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Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 1  

«Фінансова статистика» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

051 Економіка / Аналітична економіка 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 (3 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 
150 год, з них: лекц. – 26 год, практ. – 28 год 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
економіки і природокористування 

Автор дисципліни 

Кандидат економічних наук;  

доцент кафедри економіки та природокористування 

Бегун Світлана Іванівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові 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. Статистика банківської системи. 

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 й 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 та/або web-

покликання 
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