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Вступ 

Постановка проблеми. У зв’язку з глобалізаці-
єю та розширенням спектру міждержавних 
зв’язків з’являється потреба створення від-
повідної «статистичної картини» світу. Крім 
того, статистичні дослідження різних країн 
можуть бути порівнянні тільки за умови, як-
що вони проводилися по одній узгодженій 
методології. 

Ефективність управління державою багато в 
чому залежить від якості та кількості інфор-
мації, що характеризує стан і розвиток еко-
номіки країни і пов’язаних з нею соціальних 
процесів. Крім того, в сучасному світі, коли 
підсилюються міждержавні інтеграційні про-
цеси, важливою для управління є інформація 
про розвиток економіки інших країн. Наяв-
ність такої інформації дає можливість ство-
рити статистичну картину миру, визначити 
місце та роль держави в системі міжнародних 
економічних відносин. Для статистичного до-
слідження тих або інших соціально-
економічні процесів та явищ, що відбувають-
ся в глобальній економіці необхідна порів-
нянність (comparability) статистичних показ-
ників, що досягається лише за умови, що дос-
лідження проводяться за єдиною методологі-
єю. 

Тому одним з основних завдань розвитку віт-
чизняної статистичної системи є приведення 

методології та практики організації статис-
тичного спостереження, зокрема на мікрорі-
вні, у відповідність з міжнародними стандар-
тами. У цьому зв’язку навчання статистиків і 
консультаційна підтримка є одним з пріори-
тетів сучасної економічної та бізнес-освіти. 

Провідну роль у формуванні статистичної 
освіти традиційно відіграють університети 
[21]. У закордонних університетах, що за-
ймають провідні позиції у світових і націона-
льних рейтингах, «Статистика» є самостій-
ним напрямом професійної підготовки. Відді-
лення статистики діють в провідних універ-
ситетах США, Великобританії, Німеччини, 
Франції та в багатьох інших вищих навчаль-
них закладах країн ЄС. У КНР таких фахівців 
готує Шанхайський університет. У США про-
грама з підготовки відповідних фахівців Joіnt 
Program on Survey Methodology (JPSM) спільно 
реалізована університетами Mіchіgan і 
Maryland та фінансується за рахунок федера-
льного бюджету. У Європі запускається єдина 
для всіх країн ЄС магістерська програма з на-
вчання фахівців для офіційних статистичних 
органів – European Masters іn Offіcіal Statіstіcs 
[14]. Відзначимо також, що в школах Японії, 
США, Швейцарії, Кенії, Ботсвані та інших кра-
їнах світу є курс теорії ймовірності та мате-
матичної статистики, що згодом суттєво 
спрощує завдання вищих навчальних закла-
дів. 
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Статистика є основою для прийняття рішень 
на різних рівнях економічної системи. В цьо-
му контексті J. Pullinger відзначає ріст можли-
вості суспільства у прийнятті широкого спек-
тру рішень, а відтак і зростання ролі статис-
тики в цьому процесі: «If we are indeed living at 
a time when citizens have more power to 
influence the decisions that affect their lives, then 
the power of statistics must be put in their hands 
so that the influence they exert can be based on 
sound evidence» [7, с. 834]. 

Значення статистики та статистичних дослі-
джень зростає з ряду таких причин [13]: 

1) дані, отримані в результаті статистичних 
досліджень, зокрема, економічні дані, покли-
кані служити як державним, так і приватним і 
суспільним інтересам, отже, офіційна статис-
тика повинна надавати відповідні дані в цій 
сфері; 

2) сучасний період характеризується наявні-
стю значної кількості інформаційних потоків 
та інструментів обробки інформації; 

3) формується потреба в інформації з широ-
кої тематики, що може забезпечити базу як 
для агрегованих макроекономічних розраху-
нків та перехресних даних, так і для одер-
жання мікроданих, що можуть бути викорис-
тані у короткострокових розрахунках. 

Вчені-теоретики пропонують розглядати 
статистику як «глобальну дисципліну» [2]. Це 
твердження базується на тому, що вчені з 
усього світу мають співпрацювати для того, 
щоб розвивати дисципліну в контексті нових 
викликів, пов’язаних з ерою безпрецедентно-
го зростання кількості даних та наукових від-
криттів, для підвищення обізнаності про ста-
тистику для студентів, а також для розши-
рення розуміння громадськістю та особами, 
які приймають рішення, її можливостей. 

Варто також враховувати й динамічний хара-
ктер економіко-статистичних дисциплін. Ба-
гато статистичних напрямків, такі, напри-
клад, як статистика глобалізації або статис-
тика нанотехнологій з’явилися зовсім недав-
но, однак стрімко розвиваються.  

У підсумку, за останнє десятиліття відбулися 
істотні зміни в базових методологічних під-
ходах до статистичних досліджень, а також у 
методах збору, обробки та поширення стати-
стичних даних. Розроблено рекомендації зі 
статистики сталого розвитку, інтегрованій 

економічній статистиці, еколого-
економічному обліку, вимірам людського ка-
піталу та багато інших. Дедалі частіше вико-
ристовуються інтегровані показники, що до-
зволяють одержувати більш широку та опе-
ративну картину економічної динаміки. 

Незважаючи на значний потенціал, в педаго-
гічному змісті викладання курсу статистики 
супроводжується певними труднощами як 
для педагогів, так як студентів, якими потрі-
бні знання основ кількісних методів, однак 
які досить часто не мають інтересу до пред-
мету і не бажають займатися дослідженнями, 
що сприймаються як математичні [5; 6]. 

В умовах України концепція викладання еко-
номіко-статистичних дисциплін при переході 
від планової економіки до ринкової, являє 
собою предмет дискусії фахівців. Це пов’язано 
з тим, що тільки адекватна сучасній ринковій 
економіці макростатистична модель опису та 
аналізу поліструктурних систем дозволить 
істотно просунутися в одержанні статистич-
них характеристик результатів виробництва 
та взаємозв’язків між інституціональними 
одиницями. Однак поки ще не всі фахівці го-
тові перейти до нової бази вихідних теорети-
чних допущень. Тому в більшості вищих на-
вчальних закладів навчання дотепер засно-
ване на використанні морально застарілих 
навчальних програм. 

Тому метою статті є аналіз провідних тех-
нологій викладання економіко-статичних ди-
сциплін (statіstіcs educatіon), а також предста-
влення власного досвіту впровадження інно-
ваційних технологій в навчальний процес в 
рамках дисципліни «Міжнародна статисти-
ка». 

 

Результати дослідження 

Значення вивчення міжнародної статистики 
обумовлено тим, що вона є «універсальною 
мовою», що дозволяє спілкуватися економіс-
там всіх країн і всіх напрямків. Міжнародна 
статистика – це галузь економічної статисти-
ки, що займається зіставленням та аналізом 
статистичних показників різних країн, окре-
мих світових соціальних систем та світу в ці-
лому. Основними завданнями міжнародної 
статистики є досягнення порівнянності наці-
ональних даних та розробка міжнародних 
статистичних стандартів (класифікацій, сис-
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тем показників, методологічних положень 
тощо), а також збір, розробка та публікація 
різних статистичних даних по країнах і світо-
вих підсумків на основі розроблених міжна-
родних рекомендацій. 

Міжнародна статистика, що базується на су-
часній західній теорії, вивчає кількісну сто-
рону соціально-економічних явищ і процесів, 
що відбуваються в різних країнах, у нерозри-
вному зв’язку з їх якісною стороною. Міжна-
родна статистика включає статистику: 

– окремих країн (США, Японії, Франції тощо); 

– об’єднань країн (країн СНД, Європейського 
Союзу (ЄС), Організації з Економічного Спів-
робітництва та Розвитку (ОЕСР) тощо); 

– географічних регіонів (країн Балтії, Центра-
льної та Східної Європи, скандинавських кра-
їн, країн азіатського регіону тощо); 

– міжнародних організацій (ООН, Всесвітньо-
го Банку, Міжнародної Організації Праці, ВТО, 
ЮНЕСКО тощо). 

Відтак в рамках міжнародної статистики ду-
же важливими є порівняльний аналіз у між-
народному вимірі (cross-country comparisons) 
[1], що є зокрема основою для інвестиційних 
рішень. 

Змістовна частина дисципліни «Міжнародна 
статистика» охоплює наступні питання:  

– загальні риси та диференціації принципів 
організації статистики різних міжнародних 
організацій;  

– методологію приведення до порівнянності 
показників на основі міжнародних стандар-
тів;  

– методи збору, обробки та аналізу статисти-
чних даних залежно від цілей дослідження;  

– застосування сучасних інформаційних тех-
нологій у міжнародних статистичних розра-
хунках;  

– методи міжнародної статистики, що вико-
ристовуються для вирішення типових за-
вдань (економіко-статистичного аналізу роз-
витку окремих країн у глобальній економіці 
тощо). 

Аналіз досліджень з проблем міжнародної 
економіки [15-19; 22] показує, що зведення та 
групування інформації дозволяє одержати 
певну систему показників, що є вихідною для 

подальшого аналізу. При цьому також вико-
ристовуються методи загальної теорії стати-
стики. Поряд з абсолютними показниками, 
що виражають обсяги та рівні явищ, що від-
буваються, досить часто розраховуються від-
носні величини, до яких відносяться: 

– відносні величини динаміки, що характери-
зують напрямок зміни явища в часі та вимі-
рюють швидкість зміни (наприклад, темпи 
росту і приросту чисельності трудових мігра-
нтів); 

– відносні величини структури, що характе-
ризують частку або питому вагу кожного 
компонента в загальному обсязі досліджува-
ного показника (наприклад, частка зайнятих 
в економіці в чисельності економічно актив-
ного населення країни); 

– відносні величини порівняння, що показу-
ють співвідношення двох або більше одной-
менних величин за той самий період, що ста-
вляться до різних об’єктам (наприклад, чисе-
льність безробітних за країнами); 

– відносні величини координації, що характе-
ризують співвідношення різних елементів 
однієї та тієї ж сукупності (наприклад, спів-
відношення чисельності зайнятих в економі-
ці); 

– відносні величини інтенсивності, що відо-
бражають ступінь поширення даного явища в 
певнім середовищі (наприклад, показник 
щільності населення). 

Завдання вивчення статистики диференцію-
ються залежно від освітніх завдань на відпо-
відних етапах навчання. 

На першому та другому курсах бакалаврату 
студент приймає участь у пошуково-
пізнавальній діяльності, обумовленій змістом 
досліджуваних дисциплін, у формі пошуку та 
відбору інформації. На третьому та четверто-
му курсах дослідницька діяльність має пізна-
вально-аналітичну спрямованість і припускає 
відбір та аналіз отриманої інформації. На рів-
ні магістратури науково-дослідна робота сту-
дента носить більш креативний характер та 
припускає не простий аналіз інформації, але й 
також її інтерпретацію в аспекті вирішення 
професійних завдань.  

Розподіл на ці рівні носить умовний характер, 
оскільки він визначається з одного боку, спе-
цифікою предметних знань, з іншого, – сту-
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пенем сформованості професійної компетен-
тності та навичками й потребами індивідуа-
льної науково-дослідної роботи. 

На пошуково-пізнавальному рівні (перший та 
другий курс) до таких завдань можна віднес-
ти пошук інформації, пошук джерел інформа-
ції, відбір інформації з чітким виділенням про 
базову та додаткову інформацію, системати-
зацію, каталогізацію та структурування інфо-
рмації. Пізнавально-аналітичний рівень пе-
редбачає завдання пошуку та відбору техно-
логій роботи з інформацією, а також вибір те-
хнологій подання інформації та використан-
ня її для прийняття рішень. 

Курс другого рівня має на меті підготовку фа-
хівця, здатного адекватно й з найменшими 
витратами самостійно організувати та прове-
сти необхідне статистичне дослідження в ре-
альних умовах з урахуванням проблем та 
особливостей організації міжнародної стати-
стики. Такий фахівець неодмінно повинен 
також мати подання про міжнародні системи 
збору, зберігання та статистичного аналізу 
інформації, актуальних для економіки країни. 
Відповідні навчальні програми опираються 
на базові знання першого рівня й включа-
ються в навчальні плани магістратури. 

Проектний підхід в рамках інноваційного 
освітнього процесу змінює роль студента, що 
стає активним учасником освітнього процесу, 
вміє критично оцінювати не тільки знання, 
але й отримувати нові, що ще не включені в 
навчальні дисципліни. Навички, придбані 
студентами в ході дослідницької діяльності, 
стають одним з головних результатів осво-
єння економіко-статистичних дисциплін. 

Згідно з [3; 4] основними когнітивними ціля-
ми вивчення статистики є наступні: 

1. Статистична грамотність (Statistical 
literacy) – можливість читати і використову-
вати основні статистичні термінологічні і 
графічні уявлення для розуміння статистич-
ної інформації в засобах масової інформації та 
в повсякденному житті. 

2. Статистичні міркування (Statistical 
reasoning) – можливість поєднати різні стати-
стичні концепції та ідеї. 

3. Статистичне мислення (Statistical thinking) 
– можливість аналізувати характер та якість 
даних, вибирати відповідний аналіз і модель, 

інтерпретувати результати в контексті даної 
проблеми та з огляду на обмеження даних. 

Тому в даному дослідженні дисципліни «Мі-
жнародна статистика» ми пропонуємо розг-
лядати як сполучення класичної економічної 
освіти та освітніх технологій, спрямованих на 
придбання практичних навичок у галузі еко-
номіки та бізнес-аналітики. 

Також в навчальному процесі важливо врахо-
вувати концепцію високих статистичних тех-
нологій [20], що розроблені за останні роки. 
Традиційні курси статистики у вищих навча-
льних закладах ґрунтується на наукових ре-
зультатах, отриманих в першій половині ХХ 
століття.  

Використання високих статистичних техно-
логій при аналізі конкретних економічних 
даних вимагає додаткової теоретичної доро-
бки статистичних технологій стосовно до 
конкретної ситуації. Це обумовлено тим, що 
економіст працює зі значною кількістю інфо-
рмації, тому йому потрібно не тільки знати 
професійну сферу діяльності, але й володіти 
навичками роботи з ІТ-технологіями та мати 
практичний досвід роботи зі спеціалізованим 
професійним програмним забезпеченням.  

Тому вкрай важливо ознайомити студентів з 
можливостями обробки та аналізу статисти-
чних даних в пакетах («SPSS», «Statіstіca» то-
що), використовувати презентаційні та ана-
літичні можливості різноманітних web-
інструментів (Many Eyes, Visualizing.org, 
ChartsBin, Google Chart Tools та ряд інших 
[23]); працювати зі спеціалізованими пакета-
ми прикладних програм, що використову-
ються в різних сферах економічної діяльнос-
ті; використовувати статистичну базу міжна-
родних організацій та довідкову нормативно-
правову базу. 

В рамках вивчення статистики на початку за-
нять Sowey (2006) пропонує використовува-
ти проблемні питання (сhallenging questions), 
що ілюструють актуальність зазначеної теми 
для економічної науки та управління реаль-
ними бізнес-процесами [8]. На думку дослід-
ника, питання такого типу є першим кроком 
до подальшого незалежного мислення та до-
слідницьких питань (researching questions) 
студентів щодо того, що невідомо їм в області 
статистики та як її можна використати в рам-
ках власних досліджень чи практичної діяль-
ності. 
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Також вважаємо за доцільне використати пі-
дхід вчених Університету Ланкастера [10], 
який ґрунтується на тому, що викладання 
статистики має враховувати розвиток інфор-
маційних технологій. У дослідженні автори 
зробили огляд ролі технологій у викладанні 
та вивченні статистики, зокрема, інтернет-
ресурсів, а також розглянули web-матеріали 
та найбільш корисні web-сайти, які в даний 
час доступні через Інтернет та можуть бути 
ефективною підтримкою викладання. 

На основі вищевикладеного серед основних 
методів практико-орієнтованого навчання 
економіко-статистичних дисциплін з засто-
суванням інноваційних освітніх технологій 
відзначимо наступні: 

1. Використання ІТ-технологій, зокрема 
комп’ютерних симуляцій та відео-
презентацій тощо 

2. Міждисциплінарний підхід 

3. Аналіз ділових ситуацій та використання 
case-технологій 

4. Індивідуальна робота студента. 

Розглянемо окремі аспекти використання 
цих методів на прикладі викладання дисцип-
ліни «Міжнародна статистика» для англомо-
вних груп в Сумському державному універси-
теті. 

Першим прикладом використання ІТ-
технологій може бути online-ресурс 
Gapmіnder World, що призначений для ство-
рення анімованої статистики (animated 
statistics) та використовує для відображення 
даних кола різного розміру, що дозволяє ві-
дображати на площині динамічні процеси. За 
замовчуванням використовуються п’ять 
змінних: дві числові – по осях X та Y, розмір 
кола та колір, а також змінна часу, якою мож-
на маніпулювати за допомогою повзунка. За-
значений інструмент дозволяє здійснити ба-
гаторівневий факторний аналіз та порівнян-
ня країн. На рис. 1 показано дворівневий ана-
ліз (а) та динаміку показників в часі (б), що 
може бути презентований в ході лекції.  

Для студентів також важливо, що Gapminder 
Desktop доступний для мобільних пристроїв. 

Наступним розглянемо використання case-
підходу, основи якого на прикладі статистич-
них дисциплін були розглянуті у дослідженні 
[11]. 

 

 

а) дворівневий аналіз 

 

 

б) динаміка показників в часі 

 

Рисунок 1 – Використання Gapmіnder World для 
статистичного аналізу 

 

Case-підхід змінює ставлення студентів до 
вивчення матеріалу, оскільки дає можливість 
підвищити інтерес до предмета у зв’язку з 
якісним переходом від теорії до практичних 
знань, підвищує творчу активність студентів 
у використанні різних методів у розрахунках, 
формує навички дослідницької роботи. Поте-
нційним напрямом використання case-
підходу є організація роботи таким чином, 
щоб студенти самі розробляли кейси.  

Прикладом використання елементів бізнес-
аналітики та case-підходу є складання інвес-
тиційного профілю країни на основі статис-
тичних даних та порівняльних оцінок за до-
помогою online-інструментів. 

http://www.gapminder.org/world
https://www.gapminder.org/desktop
https://www.gapminder.org/desktop
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Одним з інструментів вирішення цього за-
вдання є globalEDGE, розроблений Michigan 
State University, що дає змогу аналізу статис-
тики за країною, галуззю чи групою країн, а 
також використовувати ряд інших аналітич-
них інструментів. 

В рамках case-підходу важливим є інструмент 
Country Comparator, що дозволяє порівняти 
країни за обраними показниками. На рис. 2 
наведено приклад порівняння країн за базо-
вими економічними індикаторами. 

 

 

 

Рисунок 2 – Порівняльний аналіз країн за базовими економічними індикаторами 

 

Іншим прикладом статистичного аналізу є 
створений Європейською системою спосте-
реження за розвитком кластерів (European 
cluster Observatory) офіційний інструмент ка-
ртографування європейських кластерів 
(European cluster mapping tool), що дозволяє 
відстежувати статистику зайнятості і резуль-
тативності діяльності кластерів. Інструмент 
надає доступ до статистичних даних як за 
принципом географічної концентрації галу-
зей, так і за показниками економічного роз-
витку. Використання інструменту дозволяє 
студентам здійснювати багатовимірний ста-
тистичний аналіз. 

На рис. 3 показано порівняння кластерів 
трьох країн за кількістю зайнятих. 

Також на основі результатів проекту «eClіo» 
[12], метою якого було створення учбово-
методичного комплексу, заснованого на спо-
лученні різних методик електронного викла-

дання (Blended eLearnіng), ми пропонуємо 
використовувати інструмент створення ін-
структивних відео для демонстрації процесу 
використання прикладних статистичних до-
датків та інструментів для різних задач. 

Відзначимо програму Camtasіa Recorder, яка є 
зручним інструментальним засобом для за-
пису екранних фільмів. Програма Camtasіa 
Recorder дозволяє записати у відео-файл ста-
ндарту *.avі будь-які дії користувача: запуск 
програми, відкриття файлів, використання 
різних процедур програми та обробку ре-
зультатів аналізу даних. При записі дій, зроб-
лених на екрані комп’ютера також можна ви-
користати ефекти акцентування, наприклад, 
спалахи навколо курсору при натисканні 
клавіш миші, відтворення звуку набору на 
клавіатурі, а також застосування різноманіт-
них покажчиків, які можна супроводжувати 
різними текстовими зауваженнями чи коме-
нтарями. 

http://globaledge.msu.edu/
http://www.clusterobservatory.eu/
http://www.clusterobservatory.eu/
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Рисунок 3 – Демонстрація порівняльного аналізу кількості зайнятих за галузями 

 

Висновки  

В рамках дослідження було розглянуто особ-
ливості формування методичного підходу до 
викладання статистичних дисциплін як фун-
даментального комплексу знань в області 
математики, статистики, комп’ютерних тех-
нологій; міжнародну методологію статистич-
ного дослідження; статистичні методи збору, 
обробки та аналізу економічної інформації; 
широкий інструментарій методів математи-
чного моделювання та прогнозування най-
важливіших показників.  

Вважаємо, що в основі розробки технологій 
викладання економіко-статистичних дисци-
плін має бути компетентністний підхід, за-
снований на міждисциплінарному методі, що 

включає володіння широким арсеналом ін-
струментів статистичного дослідження, мо-
делювання та прогнозування суспільних 
явищ і процесів, а також знання специфіки їх 
застосування в різних (не лише економічних) 
предметних областях. У статті показано, що в 
останні роки успішно застосовуються сучасні 
електронні програми та технології, що спри-
яють активізації процесів запам’ятовування.  

Застосування інноваційних технологій для 
підвищення ефективності вивчення статис-
тики (описової та аналітичної) дозволяє під-
вищити мотивацію студентів та сформувати 
у них потребу до використання статистичних 
методів у практичній діяльності. 
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