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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
6 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність навчатися, оволодівати 
сучасними знаннями та готовність підвищувати рівень своїх знань. 2. Здатність 
проведення досліджень на відповідному рівні, шукати, обробляти та 
аналізувати інформацію з різних джерел. 
Результати навчання. Знати та вміти проводити аналіз і оцінювання 
макроекономічних показників, показників ефективності грошово-кредитної, 
бюджетної, податкової політики. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних 
засобів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Вища математика», «Інформатика», «Економетрія», «Статистика», 
«Оптимізаційні методи та моделі», «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші 
та кредит (загальний курс)». 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики. Тема 2. 
Основні класифікації економічної статистики. Тема 3. Система національних 
рахунків як інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів. 
Тема 4. Методи розрахунку внутрішнього валового продукту. Тема 5. Балансові 
таблиці «Витрати – Випуск». Тема 6. Аналіз взаємозв’язків між основними 
макроекономічними інструментами. Тема 7. Статистика національного 
багатства. Тема 8. Статистика основного капіталу. Тема 9. Статистика цін і 
тарифів. Тема 10. Організація статистики підприємств в Україні. Тема 11. 
Статистика виробництва продукції підприємств. Тема 12. Статистика 
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. Тема 13. 
Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності. Тема 14. 
Статистика інвестицій. Тема 15. Статистичне вивчення ринку праці. Тема 16. 
Статистика зайнятості населення. 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики. ПЗ 2. Основні 
класифікації економічної статистики. ПЗ 3. Система національних рахунків як 
інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів. ПЗ 4. Методи 
розрахунку ВВП. ПЗ 5. Балансові таблиці «Витрати – Випуск». ПЗ 6. Аналіз 
взаємозв’язків між основними макроекономічними інструментами. ПЗ 7. 
Статистика національного багатства. ПЗ 8. Статистика основного капіталу. ПЗ 
9. Статистика цін і тарифів. ПЗ 10. Організація статистики підприємств в 
Україні. ПЗ 11. Статистика виробництва продукції підприємств. ПЗ 12. 
Статистика результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. ПЗ 13. 
Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності. ПЗ 14. Статистика 
інвестицій. ПЗ 15. Статистичне вивчення ринку праці. ПЗ 16. Статистика 
зайнятості населення. 

Мова викладання Українська 
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