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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
6 кредитів / 180 годин
2
4
6
6
180
84
12
84
залік

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань і
практичних навичок використання статистичних методів аналізу економічних явищ і
процесів у сфері фінансів на макро- і мікрорівні.
Завдання навчальної дисципліни: полягають у тому, щоб розкрити: суть і
принципи побудови системи показників фінансової статистики, її місце та роль серед
інших статистичних дисциплін; суть відсотків і відсоткових ставок; еквівалентність
відсоткових ставок; зміни умов контракту; проблеми аналізу фінансових потоків;
статистичний аналіз ринку цінних паперів; статистику державного бюджету; статистику
кредиту; статистику платіжного балансу; статистику страхування; статистику грошового
обігу; статистичний аналіз фінансових результатів підприємств.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- поняття та показники статистики державного бюджету, страхування, кредитування,
статистики ощадних банків, грошового обігу, інвестиційної діяльності та статистики
кінцевих результатів фінансової діяльності галузей національної економіки, зрозуміти
складну взаємозалежність між цими показниками;
- основні етапи процесу статистичного аналізу фінансової сфери;
- методику та джерела одержання інформації про фінансову сферу;
- методику вивчення тенденцій та закономірностей, які складаються у співвідношенні
первинних та кінцевих доходів населення, з одного боку, у складі та динаміці доходів та
витрат, у фінансовому стані страхових та кредитних установ, у складі та русі грошової
маси тощо;
- форми і порядок складання статистичної звітності, що допоможе їм у майбутній
професійній діяльності свідомо аналізувати стан і тенденції сучасної економіки та перебіг
соціально-економічних процесів в Україні.
Знання статистики дозволяють краще орієнтуватися в системі інформаційного
забезпечення, дають можливість працювати за прийнятою в міжнародній практиці
методологією ведення обліку і статистики.
вміти:
- виокремлювати фактори та показники, які достатньо повно характеризують
фінансову систему;
- виявити закономірності та тенденції розвитку фінансового явища;
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- прогнозувати за наявними даними можливий розвиток фінансового явища;
- використовувати методи проведення статистичних досліджень явищ і процесів
суспільного життя;
- застосовувати систему показників фінансової статистики;
- здійснювати статичний аналіз в різних галузях економіки;
- проводити спеціально організовані статистичні дослідження;
- застосовувати комп’ютерну техніку при обробці статистичного матеріалу.
Для закріплення теоретичних знань і одержання необхідних навичок практичної
роботи з оволодіння основними прийомами обробки статистичних даних, набуття навичок
у техніці обчислення статистичних показників передбачено проведення практичних
занять, на яких використовується звітна інформація бюджетних установ, підприємств,
організацій і установ міста та області, а також статистичні матеріали Держкомітету
статистики України.
Програмні компетентності:
1. Загальні компетентності:
- здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із
колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни.
- здатність планувати етапи та хід виконуваної роботи, оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й
обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й
професійному рівні.
- спроможність орієнтуватися у різних поглядах на проблему та шляхи її
розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий розв’язок, переконливо
його представляти.
2. Фахові компетентності спеціальності:
- здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового характеру
для прийняття необхідних рішень;
- уміння використовувати інформаційні технології у фінансах для виконання
практичних завдань у галузі професійної діяльності.
- володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища
на мікро- і макрорівнях.
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Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ
СТАТИСТИКИ
Тема 1. Методологічні засади
11
7
статистики
2
2
Тема 2. Предмет, метод і завдання
фінансової статистики. Система показників 11 2
2
7
фінансової статистики
Модульний контроль
2
2
Разом 24 4
4
14
Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 3. Сучасна організація фінансової
15
7
статистики
4
4
Тема
4.Узагальнюючі
статистичні
15
7
показники фінансового стану країни
4
4
Модульний контроль
2
2
Разом 32 8
8
14
Змістовий модуль 3. ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 5. Статистика державного бюджету
16
4
4
8
Тема 6. Статистика грошового обігу
16
4
4
8
Модульний контроль
2
2
Разом 34
8
8
16
Змістовний модуль 4. ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 7. Статистика цін та інфляції
16
4
4
8
Тема 8. Статистика кредиту
16
4
4
8
Модульний контроль
2
2
Разом 34
8
8
16
Змістовний модуль 5. ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 9. Статистика цінних паперів
16
4
4
8
Тема 10. Статистика страхування
16
4
4
8
Модульний контроль
2
2
Разом 34
8
8
16
Змістовний модуль 6. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ
Тема 11. Статистичний аналіз фінансового
20
6
6
8
стану підприємств
Модульний контроль
2
2
Разом 22
6
6
8
Усього 180
42
42
12
84
Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчен
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Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1.
Предмет та методологічні основи фінансової статистики
Тема 1. Методологічні засади статистики
Становлення статистики як науки.
Предмет та метод статистичної науки. Основні поняття і категорії статистичної
науки.
Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих чисел і
статистичні закономірності. Метод статистики та статистична методологія. Узагальнюючі
статистичні характеристики.
Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її організація
в Україні. Права і обов'язки органів державної статистики. Порядок і умови доступу до
статистичної інформації. Міжнародні статистичні організації.
ТЕМА 2. Предмет, метод і завдання фінансової статистики. Система показників
фінансової статистики.
Фінансова статистика – галузь соціально-економічної статистики. Фінанси та
фінансові інститути як об’єкт статистичного вивчення. Предмет фінансової статистики.
Завдання фінансової статистики. Система показників фінансової статистики. Макро- і
мікроекономічні фінансові показники. Зв’язок показників фінансової статистики з
показниками фінансового обліку. Завдання і напрямки подальшого вдосконалення системи
показників фінансової статистики.
Змістовний модуль 2.
Організаційні основи фінансової статистики
Тема 3. Сучасна організація фінансової статистики
Організація органів державної статистики по збиранню та аналізу інформації про
фінансові процеси в Україні. Фінансова і статистична звітність: основні види і значення в
інформаційному забезпечені фінансової статистики.
Місце статистичної фінансової інформації в єдиній інформаційній системі України.
Реформування фінансової статистики зв’язку з інтеграцією у світову співдружність.
Міжнародна практика організації фінансової статистики. Міжнародні статистичні
організації, їх класифікація.
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники фінансового стану країни
Відображення фінансових операцій у системі національних рахунків. Показники
виробництва товарів і послуг. Показники утворення і розподілу доходів. Показники
використання доходів і заощадження.
Платіжний баланс – основа статистичного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
Структура платіжного балансу. Обсяги і структура зовнішньої торгівлі.
Характеристика збалансованості зовнішньої торгівлі. Аналіз динаміки зовнішньої
торгівлі.
Змістовний модуль 3.
Види фінансової статистики
Тема 5. Статистика державного бюджету
Сутність і основні завдання статистики державного бюджету. Соціально-економічне
значення статистичного вивчення Державного бюджету України.
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Основні показники і основні методи статистичного аналізу показників доходів та
видатків Державного бюджету України. Бюджетна класифікація, як основа групування
доходів і видатків бюджету. Статистичне вивчення дефіциту державного бюджету та
джерел його покриття.
Прогнозування державних операцій. Необхідність і сутність бюджетного обліку і
звітності.
Основні джерела статистичної інформації про виконання Державного бюджету
України.
Тема 6. Статистика грошового обігу
Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу. Система
показників статистики грошового обігу: макроекономічні показники статистики грошей і
грошового обігу, показники готівкового та безготівкового грошового обігу.
Статистичне вивчення прогнозу касових оборотів. Емісія грошей та інфляція.
Визначення загальної маси грошей в обігу.
Купюрний склад грошової маси.
Показники обігу грошової маси: кількість оборотів грошової маси, середній строк
обігу грошей. Прогнозування грошової маси. Дослідження купівельної спроможності
грошової одиниці.
Джерела статистичних даних про грошовий обіг.
Змістовний модуль 4.
Види фінансової статистики
Тема 7. Статистика цін та інфляції
Поняття цін і тарифів, їх взаємозв’язок з фінансовими відносинами. Завдання і
система показників статистики цін. Індекси цін та аналіз їх структури.
Суть і види інфляції. Завдання статистичного вивчення інфляційних процесів.
Оцінка рівня інфляції, її використання для порівняльного аналізу вартісних показників.
Джерела статичної інформації.
Тема 8. Статистика кредиту
Соціально-економічна сутність кредиту і завдання його статистичного вивчення.
Основні групування і статистичні показники коротко- й довгострокового кредитування.
Система показників кредитування: структура кредиту, динаміка кредитних вкладень,
взаємозв’язок кредитних вкладень з іншими показниками, оборотність кредитів,
ефективність використання кредитів. Статистичне вивчення взаємозв’язків обіговості
короткострокового кредиту.
Показники економічно-статистичного аналізу, що застосовуються кредитними
організаціями для визначення рівня кредитоспроможності позичальника. Джерела
статистичних даних про кредит.
Змістовний модуль 5.
Види фінансової статистики
Тема 9. Статистика цінних паперів
Предмет і завдання статистики цінних паперів. Інформаційне забезпечення
статистики цінних паперів. Статистика емітентів. Обсяг і структура емісії (за видами
цінних паперів). Статистика інвесторів. Обсяг і структура активів (за видами цінних
паперів).
Система показників статистики цінних паперів. Статистичні методи аналізу рівня,
середнього рівня, варіації і динаміки цін цінних паперів. Рейтингова система оцінки
цінних паперів.
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Облігація як об’єкт статистичного вивчення. Методи фінансової математики для
визначення дохідності облігації.
Акція як об’єкт статистичного вивчення. Дивіденди, капіталізація ринку акцій.
Оцінка акцій. Статичний аналіз впливу руху дивідендів і ставки процента на ціну акції.
Статистичні методи визначення ризику інвестицій в цінні папери. Джерела
статистичних даних щодо цінних паперів та учасників ринку цінних паперів.
Тема 10. Статистика страхування
Завдання статистики страхування. Форми та види страхування. Система показників
статистики страхування. Середні та відносні показники інтенсивності страхової справи.
Показник збитковості страхової суми, його значення та методи обчислення.
Показники тарифної ставки. Методика побудови тарифних платежів. Показники
статистики особистого страхування.
Система показників фінансового стану страхової компанії. Система показників
оцінки страхового портфеля. Система показників інвестування коштів страхової компанії.
Статистичний аналіз ефективності страхової діяльності.
Змістовний модуль 6.
Статистичний аналіз фінансового стану підприємств
Тема 11. Статистичний аналіз фінансового стану підприємств
Завдання і методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств.
Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових
ресурсів.
Показники ліквідності, оборотності активів, залучення засобів, прибутковість.
Джерела статистичних даних фінансового стану підприємств.

Контроль навчальних досягнень

1
2

3

4

5

Вид діяльності
студента
Відвідування
лекцій
Відвідування
семінарських
занять
Виконання
завдань для
самостійної
роботи
Робота на
практичних
(семінарських)
заняттях
Виконання
модульної

Модуль
1

Модуль
2

Модуль
3

Модуль
4

Модуль
5

Модуль
6

Кількість
одиниць
Максимальна
кількість
Кількість
одиниць
Максимальна
кількість
Кількість
одиниць
Максимальна
кількість
Кількість
одиниць
Максимальна
кількість
Кількість
одиниць
Максимальна
кількість
Кількість
одиниць
Максимальна
кількість

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

5

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

1

5

5

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Фінансова статистика, 6.030508 «Фінанси і кредит»

контрольної
роботи
Разом

49

53

53

Залік
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:

53

53

41

30
302
302/30=10,1

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

Назва теми

Кількість
годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Предмет та методологічні основи фінансової статистики
Методологічні засади статистики
7
Предмет, метод і завдання фінансової статистики. Система
7
показників фінансової статистики
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
Організаційні основи фінансової статистики
Сучасна організація фінансової статистики
7
Узагальнюючі статистичні показники фінансового стану
7
країни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III
Види фінансової статистики
Статистика державного бюджету
8
Статистика грошового обігу
8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV
Види фінансової статистики
Статистика цін та інфляції
8
Статистика кредиту
8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Види фінансової статистики
Статистика цінних паперів
8
Статистика страхування
8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ
Статистичний аналіз фінансового стану підприємств
Статистичний аналіз фінансового стану підприємств
8
Разом
84

Бали

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
55

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт
передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент
набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістовного модуля з
дисципліни. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в аудиторії.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за кожним модулем.
Контрольні (модульні) роботи включають тестування, відповіді на теоретичні питання,
розв’язання практичних завдань та ситуацій.
Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних контрольних робіт
свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному
етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
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20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно
та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст
теоретичних питань, тестових та практичних завдань.
15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при викладанні
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його основний
зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи
при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, фрагментарно (без
аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо розкриває зміст теоретичних
питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє
змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю
Модулі
І
ІІ

III

IV

V
VI

Теми дисципліни
Теми 1, 2 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 3, 4 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 5, 6 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 7, 8 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 9, 10 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Тема 11 згідно з тематичним
планом дисципліни

Форма контролю

Максимальна
сума балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Форма проведення є
комбінованою. Тривалість проведення – 1 год. 20 хв. Максимальна кількість балів за
відповіді на іспиті – 40 балів. Критерії оцінювання наступні: 20 балів – письмова
відповідь, 5 балів – тестові завдання, 15 балів – розв»язання задачі.
До результатів екзамену додається сума балів поточного контролю – максимум 60
балів. І виставляється загальна рейтингова оцінка – максимум 100 балів.
Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Предмет та метод статистичної науки. Основні поняття і категорії статистичної науки.
2. Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки.
3. Метод статистики та статистична методологія. Узагальнюючі статистичні
характеристики.
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4. Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її організація в
Україні.
5. Права і обов'язки органів державної статистики. Порядок і умови доступу до
статистичної інформації.
6. Міжнародні статистичні організації.
7. Фінанси та фінансові інститути як об’єкт статистичного вивчення.
8. Предмет фінансової статистики. Завдання фінансової статистики.
9. Система показників фінансової статистики.
10. Макро- і мікроекономічні фінансові показники.
11. Організація органів державної статистики по збиранню та аналізу інформації про
фінансові процеси в Україні.
12. Фінансова і статистична звітність: основні види і значення в інформаційному
забезпечені фінансової статистики.
13. Міжнародна практика організації фінансової статистики.
14. Відображення фінансових операцій у системі національних рахунків.
15. Показники виробництва товарів і послуг. Показники утворення і розподілу доходів.
16. Показники використання доходів і заощадження.
17. Структура платіжного балансу.
18. Обсяги і структура зовнішньої торгівлі.
19. Характеристика збалансованості зовнішньої торгівлі. Аналіз динаміки зовнішньої
торгівлі.
20. Сутність і основні завдання статистики державного бюджету.
21. Основні показники і основні методи статистичного аналізу показників доходів та
видатків Державного бюджету України.
22. Статистичне вивчення дефіциту державного бюджету та джерел його покриття.
23. Необхідність і сутність бюджетного обліку і звітності.
24. Основні джерела статистичної інформації про виконання Державного бюджету
України.
25. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу. Система
показників статистики грошового обігу: макроекономічні показники статистики
грошей і грошового обігу, показники готівкового та безготівкового грошового обігу.
26. Емісія грошей та інфляція. Визначення загальної маси грошей в обігу.
27. Показники обігу грошової маси: кількість оборотів грошової маси, середній строк
обігу грошей. Прогнозування грошової маси. Дослідження купівельної спроможності
грошової одиниці.
28. Джерела статистичних даних про грошовий обіг.
29. Поняття цін і тарифів, їх взаємозв’язок з фінансовими відносинами.
30. Завдання і система показників статистики цін. Індекси цін та аналіз їх структури.
31. Суть і види інфляції.
32. Соціально-економічна сутність кредиту і завдання його статистичного вивчення.
33. Основні групування і статистичні показники коротко- й довгострокового
кредитування.
34. Система показників кредитування: структура кредиту, динаміка кредитних вкладень,
взаємозв’язок кредитних вкладень з іншими показниками, оборотність кредитів,
ефективність використання кредитів.
35. Статистичне вивчення взаємозв’язків обіговості короткострокового кредиту.
36. Показники економічно-статистичного аналізу, що застосовуються кредитними
організаціями для визначення рівня кредитоспроможності позичальника. Джерела
статистичних даних про кредит.
37. Предмет і завдання статистики цінних паперів.
38. Інформаційне забезпечення статистики цінних паперів.
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39. Статистика емітентів. Обсяг і структура емісії (за видами цінних паперів). Статистика
інвесторів. Обсяг і структура активів (за видами цінних паперів).
40. Система показників статистики цінних паперів. Статистичні методи аналізу рівня,
середнього рівня, варіації і динаміки цін цінних паперів. Рейтингова система оцінки
цінних паперів.
41. Облігація як об’єкт статистичного вивчення. Методи фінансової математики для
визначення дохідності облігації.
42. Акція як об’єкт статистичного вивчення. Дивіденди, капіталізація ринку акцій. Оцінка
акцій. Статичний аналіз впливу руху дивідендів і ставки процента на ціну акції.
43. Статистичні методи визначення ризику інвестицій в цінні папери.
44. Джерела статистичних даних щодо цінних паперів та учасників ринку цінних паперів.
45. Завдання статистики страхування. Форми та види страхування.
46. Система показників статистики страхування.
47. Показник збитковості страхової суми, його значення та методи обчислення.
48. Показники тарифної ставки. Методика побудови тарифних платежів. Показники
статистики особистого страхування.
49. Система показників фінансового стану страхової компанії.
50. Система показників оцінки страхового портфеля.
51. Система показників інвестування коштів страхової компанії.
52. Статистичний аналіз ефективності страхової діяльності.
53. Завдання і методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств. Статистичне
вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів.
54. Показники ліквідності, оборотності активів, залучення засобів, прибутковість.
55. Джерела статистичних даних фінансового стану підприємств.
Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Значення оцінки

90-100

Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками

В

82-89

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок

С

75-81

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D

69-74

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності

E

60-68

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання

Рейтингова
оцінка

А

FX
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F

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

Шкала відповідності оцінок
Оцінка

Кількість балів

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
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100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 180 год., лекції – 42 год., семінарські заняття – 42 год., модульний контроль – 12 год., самостійна робота – 84 год.
Модулі

Теми

Предмет та методологічні
основи фінансової статистики
1
Методологічні
засади
статистики

2
Предмет,
метод
і
завдання
фінансової
Лекції
статистики.
Система
показників
фінансової
статистики
Методологічні
Предмет,
засади
метод
і
статистики
завдання
фінансової
Семінарськіі
заняття
статистики.
Система
показників
фінансової
статистики
Самостійна робота
Самостійна
робота
14 балів
Модульна контрольна робота 1
Поточний
контроль
25 балів
(вид, бали)
Підсумковий
контроль
(вид, бали)

Організаційні основи
фінансової статистики
3
Сучасна
організація
фінансової
статистики

4
Узагальнюючі
статистичні
показники
фінансового
стану країни

5
Статистика
державног
о бюджету

6
Статистика
грошового
обігу

7
Статистика
цін
та
інфляції

8
Статистика
кредиту

9
Статистика
цінних
паперів

Статистичний
аналіз фінансового
стану підприємств
10
11
Статистика Статистичний
страхування аналіз фінансового
стану підприємств

Сучасна
організація
фінансової
статистики

Узагальнюючі
статистичні
показники
фінансового
стану країни

Статистика
державног
о бюджету

Статистика
грошового
обігу

Статистика
цін
та
інфляції

Статистика
кредиту

Статистика
цінних
паперів

Статистика Статистичний
страхування аналіз фінансового
стану підприємств

Самостійна робота
14 балів
Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Види фінансової
статистики

Самостійна робота
16 балів
Модульна контрольна
робота 3
25 балів
Залік (30 балів)

Види фінансової
статистики

Самостійна робота
16 балів
Модульна контрольна
робота 4
25 балів

Види фінансової
статистики

Самостійна робота
16 балів
Модульна контрольна
робота 5
25 балів

Самостійна робота
8 балів
Модульна
контрольна робота 6
25 балів

Рекомендовані джерела
Базова
1. Конституція України. Затверджена ВР України 28. 06. 1996 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2011р. № 50-51.
3. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-17 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
5. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
6. Закон України «Про державну статистику» від 13 липня 2000р. №1922–ІІІ із змінами
та доповненнями.
7. Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення» 19 жовтня 2000 року №2058III.
8. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII із змінами та
доповненнями.
9. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку державної статистики» від
22.11.97 р. № 1299/97.
10. Указ Президента України «Про створення Державного комітету статистики України»
від 29.07.97 р. № 734/97.
11. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Положення про
порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України» від 28.11.2005р. №386.
12. Наказ Державного комітету статистики України від 14.08.2009 № 308. Методика
формування вибіркових сукупностей для проведення у 2009–2013 роках вибіркових обстежень
населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення
та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості.
13. Наказ Державного комітету статистики України від 20.08.2010 № 345 «Про
затвердження Основних методологічних та організаційних положень пробного перепису
населення 2010 року».
14. Наказ Державного комітету статистики України від 16.08.2010 № 329 «Про підготовку
до проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення».
15. Наказ Державного комітету статистики України від 16.08.2010 № 330 «Про підготовку
та проведення пробного перепису населення».
16. Положення про Державний комітет статистики України. Інформаційний бюлетень
Держкомстату України. – 1997.
Допоміжна
1. Беркита К.Ф. Економічна статистика: Навчальний посібник / К.Ф. Беркита. – К.: ВД
―Професіонал‖, 2004. –208 с.
2. Галицька Е. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / Е. В. Галицька, Н. В.
Ковтун. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.
3. Горна М.О. Статистичне забезпечення управління фондами соціального страхування // дис.
на здобуття ступ. канд. ек. наук.. – Київ, КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 232 с.
4. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, О. С. Корепанов
та ін. ; за ред. В. М. Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 388 с.
5. Золотарьова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в
Україні. – Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 11. С. 413-420.
6. Касьянова Н.В., Демченко Б.А. Сучасні інфляційні процеси в Україні в умовах нестабільної
економіки. – Економіка та ууправління національним господарством. – 2017. – Випуск 7. –
С. 39-43.
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7. Лутчин, Н. П. Статистика фінансів [Текст] : навчальний посібник / Н. П. Лутчин, А. К.
Миронюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Новий світ– 2000; 2006. – 324 с.
8. Мальчик М. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / М. В. Мальчик, С. І.
Малашко, А. І. Пелех. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.
9. Матвеєв В.В., Гайдаржийська О.М., Отрошко В.П. Страховий ринок України: сучасний
стан та перспективи розвитку. – молодий вчений. – 2018. – № 2(54). – С. 727-731.
10. Маслій В. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. В. Маслій. –
Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 298 с.
11. Моторин Р. М. Система національних рахунків [Текст] : навчальний посібник / Р. М.
Моторин, Т. М. Моторина; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2001. –
336 с.
12. Моторин Р. М. Статистика для економістів [Текст] : навчальний посібник / Р. М. Моторин,
Е. В. Чекотовський. – К. : Знання, 2009. – 430 с.
13. Обравит В.І. Особливості функціонування фондового ринку України: структурний аналіз. –
Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Випуск 2(48). – Серія Економіка. –
С. 299-305.
14. Опря А.Т. Статистика. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
15. Статистика [Текст] : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; за
наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000.
– 457 с.
16. Теслюк, И. Е. Статистика финансов [Текст] : учебное пособие / И. Е. Теслюк. – Минск :
Вышэйшая школа, 1994. – 224 с.
17. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лач-кова, В. І. Оспіщев та ін.;
за ред. В. І. Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 416 с.
18. Фінансова статистика (з основами теорії статистики) [Текст] : підручник / А. В. Головач, В.
Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шусті-ков. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.
19. Фінансово-банківська статистика [Текст] : навчальний посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер,
В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. – 512 с.
20. Фінансово-банківська статистика [Текст] : практикум / П. Г. Вашків [та ін.]. – К. : Либідь,
2002. – 324 с.
21. Івахненко В.М., Кириченко К.Г. Загальна оцінка фінансового стану підприємства //
Формування ринкової економіки. – 2012. – № 28. – с. 412–421.
22. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник. – К: КНТЕУ, 2014. – 536 с.
23. Селіверстова Л.С., Скрипник О.В. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник / за заг.
ред. С.М. Безрутченка. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 274 с.
24. Тимоць М.В. Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану
підприємств // Економіка: науково-інформаційний вісник. – 2014. – № 9. – с. 258–262.
25. Шевчук О.Д., Чорномаз К.С. Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства // Збірник
наукових праць ВНАУ. – серія: Економічні науки. – Том 4. – 2012. – № 1(56). – с. 55–60.
26. Шост І.М., Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових
господарств // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – с. 171–176.
27. Шумська С.С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки
взаємозв’язку. – Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 11. С. 603-611.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua
2. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
3. Наукова періодика України – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
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4. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича – Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/
5. Офіційний сайт наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України – Режим
доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
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