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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета вивчення дисципліни -  засвоєння теоретичних знань, формування практичних навичок для вирішення 
фінансово-статистичних завдань, застосування статистичного апарату для обґрунтування управлінських рішень у 
фінансовій сфері. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчити студентів здійснювати кількісну характеристику процесів і 
явищ, що відбуваються у фінансовій системі; на основі вивчених статистичних методів вміти  здійснювати 
реєстрацію, зведення та групування фактів та відображати їх у вигляді узагальнюючих показників; вміти аналізувати 
одержані результати дослідження розвитку фінансової системи України у складі бюджету України, банків, системи 
страхування, фінансові показники діяльності підприємств тощо. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи фінансової статистики.  

Фінансова статистика як наука, предмет, об’єкт, задачі статистики  фінансів, зв’язок  з іншими дисциплінами. 
Методологія статистики фінансів, метод статистики фінансів. Система показників статистики фінансів.  

Тема 2. Статистика державного бюджету. 

Соціально-економічна сутність державного бюджету та основні завдання його статистичного вивчення. Система 
показників статистики державного бюджету. Бюджетні класифікації. Статистичні методи вивчення показників 
державного бюджету. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності. 

Тема 3. Статистика фінансів галузей національної економіки. 

Предмет і задачі статистики фінансів галузей національної економіки. Система показників статистики фінансів 
галузей національної економіки. Поняття національного багатства, його складові та класифікація. Характеристика 
фінансових і нефінансових активів. Система статистичних показників, які комплексно характеризують національне 
багатство. Визначення вартості національного багатства. 

Тема 4. Статистика фінансів підприємств (організацій).  

Предмет і задачі статистики фінансів підприємств (організацій). Інформаційна база статистики фінансів 
підприємств. Методи аналізу фінансової інформації. Джерела інформації: фінансова та статистична звітність 
підприємства. Статистика  показників ефективності фінансової діяльності. Статистика ефективності виробництва: 
відносні показники, індекси. Статистика витрат  виробництва, статистичні методи аналізу впливу чинників   на 
собівартість  продукції. Статистика основних та оборотних засобів. 

Тема 5. Статистика кредиту. 

Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки 
кредитних вкладень і кредитних ресурсів. Показники оборотності кредиту і методи їх аналізу. Статистичне вивчення 
зв’язку оборотності короткострокового кредиту із сукупною оборотністю обігових коштів.  

Тема 6. Статистика грошового обігу. 

Предмет і задачі статистики грошового обігу. Задачі, що пов’язані з розробкою  грошово-кредитної політики 
держави. Категорії, класифікації та система статистичних показників грошового обігу. Вивчення купюрного складу 
грошової маси. Грошові агрегати. 

Тема 7. Статистика інвестицій та ринку цінних паперів. 

Визначення інвестицій, цінних паперів, ринку цінних паперів. Розгляд класифікації цінних паперів. Розрахунок 
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основних статистичних показників ринку цінних паперів та реальних інвестицій. 

Тема 8. Статистика ощадної справи.    

Сутність, завдання та функції ощадної справи. Система показників статистики ощадної справи. Методи 
статистичного аналізу показників ощадної справи. 

Тема 9. Статистика страхової діяльності. 

Сутність страхування та задачі статистики страхової справи. Класифікація в статистиці страхової діяльності. 
Система показників статистики страхової діяльності. Статистичні показники діяльності страхових компаній: 
абсолютні, відносні, середні. Статистичні методи аналізу показників страхової діяльності. 
 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 
явища.  
СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури.  
СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  
СК4. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач.  
СК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку. 
 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем.  
ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем.  
ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування. 
ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування).  
ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач.  
ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології 
та програмні продукти.  
ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.  
ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності.  
ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
фінансових процесів.  
ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 
суб’єктів.  
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D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, презентація, відеокурси) 

1 тижд./ 
06.09.2022 

Тема 1. Теоретичні та 
методологічні основи 
фінансової статистики 
Тема 2. Статистика 
державного бюджету 
1. Предмет і об'єкт 
фінансової статистики. 
2. Завдання фінансової 
статистики. 
3. Система показників 
фінансової статистики. 
4. Методологічні основи 
фінансової статистики. 
5. Організація фінансової 
статистики в Україні. 
6.Соціально-економічна 
сутність державного 
бюджету та основні 
завдання його 
статистичного вивчення.  
7.Система показників 
статистики державного 
бюджету.  
8.Бюджетні класифікації. 
9.Статистичні методи 
вивчення показників 
державного бюджету. 
10.Необхідність і сутність 
бюджетного обліку та 
звітності. 

Практичне 
заняття, 
 (2 год.), 

F2F 

Вхідний контроль знань за основними категоріями загальної 
теорії статистики: 
1. Статистична сукупність. 
2. Суть та організаційні форми статистичного 
спостереження. 
3. Види і способи спостереження. 
4. Основні завдання і види групувань. 
5. Ряди розподілу. 
6. Абсолютні та відносні величини. 
7. Види середніх і способи їх обчислення. 
8. Поняття рядів динаміки, їх види. 
9. Поняття про індекси. Індивідуальні та загальні індекси. 
10. Середньозважені індекси. 
11. Поняття вибіркового спостереження. 
12. Способи формування вибіркових сукупностей. 

2 тижд./ 
13.09.2022 

 

Лекція, 
(2 год.), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 8 
додаткова  1,2, 3 

2 тижд./ 
13.09.2022 

 

Практичне 
заняття, 
(2 год.), 

F2F 

1. Надати  визначення предмету фінансової статистики. 
2. Мета збору сучасної фінансової інформації? 
3. В чому полягають завдання фінансової статистики? 
4. На яких принципах ґрунтується фінансова статистика? 
5. Які складові системи показників галузей фінансової 
статистики? 
6. Які відомчі органи займаються збором інформації для 
статистики фінансів? 
7. Вирішення учбових завдань з теми. 3 тижд./  

20.09.2022 Практичне 
заняття  
(4 год.), 

F2F 

1. Назвати основні показники статистики державного 
бюджету. 
2. В чому різниця між податковими та неподатковими 
доходами? 
3. В чому різниця між поточними і капітальними видатками? 
4. Як розраховують профіцит та дефіцит державного 
бюджету? 
5. Чим відрізняються міжнародні класифікації податкових 
платежів в системі статистики державних фінансів та 
системі національних рахунків? 
6. У чому суть функціональної класифікації видатків? 
7. Як класифікують операції фінансування бюджетного 
дефіциту та зобов’язання в системі державного боргу? 
8. Вирішення учбових завдань з теми. 

4 тижд./ 
27.09.2022 

Тема 3. Статистика 
фінансів галузей 
національної економіки 
1. Предмет і задачі 
статистики галузей 
національної економіки. 
 2. Система показників 
статистики фінансів галузей 
національної економіки. 
3. Поняття національного 
багатства, його складові та 
класифікація фінансових і 
нефінансових активів. 
4. Система статистичних 
показників, які комплексно 
характеризують 
національне багатство. 
5. Визначення вартості 
національного багатства. 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 8 
додаткова  1,2,3 

4 тижд./ 
27.09.2022 

5 тижд./ 
04.10.2022 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
групова 
робота) 
(4 год) 

F2F 

1. Що є предметом статистики фінансів галузей? 
2. В чому полягають завдання статистики фінансів галузей? 
3. Які основні показники включає система показників 
фінансів галузей? 
4. Що таке дебіторська та кредиторська заборгованість? 
5. Що таке національне багатство та національне майно? 
6. В чому зміст вартісної форми національного багатства? 
7. Розкрийте зміст державних резервів та страхових запасів? 
8. Що таке просте та розширене відтворення? 
9. Фінансові та не фінансові активи, їх склад. 
10. Як визначається вартість національного багатства? 
11. Вирішення практичних ситуацій. 
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6 тижд./ 
11.10.2022 

Тема 4. Статистика 
фінансів підприємств 
(організацій) 
1. Предмет, мета, задачі 
статистики фінансів 
підприємств (організацій). 
2. Система показників 
статистики фінансів 
підприємств (організацій). 
3.Інформаційна база 
статистики фінансів 
підприємств (організацій) - 
фінансова та статистична 
звітність. 
4. Статистичний аналіз 
показників прибутку та 
рентабельності 
підприємства. 
5. Статистика основних 
засобів: види оцінки, 
амортизація та знос. 
6.  Показники статистики 
основних засобів. 
7. Статистика витрат 
виробництва.  
8. Показники статистики 
оборотних засобів.  
9. Показники статистики 
ефективності суспільного 
виробництва. 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5 
додаткова  1,2,12,16 

6 тижд./ 
11.10.2022 

7 тижд./ 
18.10.2022 

Практичне 
заняття 

(перевернутий 
клас) 

(4 год) 
F2F 

1. Оцінка сучасного стану вітчизняних підприємств 
(доповіді). 
2. Вирішення практичних завдань. 

8 тижд./ 
25.10.2022 

Тема 5. Статистика 
кредиту  
1. Поняття кредиту і 
завдання його 
статистичного вивчення. 
2. Статистичне вивчення 
обсягу, складу й динаміки 
кредитних вкладень і 
кредитних ресурсів. 
3. Показники оборотності 
кредиту і методи їх аналізу.  
4. Статистичне вивчення 
зв’язку оборотності 
короткострокового кредиту 
із сукупною оборотністю 
обігових коштів. 

Лекція 
(перевернутий 

клас) 
(2 год.) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  2,4,10,15 

8 тижд./ 
25.10.2022 

9 тижд./ 
01.11.2022 

Практичне 
заняття  
(4 год) 

F2F 

1. З якою метою банки використовують онкольні кредити? 
2. В чому сутність та особливості револьверного кредиту? 
3. Чим відрізняється акцептний кредит від облікового? 
4. Що таке контокорентний кредит? 
5. Які фактори впливають на величину індексу змінного 
складу обороту кредиту? 
6. Поясніть індексний метод статистичного аналізу 
оборотності кредиту. 
7. Які показники статистики кредиту Ви знаєте? 
8. Вирішення практичних завдань. 

10 тижд./ 
08.11.2022 

Тема 6. Статистика 
грошового обігу 
1. Предмет і завдання 
статистики грошового обігу. 
2. Система показників 
грошового обігу. 
3. Статистичне вивчення 
купюрного складу грошової 
маси. 
4. Аналіз структури та 
динаміки грошової маси.  
5. Вплив грошової маси на 
рівень інфляції. 
6. Статистичне 
прогнозування касових 
оборотів. 

Лекція 
(2 год.) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1,10,13,16,17 

10 тижд./ 
08.11.2022 
11 тижд./ 

15.11.2022 
 

Практичне 
заняття 

(самостійна, 
дискусія) 

(4 год) 
F2F 

1. Оцінити стан грошово-кредитного обігу в Україні за 
останні 3 роки. 
2. Визначити проблеми грошово-кредитного обігу в Україні 
на сучасному етапі. 
3. Вказати шляхи вирішення проблем у зазначеній сфері. 
4. Розв’язання практичних завдань. 
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12 тижд./ 
22.11.2022 

Тема 7. Статистика 
інвестицій та ринку цінних 
паперів 
1. Поняття інвестицій, їх 
види. 
2. Статистична оцінка 
ефективності реальних 
інвестицій. 
3. Економічна сутність 
ринку цінних паперів. 
Класифікація цінних 
паперів. 
4. Основні завдання 
статистики ринку цінних 
паперів. 
5. Методи оцінювання 
вартості цінних паперів та 
розрахунок їх 
прибутковості. 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1,10,13,16,17 

12 тижд./ 
22.11.2022 
13 тижд./ 

29.11.2022 

Практичне 
заняття 

(вирішення 
задач, 

доповіді)  
(4 год) 

F2F 

1. Що таке інвестиції та як їх класифікують? 
2. Які фактори формують інвестиційний клімат в Україні? 
3. Які виділяють види інвестицій за характером 
формування? 
4. Що таке венчурні інвестиції? 
5. Що таке облігації і як їх класифікують? 
6. Чим різняться між собою прості та привілейовані акції? 
7. Проблеми та перспективи фондового ринку України. 
8. Стан фондового ринку країни. 
9. Вирішення практичних завдань. 

14 тижд./ 
06.12.2022 

Тема 8. Статистика 
ощадної справи 
Тема 9. Статистика 
страхової діяльності 
1. Сутність і функції 
ощадної справи.  
2. Система показників 
статистики ощадної справи.  
3. Методи статистичного 
аналізу показників ощадної 
справи.  
4. Статистика управління 
активними операціями. 
5. Поняття страхування та 
завдання статистики 
страхування.  
6. Класифікація в статистиці 
страхової діяльності.  
7. Система показників 
статистики страхової 
діяльності.  
8. Статистичні методи 
аналізу показників 
статистики страхової 
справи.  

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1,10,13,16,17 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота) 
(4 год) 

F2F 

1. Що вивчає статистика ощадної справи? 
2. Функції ощадних банків. 
3. Сутність і склад системи показників статистики ощадної 
справи. 
4. Як визначається середній розмір вкладу та середній 
термін зберігання вкладів? 
5. Методика індексного аналізу середнього розміру вкладу. 
6. Основні завдання статистики страхування. 
7. Економічна сутність і склад системи показників статистики 
страхування. 
8. Як визначається коефіцієнт фінансової стабільності 
страхової компанії? 
9. Методи статистичного аналізу страхової діяльності 
10. Розв’язування учбових завдань. 

14 тижд./ 
06.12.2022 
15 тижд./ 

13.12.2022 

16 тижд./ 
13.12.2022 

Підведення підсумків Семінар 
(диспут) 
(2 год.) 

F2F 

Сучасні проблеми організації статистики фінансів в Україні 
та світі 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-5, друга – за темами 6-9 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання до 
статистичного аналізу фінансової сфери.  
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання комплексного індивідуального завдання, яке передбачає статистичний 
аналіз обраної галузі економіки за останні 3 роки, визначення проблем у галузі та шляхів їх усунення. 
 
Науково-дослідницька робота студента (10 балів) передбачає участь у наукових конференціях (тези доповіді) або 
написання наукової статті за тематикою курсу.  
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних методичних матеріалах: 
1. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з  дисципліни «Фінансова статистика»; 
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Фінансова статистика»; 
3. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для 
студентів заочної форми навчання. 
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E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
 
1. Божко Т.Н. Практикум по курсу «Финансова статистика». Воронеж: ВГУ, 2005. 31 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/578/27578/files/nov05020.pdf 
2.   Статистика финансов: учебник. 2-е изд. /Под ред. В.Н.Салина. М.: Финансы и статистика, 2005. 816 с. 
3. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): навч.посіб./А.В.Головач, В.Б.Заходжай, Н.А.Головач, 
Г.Ф.Шепітко.  К.: МАУП, 2002. 224 с. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/fn_33.pdf 
4. Фінансова статистика: навч. посібник / М. В. Мальчик, С. I. Галашко, А. I. Пелех.  К.: Центр учбової літератури, 
2011.  184 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Malchyk_Mariana/Finansova_statystyka.pdf?PHPSESSID 
=fe6f1b76a0ca7eb85bf19c2edc1ff049 
5. Шустiков А.A. Фiнансова статистика: навчальний посібник. К.: KHEУ, 2002. 290 c. URL: 
https://fingal.com.ua/content/view/196/54/ 
 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Беркита К.Ф. Економічна статистика: навчальний посібник.  К.: Професіонал, 2004. 208 с. 
2. Економічна статистика: навч. посіб. / За науковою редакцією Р. М. Моторина. К.: КНЕУ, 2004.  359 с. 
3. Економічна статистика: навч-метод.посібник для сам ост.вивчення дисципліни/ Р.М.Моторин, А.В.Головач, 

А.В.Сидорова та ін. / За заг.ред. Р.М.Моторина.  К.:КНЕУ, 2005. 326 с. 
4. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник.  2-ге вид. стереотип.  К.: МАУП, 2001.  152 с. 
5. Маслій В. В. Фінансова статистика: навчальний посібник. Тернопіль : Карт-бланш, 2007.  298 с.  
6. Машин Н.І. Вищі фінансові обчислення: навч.посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 208 с. 
7. Общая теорія статистики: учебник / М.Р. Ефимова., В.М.Рябцев. М.: Финансы и статистика, 1991. 304 с. 
8. Практикум з основ статистики: навч. посіб. / В.Б.Захожай, І.І.Попов, О.В.Коваленко. К.: МАУП, 2001.  176 с. 
9. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 р. №2614-XII (в редакції 19.04.2014 р.) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 
10. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов.  М.: Финстатинформ,  2006.  163 с. 
11. Система національних рахунків: навчальний посібник / Р. М. Моторин, Т. М. Моторина. К. : КНЕУ, 2001.  336 с.  
12. Статистика для економістів: навчальний посібник / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський.  К. : Знання, 2009.  430 

с.  
13. Статистика фінансів: навчальний посібник / Н. П. Лутчин, А. К. Миронюк.  2-ге вид., випр. і доп. Львів: Новий 

світ– 2000, 2006. 324 с.  
14. Фінансова статистика: навчальний посібник / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун.  К. : Кондор, 2008. 440 с.  
15. Фінансово-банківська статистика. Практикум: навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер та ін. / за ред. Є. I. 

Ткача.  К.: Либідь.  324 с. 
16. Фінансово-банківська статистика: навчальний посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач.  К. 

: Либідь, 2007. 512 с.  
17. Фінансово-банківська статистика: практикум / П. Г. Вашків та ін. К. : Либідь, 2002.  324 с.  
18. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело Лтд, 1995.  320 с. 

 
 
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України: веб-сайт. URL: 

https://www.smida.gov.ua/ 
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України : веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk 
4. Офіційний сайт Національного банку України : веб-сайт. URL: http://www.bank.gov.ua 
5. Офіційний сайт Міністерства економіки України: веб-сайт. URL:http://www.me.gov.ua 

 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

 

1. Anatoliy Suprun, Maria Sadovenko, Natalia Suprun. Finance the Activities of Small and Medium-Sized Enterprises in 

Times of Crisis. International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES). ISSN (Online): 2320-9364, 

ISSN (Print): 2320-9356. URL : www.ijres.org Volume 7 Іssue I Ser. II. 2019. PP. 07-13 (Google Scholar, Microsoft 

Academic Search, Index Copernicus)  

2. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних 

стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової., Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 

296 с. (Супрун Н.В. Проблеми розвитку та фінансового забезпечення підприємств малого і середнього 

бізнесу на сучасному етапі. С. 100-113) 

http://window.edu.ru/resource/578/27578/files/nov05020.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/fn_33.pdf
https://fingal.com.ua/content/view/196/54/
https://www.smida.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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3. Зінченко О. А., Супрун А. А., Супрун Н. В. Функціонування страхового ринку в умовах системної кризи 
української економіки. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право.». № 
10/1’2018. 48 с. С. 4-8. URL :  http://efp.in.ua/uk/journal-item/237 ISSN 2409-1944 (Index Copernicus). 
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H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін «Банківська система», «Фінанси підприємств», «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування» тощо.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 
 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 16 10 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 132 162 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) – – 

Курсова робота – – 

 
 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.:   

оцінювання під час аудиторних занять 60 60 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 - 

виконання і захист завдань самостійної 

роботи 

10 30 

науково-дослідницька робота 10 10 

Разом /Підсумковий контроль (ПМК) 100 100 
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Шкала балів Оцінка за 4-бальною шкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи. 

F 

 
 
 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальних завдань);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, виконання графічних робіт, проведення розрахунків);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор. 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів. 

 
 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua 
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 
 
 
 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо Ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні,  24 години, щоб відповісти. 
Якщо Ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі, фальсифікація даних. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог 
курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні 
відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення 
викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 
Положення про академічну доброчесність (нова редакція) затверджене Вченою радою університету 25.11.2021 р. 
протокол №5, та введено в дію Наказом №169 від 25.11.2021 р., режим доступу - 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і технологій - 
протокол №1 від 29.08.2022 року 
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