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ОПИС/Силабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Фінансова статистика 

Код: ППВС 06 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Фатюха Н.Г., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень моду-

лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірко-

вий) 

Перший (бакалаврський) 5-й вибіркова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Статистика, Гроші 

та кредит, Економетрика 

Супутні (якщо потрібно): Економічний 

аналіз 

 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

4 120 44 76 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення ди-

сципліни (модуля) 

Формування теоретичних знань та набуття  практичних вмінь і навичок викори-

стання сучасної методології, методів, прийомів та системи показників статистичного 

дослідження фінансового сектора економіки для проведення прикладного статистично-

го аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів. 

Оволодіння дисципліною «Фінансова статистика» дозволить майбутнім бакала-

врам розвинути статистичне мислення, здобути навички творчого використання основ-

них статистичних підходів та інструментарію статистичного аналізу фінансово-

економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтову-

вати та брати відповідальність за професійні рішення. 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екза-

мен, усний екза-

мен, залік) 

-  здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 

 

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт та самостійної роботи 

 

Самостійна робота  під ке-

рівництвом викладача при 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт 

Окреме оцінювання 

не проводиться 
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- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 

- розуміння особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури; 

 

 

- здатність застосовувати економі-

ко-математичні методи та моделі 

для вирішення фінансових задач;  

- здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне за-

безпечення для отримання та об-

робки даних у сфері фінансів, ба-

нківської справи та страхування; 

- здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність; 

- здатність визначати, обґрунтову-

вати та брати відповідальність за 

професійні рішення. 

 

виконанні індивідуальних 

завдань 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції, прак-

тичних занять, виконанні 

самостійної роботи та кон-

сультацій 

 

 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт та самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекцій, прак-

тичних робіт та консульта-

цій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт, 

модульного контро-

лю знань та скла-

данні заліку 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за ре-

зультатами практи-

чних та самостійної 

робіт 

 

 

 

 

Оцінюються під час 

складання заліку 

 

 

 

 

 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 

Л
ек

ц
ій

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
  

П
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
р

о
б

о
ти

 

Ін
ш

і 
в
и

д
и

 

З
а
г
а
л

о
м

, 
г
о
д

и
н

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
т
а
 

Завдання 

Змістовий модуль 1 – Статистика макроекономічних показників соціально - економіч-

ного розвитку країни 

Тема 1  Предмет, метод і завдання 

статистики фінансів 2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 
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Продовження 

Тема Статистика Державного бю-

джету 4   2 
 

 14 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3  Статистичне вивчення пла-

тіжного балансу 3   2   14 9 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4  Статистичне вивчення ін-

фляції 3   1 
 

 12 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема Статистика грошового обігу 

3   1 
 

 12 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 

15   7 
 

 60 
38 

 

Змістовий модуль 2. Статистика фінансових установ 

Тема 1  Статистика банківської дія-

льності 3   2 
 

 12 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  2  Статистика страхової дія-

льності 3   1 
 

 12 
8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  3  Статистика фондової біржі 
3   2 

 
 14 

9 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  4  . Статистика цінних 

паперів 3   1   12 8 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  5. Статистика фінансів галу-

зей національної економіки 3   1   10 6 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 15   7   60 38  

Усього годин: 30   14   120 76  

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за пото-

чним оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове оці-

нювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час рубі-

жного контролю 
50 

тестове оцінювання знань матеріалу лек-

цій 
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розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами практич-

них робіт 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Автор 

Рік 

ви-

дан-

ня 

Назва 

інформація 

про видан-

ня 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

Кремень В. 

М. 

2014 Фінансова статистика   навчальний 

посібник 

К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. 

- 368 с 

Щурик М. В. 2011 Статистика  навчальний 

посібник. 2-

ге видання, 

оновлене і 

доп. 

Львів : «Магнолія - 

2006»,-. 545 с. 

В. М. Кре-

мень, О. І. 

Кремень. 

2012 Фінансова статистика. 

 

практикум / 

Державний 

вищий на-

вчальний 

заклад “Укра-

їнська акаде-

мія банківсь-

кої справи 

Національно-

го банку 

України” 

Суми : ДВНЗ 

“УАБС НБУ”, 72 с.  

[Електронний ре-

сурс]. Режим дос-

тупу: 

http://banking.uabs.

sumdu.edu.ua/image

s/department/bankin

g/discip/finstat/prakt

ikum_finstat.pdf 

Додаткова література 

Борух  В.О., 

Алямкін Р.В. 

2015 Економічна статистика  

 

навчальний 

посібник 

К. : Ліра-К, 318 с. 

за заг. ред. д. 

М. І. Звєряко-

ва  

2015 Макроекономіка  навчальний 

посібник 

[Електронний ре-

сурс]. Режим 

ту-

пу:http://oneu.edu.u

a/wp-

content/uploads/201

7/12/np_2015.pdf 

Моторин Р. 

М. 

2011 Статистика для економіс-

тів  

 

навчальний 

посібник. - 

2-ге вид., 

випр. і доп. 

К. : Знання,. 429 с. 

Руська Р. В., 

Іващук О. Т. 

2014 Методи економіко статис-

тичних досліджень 

навчальний 

посібник 

Тернопіль: 

Тайп,.190 с. [Елек-

тронний ресурс]. 

Режим доступу: 

http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf
http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf
http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf
http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf
http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/finstat/praktikum_finstat.pdf
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2015.pdf
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2015.pdf
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2015.pdf
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2015.pdf
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http://dspace.tneu.ed

u.ua/bitstream/3164

97/618/%85.pdf 

Волохова І. 

С., Шикіна Н. 

А., Волкова 

О. Г. та ін. за 

заг. ред. Во-

лохової І. С 

2018 Фінанси : експрес курс   навчальний 

посібник 

Харків : Видавни-

цтво «ПромАрт»,  

262 с. [Електрон-

ний ресурс]. Ре-

жим доступу: 

http://dspace.oneu.e

du.ua/jspui/bitstrea

m/123456789/7066/

1/%D0%A4%D1%9

6%D0%BD%D0%

B0%D0%BD%D1

%81%D0%B8.pdf 

Г. І. Базецька, 

Л. Г. Субо-

товська, Ю. 

В. Ткаченко 

2012 Фінанси підприємства: 

планування та управління 

у виробничій сфері  

навчальний 

посібник 

Харків : ХНАМГ,. 

292 с. [Електрон-

ний ресурс]. Ре-

жим доступу: 

http://eprints.kname.

edu.ua/27132/1/%D

0%A4%D1%96%D

0%BD%D0%B0%

D0%BD%D1%81%

D0%B8%20%D0%

BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%

80%D0%B8%D1%

94%D0%BC%D1%

81%D1%82%D0%

B2%D0%B0%20%

D0%BF%D0%BE%

D1%81%D1%96%

D0%B1%D0%BD

%D0%B8%D0%B

A.pdf 
 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/618/%85.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/618/%85.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/618/%85.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/27132/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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