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Силабус курсу 

Статистика фінансів 

Ступінь вищої освіти – магістр 
Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»   
 
Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 
Консультації: понеділок 15.00, ауд. 301 

Рік навчання: ІІ, Семестр: 3 

   Кількість кредитів: 4  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП к.е.н., доц. Бегун Світлана Іванівна 

Контактна інформація Begun.Svitlana@vnu.edu.ua, +380662477740 

Опис дисципліни 
 

Основною метою курсу є формування у студентів базових компетенцій, дозволяють виробити 
обґрунтовані стратегічні рішення, що поєднують інтуїцію спеціаліста з ретельним аналізом наявної 
інформації. Дисципліна «Статистика фінансів» є важливим інструментом, що забезпечує теоретичну і 
методологічну підготовку магістрів даного напрямку, служить основою для розробки і вдосконалення 
методів статистичного аналізу, допомагає визначити взаємозв'язку та їх закономірності в сфері 
фінансів.  

 
Структура курсу 

 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Предмет, 
метод і завдання 
статистики фінансів 

Освоїти теоретичні основи науки, її понятійного апарату, 
отримати розуміння суті системи показників статистики 
фінансів, статистичного спостереження по фінансовій 
статистиці, її інформаційну базу 

Тести, 
питання, 
завдання 

2 / 2 2. Статистика 
державних фінансів 

Знати предмет і завдання статистики державних 
фінансів, основи бюджетної класифікації, доходи і 
витрати державного бюджету; показники статистики 
державних фінансів. Вміти розраховувати показники 
доходів і витрат державного бюджету, державного боргу, 
використовувати методи статистичного аналізу 
показників державного бюджету. Володіти навичками 
розрахунку показників статистики державних фінансів, 
використання статистичних методів в аналізі державних 
фінансів. Інтерпретації результатів 

Тести, 
питання, 
завдання 

2 / 2 3. Статистика 
фінансів 

Знати основні показники, що характеризують фінансову 
діяльність підприємств і організацій: показники інансових 

Тести, 
питання, 
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підприємств результатів і фінансового стану. Вміти розраховувати 
показники фінансових результатів і фінансового стану 
підприємств і організацій; використовувати статистичні 
методи в дослідженні фінансової діяльності підприємств. 
Володіти навичками розрахунку показників фінансової 
діяльності підприємств і організацій, статистичного 
аналізу фінансового стану підприємств 

завдання 

4 / 4 4. Статистика 
грошового обігу 

Знати об'єкт, предмет, завдання, систему показників 
статистики грошей і грошового обігу. Вміти розраховувати 
показники статистики грошей і грошового обігу, 
використовувати статистичні методи аналізу грошової 
маси і грошового обігу, купюрної будови готівкової 
грошової маси в дослідженнях. Володіти навичками 
розрахунку показників статистики грошей і грошового 
обігу, використання статистичних методів і прийомів 
в дослідженнях грошового обігу, грошової маси і її впливу 
на рівень інфляції, купюрної будови готівкової грошової 
маси і т.д. 

Тести, 
питання, 
завдання 

4 / 4 5. Статистика 
страхування 

Знати предмет і завдання статистики страхування; 
сутність, види страхової діяльності; поняття страхових 
ризиків; систему показників статистики страхування. 
Вміти розраховувати показники статистики страхування, 
тарифні ставки у майновому страхування і особисте 
страхування, будувати функції виживання. Володіти 
навичками розрахунків показників статистики 
страхування, тарифних ставок, побудови функції 
виживання, економічної інтерпретації результатів. 

Тести, 
питання, 
завдання 

2 / 2 6. Статистика 
кредиту 

Знати предмет і завдання статистики кредиту; 
сутність, види кредитів. Вміти вивчати обсяг, склад й 
динаміку кредитних вкладень і кредитних ресурсів. 
Володіти методикою розрахунку показників обіговості 
кредиту, методами їх аналізу, аналізувати зв’язок обігу 
короткострокого кредиту із сукупністю обіговості обігових 
коштів 

Тести, 
питання, 
завдання 

2 / 2 7. Статистика 
цін і інфляції 

Знати сутність цін, їх класифікацію, систему цін і тарифів, 
що застосовуються в СНС, і статистичні методи їх 
вивчення; сутність і види інфляції. Вміти розраховувати 
показники рівня, структури, варіації, динаміки цін; 
показники інфляції. Володіти: навичками розрахунку 
показників цін і інфляції, індексного методу аналізу при 
вивченні цін і інфляції, інтерпретації 

Тести, 
питання, 
завдання 

2 / 2 8. Вищі фінансові 
розрахунки 

Знати сутність відсотків і відсоткових ставок, нарощення 
за простими та складними відсотками, номінальні та 
ефективні ставки відсотків, основні та додаткові  
параметри фінансових рент, потоків платежів, основні 
види аннуітетів. Вміти робити нарахування за складними 
річними відсотками, здійснювати облік (дисконтування) за 
складною ставкою відсотків, розраховувати основні 
показники, нарощені суми рентних платежів. Володіти 
операціями зі складною обліковою ставкою, порівнювати 

Тести, 
питання, 
завдання 
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інтенсивність процесів нарощення і дисконтування за 
різними відсотковими ставками, визначати строк платежу 
і рівня відсоткових ставок, методикою визначення 
параметрів фінансової ренти, її строку, аналізу змінних 
потоків платежів. 

 

Літературні джерела  
 

1. Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Фiнансова статистика. Навч. Посiбник. - Кондор, 2008. – 440 с.  
2. Герасименко С.С., Головко В.А., Нікітіна І.М. Система національних рахунків: навч.посібник. – 

К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 217 с.  
3. Кремень В.М. Фінансова статистика. [текст] навч. посіб. / В.М. Кремень, О.І. Кремень. – К.: 

Центр учбової літератури, 2014. – 368 с.  
4. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І. Фінансова статистика: Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 184 с.  
5. Назарова О.Ю., Чуприна О.А. Статистика фінансів: Навчальнометодичний посібник. – Х.: ХНУ 

імені В.Н.Каразіна, 2015. – 123 с.  
6. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 205 с. 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-2 бали). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – реферати, презентації, тести, 
питання, завдання, ІНДЗ 

40 

Модуль 1 (теми 1-3) – Модульна контрольна робота 1 30 

Модуль 2 (теми 4-6) – Модульна контрольна робота 2 30 

Або Залік (теми 1-6) – тести 60 

 
Шкала оцінювання студентів: 
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Бали Зміст 

90-100  
 
 

Зараховано 

82-89 

75-81 

67-74 

60-66 

1-59 Незараховано 

  


