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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна  

характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 4/7 
Кількість годин 150 

Кількість кредитів 5 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 20 

С 100 
            

           Анотація 

Дисципліна «Фінансова статистика» є вибірковою складовою навчального плану, 

входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, які формують 

знання щодо кількісної характеристики обсягу, структури, динаміки і взає-

мозв’язків явищ і процесів, що відбуваються у системі фінансів у ході фі-

нансово-економічної діяльності  суб'єктів ринкового господарства за конк-

ретних умов, певний проміжок часу і простору. 

 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

 
Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів 

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html


 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-

ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 

ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консульта-

ції; робота в малих групах 
       Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Фінанси, гроші 

і кредит», «Статистика», «Фінансовий  аналіз» тощо. 
       Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Інвести-

ційний менеджмент», «Ризик – менеджмент» тощо. 
Мета дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни «Фінансова статистика» є формування у здобувачів 

вищої освіти системи теоретичних знань та набуття практичних навичок 

кількісної оцінки явищ і процесів у фінансовому секторі; оволодіння мето-

диками обробки, аналізу та інтерпретації специфічних показників окремих 

розділів фінансової статистики для вирішення фінансово-статистичних за-

вдань;  вміння застосовувати статистичні моделі та аналітичні інструменти, 

у практичних дослідженнях фінансової сфери, а також встановлювати зако-

номірності, тенденції та робити прогнози відносно таких досліджень. 

 
Завдання дисципліни 

 
Завданням навчальної дисципліни «Фінансова статистика» є: з’ясування сутності 

фінансової статистики, її теоретичних основ та організаційних засад; розу-

міння мети та завдань статистичного вивчення окремих галузей статистики  

фінансів; ознайомлення з принципами побудови системи показників фінан-

сової статистики та статистичними методами аналізу державного бюджету, 

грошового обігу,  кредитної діяльності, ощадної справи, страхування, ринку 

цінних паперів,  інвестиційної діяльності  та фінансів підприємств;  форму-

вання навичок збору та обробки статистичних даних, здійснення їх система-

тизації, класифікації, узагальнення та динамічного аналізу, а також розробки 

прогнозних майбутніх розрахунків.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відпові-

дному рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагно-

стики стану фінансових систем (державні фінанси, у 

т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування).  

ПР06. Застосовувати відповідні статистичні, економі-

ко-математичні методи та моделі для вирішення фі-

нансових задач та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати потріб-

ну інформацію, розраховувати економічні та фінан-

сові показники, проводити дослідження, здійснювати 

управління та аргументувати фінансові рішення. 

ПР09. Застосовувати сучасне інформаційне та про-

грамне забезпечення, спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові технології та програмні 

продукти у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування..  

ПР10. Формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію.  

ПР13. Ідентифікувати джерела та розуміти методоло-

Фахові компетентності 

ФК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господа-

рювання, фінанси домогосподарств, фінансові рин-

ки, банківська система та страхування). 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення фі-

нансових задач.  



ФК08. Здатність визначати та аналізувати основні 

фінансові показники та процеси, а також та здійс-

нювати оцінювання фінансового стану підприємст-

ва, банківської та страхової установи. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та використан-

ня інформації для вирішення професійних завдань, 

формування аналітичних висновків та прийняття 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне інформа-

ційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ФК11. Здатність складати, аналізувати та інтерпре-

тувати фінансову звітність. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

 

ФК18. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи для розв’язання задач та вирішення  про-

блем у сфері фінансів, банківської справи та стра-

хування. 

 

гію визначення і методи отримання економічних да-

них, збирати та аналізувати необхідну фінансову ін-

формацію, розраховувати показники, що характери-

зують стан фінансових систем.  

ПР16. Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових процесів.  

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерп-

ретувати отримані результати.  

ПР22. Підтримувати відповідний рівень знань, вміти 

застосовувати набуті знання на практиці та підвищу-

вати професійну кваліфікацію фахового менеджера у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

✓ принципові особливості предмету фінансової статистики та класифікацію її 

розділів; 

✓ теоретичні аспекти та методологічні принципи статистичного вивчення 

кількісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ і про-

цесів фінансової сфери; 

✓ терміни, поняття, категорії та закони, на яких ґрунтується статистика 

фінансів; 

✓ систему показників фінансової статистики, що застосовується для отриман-

ня цілісної, всебічної характеристики масового явища або процесу окремих 

галузей фінансової системи, принципи їх побудови та методологія обчис-

лення; 

✓ статистичні прийоми, способи та методи, спрямовані на дослідження кіль-

кісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ і процесів 

фінансового сектору; 

✓ форми подання результатів аналітичних досліджень і порядок складання 

статистичної звітності. 

б) уміти 

✓ класифікувати та диференціювати розділи статистики фінансів; 

✓ вимірювати та описувати масові явища у сфері фінансової діяльності; 

✓ збирати статистичну інформацію для дослідження, що стосується стану та 

розвитку фінансового сектору, використовуючи систему показників фінан-

сової статистики; 

✓ здійснювати  обробку, систематизацію та класифікацію статистичної ін-

формації; 

✓ застосовувати методи обробки, узагальнення та аналізу статистичних даних 

явищ і процесів у фінансовій діяльності; 

✓ здійснювати узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення на 

підставі даних окремих галузей фінансової статистики; 

✓ використовувати узагальнюючі показники для характеристики об’єктивних 

статистичних закономірностей у сфері фінансової діяльності. 

✓ застосовувати отримані  результати досліджень для прогнозування. 



                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 

  Години:   

 

Тема 

 

 

Результати навчання 
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МОДУЛЬ 1 

4 2 12 Тема 1. Фінансова статис-

тика: теоретичні аспекти 
 

Знати предмет, завдання, функції та систему 

показників фінансової статистики. Володіти  

методами фінансової статистики. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 
3 2 12 Тема 2. Статистика дер-

жавного бюджету 

Знати сутність державного бюджету та бю-

джетної класифікації. Розуміти  завдання 

статистики державного бюджету. Володіти 

системою показників державного бюджету. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 
4 2 12 Тема 3. Статистика гро-

шового обігу 

Розуміти поняття і значення грошового обігу. 

Володіти системою показників грошового 

обігу. Вміти визначати загальну маси грошей 

в обігу. Знати показники швидкості обігу 

грошової маси. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 
4 3 13 Тема 4. Статистика креди-

ту 
 

Розуміти поняття кредиту та завдання стати-

стичного вивчення кредиту. Володіти систе-

мою статистичних показників кредитної дія-

льності. Опанувати групування кредитів. 

Аналізувати кредитну діяльність, оборот-

ність кредитів, кредитні процентні ставки та 

кредитний ризик.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 
 

МОДУЛЬ 2 

3 2 12 Тема 5. Статистика ощад-

ної справи 
 

Розуміти суть і функції ощадної справи. Во-

лодіти системою показників ощадних банків. 

Знати методи аналізу показників ощадної 

справи. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 

4 3 13 Тема 6. Статистика стра-

хування 

Розуміти поняття страхування і завдання 

його статистичного вивчення. Володіти сис-

темою показників страхової діяльності. Зна-

ти. статистичні показники фінансових ре-

зультатів і платоспроможність страхових 

організацій. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 

 

4 3 13 Тема 7. Статистика цінних 

паперів та інвестицій 

 

Знати зміст, мету та завдання статистики 

ринку цінних паперів. Володіти системою 

показників статистики ринку цінних паперів. 

Розуміти особливості статистичної оцінки 

реальних інвестицій. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 

4 3 13 Тема 8. Статистика фінан-

сів підприємств 

Знати зміст, предмет та завдання   статистики 

фінансів підприємств. Володіти системою 

показників статистики фінансового стану 

підприємств. Аналізувати статистичні показ-

ники прибутковості підприємства. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль,  

доповідь 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підгото-

вки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді вико-

нання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 



обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 
Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав міні-

мально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма  

підсумкового 

контролю 

Залік (усно/письмово) 

 

 

  Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

-    модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Т1, Т2…Т4 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Т5, Т6…Т8 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 
    50 

 

100 

 

 

Т5 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

Т8 

 

    

          50 
 

100 

 

 

12 

 

12 

1

13 

1

13 

 

12 

1

13 

1

12 

1

13 

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий  

контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Студе-

нти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  



Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літерату-

рні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студен-

та (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння викладачем, 

Політика щодо  

відвідування 

 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, пе-

редбачених курсом. 
Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті» 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та  

очікування 

 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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