
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 4 «Статистика фінансів» 

Рівень BO  Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 
Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс 2 семестр; один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

4 кредити 
Денна: 120:  20 / 20 
Заочна: 120: 6 / 8 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Економіки і природокористування 

Автор дисципліни доц. Бегун С.І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання з статистики та фінансів 

Що буде вивчатися Предмет, метод та завдання статистики фінансів. 

Статистика державних фінансів. Статистика фінансів 

підприємств. Статистика грошового обігу. Статистика 

страхування. Статистика кредиту. Статистика цін і 

інфляції. Вищі фінансові розрахунки.  

Чому це цікаво/треба вивчати Сприяє формуванню у студентів компетенцій, що 

дозволяють виробити обґрунтовані стратегічні рішення та 

поєднують інтуїцію 

спеціаліста з ретельним аналізом наявної інформації.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

В результаті вивчення студент зможе: 

Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та управляти 

ними. 

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття 

рішень. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Вивчення даної дисципліни дозволяє отримати такі 

фахові компетентності: 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. . Здатність 



використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. Здатність до пошуку, 

використання та інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Інформаційне забезпечення http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=115 

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

веб-сайті факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

