
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Фінансова статистика 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет МЕВ та ТБ, спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини», освітня програма «Міжнародні 

фінанси», 

2 курс, 4 семестр 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії 

Кондратенко Наталя Дмитрівна 
Контакти: ауд. 3-78 (Головний корпус),  

т. 057-707-53-51, ndkondratenko@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного 

застосування теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни. Надати студентам цілісну і логічно-

послідовну систему знань про фінансову статистику . 

Формування теоретичних знань та набуття практичних 

навичок щодо оволодіння методикою обробки 

статистичної інформації для вирішення складних 

фінансово-статистичних завдань і творчого 

застосування статистичного апарату для обґрунтування 

управлінських рішень у фінансовому секторі. 

В результаті навчання студент має: 
знати: - основні теоретичні та методологічні принципи 

економіко-статистичного 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. 

 



Очікувані результати навчання: 
Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 

впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін.  

 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземними мовами усно і письмово, фахово 

використовувати економічну термінологію. 

Систематизувати й упорядковувати отриману інформацію 

щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати 

та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 

них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей національного і міжнародного 

середовища 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог 

освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного трансферу технологій.  

 Ідентифікувати та виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів міжнародних відносин та 

моделей їх економічного розвитку 

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, форми й 

інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й 

інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин. 

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з 

метою підтримки професійної компетентності на високому 

рівні.  

Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-

аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи 

обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків.  

 Презентувати результати дослідження на базі яких, 

розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін 

міжнародного середовища. 

Володіти практичними навичками роботи з сучасними 

інформаційними системами та комп’ютерними 

технологіями для проведення досліджень з питань 

управління міжнародними фінансами та при виконанні 

професійних завдань 

Знати особливості здійснення міжнародної фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів 

господарювання, знання методів оптимізації фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання на міжнародному 



ринку.  

Уміти використовувати сучасні методи управління 

корпоративними фінансами для вирішення стратегічних 

завдань учасників міжнародних економічних відносин  

 

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 контроль здійснюється: на лекціях у формі 

опитування; на практичних заняттях – у формі 

опитування та розв’зування задач, самостійної роботи 

та у формі виконання індивідуального завдання  

(розрахункової роботи). Семестровий підсумковий 

контроль здійснюється у формі письмового екзамену. 

Мова викладання. Українська 

 


