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Міжнародні зіставлення показників 
вивчаються і описуються в працях 

ряду вчених-економістів і 
статистиків: 

















     Страны-члены      Кандидаты: Исландия, Македония, Сербия, Турция и 

Черногория      Заявка отправлена: Албания        Расцениваются ЕС как потенциальные 

кандидаты, которые еще не подали заявку на членство: Босния и Герцеговина и Косово 



Після досягнення  
зіставлення  значень 

порівнюваних  міжнародних  
показників  групи країн 

важливе значення 
набувають  методи 

кореляційного  аналізу, 
особливо для аналізу 

системи зведених 
економічних  показників  















1. код і найменування товарів; 
2. загальний опис товару (марка, модель, місце 

виготовлення і т. д.); 
3. технічні параметри (розмір, вага, об'єм, 

потужність, матеріал виготовлення і т. д.); 
4. вказівка цільового призначення товару 

(сфера його застосування); 
5. малюнок. 



Головними джерелами статистичної 
інформації при визначенні цін на товари-
представники є: 
 Дані розрахунку національного індексу 

споживчих цін (ІСЦ):                       
 
а також розрахунку індексу оптових цін і т.д 
 Спеціальні обстеження цін (наприклад, у 

багатьох країнах дані про ціни на товари 
виробничого призначення збираються від 
виробників, торгових компаній і т.д.); 

 Каталоги; 
 Прейскуранти. 





 Незалежності індексу від вибору базисної країни. Це інше 
важлива вимога до індексів як прямих парних, так і 
багатосторонніх зіставлень. Сенс його полягає в тому, що 
величина індексів не повинна залежати від вибору базисної 
країни. Згідно статистичної методології ця вимога можна 
записати наступним чином: 

 Адитивності, тобто індекси, отримані для окремих компонентів 
ВВП, повинні бути узгоджені між собою і з індексом ВВП в 
цілому. Наприклад, не повинно бути такого положення, при 
якому індекс споживання країни А до країни У дорівнює 110%, 
індекс накопичення - 115%, а індекс ВВП - 120%. 

 Всі результати повинні володіти характерністю системи ваг для 
структур показників ВВП всіх країн. Так, при зіставленні ВВП 
США і України в якості характерних ваг необхідно 
використовувати ціни або США, або Україна, або середні ціни 
США і України, але не ціни який-небудь інший третьої країни. 



   
 



Двосторонні та багатосторонні 
зіставлення міжнародних статистичних 

показників істотно розширюють 
аналітичні можливості виявлення 
загальних тенденцій соціально-

економічного розвитку як груп країн, 
так і світової спільноти. Результати 

таких зіставлень допомагають виявляти 
рівні та закономірності розвитку різних 

країн, що визначається при порівняннях 
систем порівнянних показників. 



Багатосторонні порівняння на 
порівнянної основі створюють 
вихідну базу для розширення і 

вдосконалення економічного аналізу, 
що важливо для вирішення багатьох 

поточних практичних завдань 
ринкової економіки та входження у 

світові господарські зв'язки, що дуже 
актуально для України в даний час. 



У сучасних умовах також особливого 
значення набуває макромаркетинг - 

маркетинг суспільства і країни, метою 
якого є максимальне задоволення 

потреб і потреб громадян. Міжнародні 
зіставлення в туризмі дозволяють 
створити брендинг території, тобто 

цілеспрямоване формування образу 
країни, регіону або міста у свідомості 

громадян або світової громадськості. У 
сучасному світі все більшого значення 
набувають глобальні зв'язки і локальні 

коріння. 
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