.kiev.ua/uk/spivpracya-mizh-ukrayinoyu-ta-

yes/plan-diiy-ukrayina-yes. 

9. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Митне право» 

для студентів напряму підготовки 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / 

Н. С. Марценко / - Тернопіль : ТНТУ , 2018 - 120с. URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25709/1/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%9

F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%

D1%87%D0%BD%D1%962018.pdf 

10.  Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. – К.: Знання, 2006. – 394 с. 

11. Основи митної справи: Навч. посібник/ За ред. П.В.Пашка. – 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2002. – 318с. 

12. Основы таможенного дела в Украине Учебн. пособие/ Под. ред. Н.Н.Каленського, 

В.П.Пашка. – К.: О-во "Знання" – КОО, 2003.- 493с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=170
https://www.yakaboo.ua/zovnishnja-torgivlja-ukraini-mitna-statistika-1991-2016-roki.html#tab-attributes
https://www.yakaboo.ua/zovnishnja-torgivlja-ukraini-mitna-statistika-1991-2016-roki.html#tab-attributes
http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/441


13. Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми 

забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі: монографія; за заг. ред. І. В. 

Несторишена та В. А. Туржанського. – Ірпінь-Хмельницький, ФОП Стрихар А. М. 2017. – 214 с.  

14. Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори 

розвитку [Текст] : кол. моногр.; за заг. ред. 15 І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. 

М., 2017. – 430 с.  

15. Управління митними ризиками: теорія та практика: монографія; за заг. ред. І. В. 

Несторишена та В. А. Туржанського. – Ірпінь-Хмельницький, 2018. – 302 с. 

16. Лісун Я. В. Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та 

торгівлі в Україні / Я. В. 267 Лісун // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський 
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