
ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА  

 

Мета курсу – вивчення закономірностей та особливостей функціонування 
національної економіки порівняно з економіками інших країн; формування 
теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки економічних 
процесів у сфері фінансів і банківської справи, у нерозривному зв’язку з їх 
якісними характеристиками та використання цих знань в практичних 
дослідженнях; формування у студентів цілісного уявлення про сучасну 
методологію, методи, прийоми та систему показників статистичного 
дослідження фінансового сектора економіки, у тому числі прийнятих у 
міжнародній статистичній практиці, для проведення прикладного статистичного 
аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень у галузі 
фінансів. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Статистика, 
Фінанси, Гроші та кредит, Бюджетна система, Фінанси підприємств, 
Страхування, Інвестування тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність опановувати основи й методи державного 
регулювання економіки; здатність визначати інституційні чинники та їх вплив на 
специфіку економічного розвитку; здатність визначати зміст сучасної  державної 
економічної політики; практичні проблеми розвитку економіки України та 
можливі напрями їх розв’язання; здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями; здатність тлумачити та аналізувати можливі або реальні наслідки 
законодавчих актів, указів Президента, рішень Уряду і національного банку; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в 
міжнародному контексті. 

Програмні результати навчання: 
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; внутрішнє та зовнішнє середовище організації; поточну та 
перспективну політику держави; 
вміти: здійснювати аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства; здійснювати оцінку вартості підприємства; розробляти прогнозні 
та планові пропозиції економічного та соціального розвитку; здійснювати 
технічний аналіз фінансових інвестицій; збирати статистичну інформацію про 



стан та розвиток фінансової системи держави в цілому та її окремих ланок; 
здійснювати систематизацію та класифікацію статистичної інформації; обирати 
і застосовувати методи обробки, узагальнення та аналізу статистичних даних 
про основні процеси в фінансовій сфері на макро- та мікрорівнях; самостійно, 
творчо використовувати дані з окремих розділів фінансової статистики, 
здійснювати на їх основі відповідні висновки; узагальнювати результати 
проведеного статистичного аналізу та подавати їх у найбільш прийнятній для 
сприйняття формі; приймати обґрунтовані рішення щодо підвищення 
ефективності фінансової діяльності в межах окремих економічних систем; 
володіти: знаннями та практичними навичками щодо кількісної оцінки 
економічних процесів у сфері фінансів банківської справи та страхуванні, 
методології, методів, прийомів та системи показників статистичного 
дослідження фінансового сектора економіки.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВИ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ. Основи фінансової статистики. Предмет 
фінансової статистики. Система показників фінансової статистики. Національні 
рахунки. Система основних рахунків, рахунки нагромадження: рахунок 
капіталу, фінансовий рахунок, рахунок інших змін в обсязі активів, рахунок 
переоцінки.  Використання інформації системи національних рахунків для 
кількісного аналізу взаємозв’язків та пропорцій в економіці та для формування 
економічної політики. Статистика державних фінансів. Предмет і завдання 
статистики державних фінансів. Предмет статистики державних фінансів. 
Міжнародні бюджетні класифікації. Бюджетні класифікації та особливості 
статистики державного бюджету України. Завдання статистики державних 
фінансів. Статистика грошового обігу. Предмет та завдання статистики 
грошового обігу.  Схема грошових потоків в економіці.  Джерела статистичних 
даних про грошовий обіг. Емісія та інфляція грошей. Прогнозування грошової 
маси. Статистика кредиту. Поняття кредиту. Категорії та класифікації 
кредитних вкладень та кредитних ресурсів.  Статистичне вивчення зв’язку обігу 
короткотермінових кредитів із сукупним обігом обігових коштів. 
Характеристика вищих фінансових обчислень. Основні завдання вищих 
фінансових обчислень. Поняття відсотка, відсоткової ставки. Схеми розрахунків 
простих та складних відсотків. Поняття дисконтування. Поняття фінансової 
ренти, види рент. Планування погашення довготермінових боргів. Статистика 
ринку цінних паперів. Основні поняття ринку цінних паперів та завдання 
статистики. Джерела статистичних даних про цінні папери. Класифікації та 
групування при дослідженні фондового ринку. Побудова та використання 
фондових індексів. 
ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ. Статистика 
фінансів підприємств. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків 
використання фінансових ресурсів. Показники прибутковості підприємства. 
Статистика банківської діяльності. Основні методологічні засади 



статистичного аналізу банківської діяльності. Класифікації та групування 
банківської статистики, їх взаємозв’язок з класифікаціями та групуваннями 
економічної статистики. Система показників статистики банківської діяльності. 
Поняття ризиків у банківській діяльності. Класифікація ризиків. Показники 
статистичного вивчення ризиків у банківській діяльності. Аналіз банківських 
ризиків. Статистичне забезпечення управління банківськими ризиками. 
Статистика страхування. Основні дефініції страхування та завдання 
статистики при вивченні та характеристиці страхового ринку. Застосування 
класифікацій та групувань у страховій справі. Страхова відповідальність, 
страхові внески, виплати страхового відшкодування. Основи визначення 
страхових тарифів. Показники оцінювання страхового портфеля. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


