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Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Кількісні характеристики явищ і процесів, що відбуваються у 

фінансовому секторі, які виникають у процесі розподілу та 

перерозподілу валового внутрішнього продукту. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів теоретичних навичок та 

практичних вмінь щодо оволодіння методикою обробки інформації 

для вирішення складних фінансово-статистичних завдань і творчого 

застосування статистичного апарату для обґрунтування 

управлінських рішень у фінансовій сфері. Чому можна навчитися 

(результати навчання) 1. Демонструвати знання про загальні показники кількісної 

характеристики явищ та процесів у фінансовій сфері. 

2. Бути здатним провести аналіз динаміки статистичних показників 

Державного бюджету, закономірності формування дохідної та 

видаткової частини бюджету, виявляти статті, що викликають 

дефіцит Державного бюджету, оцінювати державний борг. 

3. Розуміти сутність, принципи складання, структуру й 

інформаційну базу платіжного балансу та його аналіз. 

4. Володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо 

статистичного вивчення цін та застосування основних статистичних 

методів оцінювання рівня й динаміки інфляції. 

5. Застосовувати теоретичні знання та методичний інструментарій 

статистичної оцінки грошового обігу. 

6. Вміти досліджувати розвиток страхової справи в країні та 

застосовувати статистичний інструментарій в аналізі страхової 

діяльності. 

7. Демонструвати розуміння особливостей вивчення стану розвитку 

ринку цінних паперів та його вплив на розвиток економіки. 

8. Бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення на основі 

статистичних досліджень в сфері фінансів галузей національної 

економіки. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання й практичні навички щодо особливостей статистики 

фінансів дозволяють: 

- розуміти  принципи та основні етапи процесу статистичного 

аналізу фінансової сфери, знати алгоритм розв’язування типових 

фінансових задач; 

- демонструвати здатність до теоретичного, методологічного 

використання теоретичних основ професійної діяльності та 

застосування набутих знань в практичних ситуаціях у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування; 

-  застосовувати різноманітні статистичні методи та прийоми для 

розв’язку складних фінансово-статистичних завдань, 

обґрунтовувати управлінські рішення у фінансовій і банківській 

сферах; 

- оцінювати результати господарської діяльності підприємств, 

організацій та установ за допомогою статистичних показників і 

статистичних методів, дотримуватись стандартних вимог до 

оформлення результатів роботи; 

обґрунтовувати та приймати рішення на основі статистичних 

досліджень для виокремлення тенденцій розвитку та форм 

організації діяльності (уміння здійснювати пошук та аналізувати 

інформацію з різних джерел). 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Предмет, метод та завдання фінансової 

статистики. Статистика державного бюджету. Статистика 

кредитної діяльності. Статистика  грошового обігу. Статистика 

страхової діяльності. Статистика ощадної справи. Статистика 

фінансів підприємств. Статистика ринку цінних паперів. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, метод конкретних ситуацій,  навчальна 

дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І. Фінансова статистика: 

навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 

184 с. 

2. Галицька Е. В., Ковтун Н. В. Фінансова статистика: навчальний 

посібник/ МОН.  – Київ: Кондор, 2008. – 433 с. 

3. Статистичний щорічник України. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

 
Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування  

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Викладач(і) 

 

ТУРОВА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-

kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-

strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: Larysa.turova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.108 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, дозволять 

майбутньому фахівцю з фінансів оволодіти практичними 

навичками об’єктивного розуміння фінансової ситуації в країні та 

творчого мислення при аналізі взаємозв’язків між фінансово-

економічними явищами і процесами та критичним підходом до 

аналізу одержаних результатів статистичних розрахунків і 

формулювання висновків. 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник          Турова Л.Л. 
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