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Вивчення студентами таких дисциплін як «Економікс»,
«Математика для економістів», «Гроші та кредит», «Теорія
статистики»
Мета дисципліни. Надати студентам цілісну і логічнопослідовну систему знань про фінансову статистику .
Формування теоретичних знань та набуття практичних
навичок щодо оволодіння методикою обробки статистичної
інформації
для
вирішення
складних
фінансовостатистичних
завдань
і
творчого
застосування
статистичного апарату для обґрунтування управлінських
рішень у фінансовому секторі.
Очікувані результати навчання – у результаті вивчення
дисципліни “Фінансова статистика” студенти повинні
знати:
- основні теоретичні та методологічні принципи економікостатистичного вивчення кількісних закономірностей
масових суспільно-економічних явищ і процесів, які
пов’язані з фінансовою сферою;
- терміни, поняття, категорії та закони, на яких базується
статистика фінансів;
- принципи побудови системи показників фінансової
статистики та методології їх обчислення;
- статистичні прийоми, способи та методи, спрямовані на
дослідження
кількісних
закономірностей
масових
суспільно-економічних явищ і процесів, які пов’язані з
фінансовою сферою.
вміти:
- збирати статистичну інформацію про розвиток
фінансового сектору;
- систематизувати та класифікувати зібрану статистичну
інформацію;
- обирати і застосовувати методи обробки, узагальнення та
аналізу статистичних даних;
- самостійно використовувати дані з окремих розділів
фінансової статистики, здійснювати на їх основі
узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.

Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики фінансів.
Тема 2. Статистика державного бюджету.
Тема 3. Статистичне вивчення платіжного балансу.
Тема 4. Статистичне вивчення цін та інфляції.
Тема 5. Статистика грошового обігу.
Тема 6. Статистика фінансів підприємств.
Тема 7. Статистика банківської діяльності.
Тема 8. Статистика страхової діяльності.
Тема 9. Статистика фондової біржі.
Тема 10. Статистика цінних паперів.
Методи контролю результатів навчання.
Поточний та підсумковий (семестровий) контроль.
Поточний контроль здійснюється: на лекціях у формі
опитування; на практичних заняттях – у формі опитування
та розв’зування задач, групового обговорення проблемних
питань, самостійної роботи та у формі виконання
індивідуального
завдання
(розрахункової
роботи).
Семестровий підсумковий контроль здійснюється за
допомогою тестових завдань та задач у формі письмового
заліку.
Мова викладання. Українська

