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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 
1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 
властиві сучасним процесам в економіці. 
2. Здатність використовувати математик-ний інструментарій для дослідження економічних 
процесів,  розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті 
та оподаткуванні. 
3. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку. 
Результати навчання 
1. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання 
та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування 
2. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та 
управління часом. 
3. Знати методи вивчення об’єктивно існуючих статистичних закономірностей в економіці 
залізничних підприємств 
4. Знати особливості інформаційних потреб та основні завдання залізничної статистики за потреб 
планової та ринкової економіки 
5. Знати основні досягнення в галузі, удосконалення методології статистичних досліджень, в тому 
числі статистичного моніторингу, як нового напряму розвитку залізничної статистики 
6. Уміти розраховувати основні статистичні показники 
7. Уміти на основі статистичної інформації проводити аналіз рівня та динаміки показників 
економічних процесів 
8. Мати уяву про зведення та групування статистичних даних та їх роль в аналізі інформації 
9. Мати уяву про статистичні методи аналізу закономірностей та тенденцій розвитку соціально-
економічних явищ та процесів, притаманних залізницям України 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Бухгалтерський облік  
(загальна теорія)», «Фінанси підприємств», «Фінансова звітність» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій:  1. Основи залізничної статистики.  2. Статистика перевезень. 3. Загальна 
характеристика видів стану та ремонту локомотивів і вагонів.  4. Експлуатаційна статистика.  5. 
Статистика праці.  6. Статистика основних засобів.  7. Статистика технічної 
озброєності.  8. Статистика матеріально-технічного постачання.  9. Статистика капітальних 
вкладень та капітального будівництва.  10. Фінансова статистика. 
Основні теми практичних занять:  1. Основи залізничної статистики. Статистика перевезень 
вантажів, багажу та пошти.  2. Статистика пасажирських перевезень. Загальна характеристика 
видів стану та ремонту локомотивів і вагонів  3. Статистика наявності рухомого складу. 
Статистика роботи рухомого складу.  4. Статистика експлуатації рухомого складу. Показники 
роботи та звітність про використання рухомого складу.  5. Статистика складу і чисельності 
робітників. Показники руху робочої сили. Статистика використання робочого часу.  6. Статистика 
продуктивності праці та заробітної плати. Статистика основних засобів.  7. Статистика технічної 
озброєності та матеріально-технічного постачання.  8. Статистика капітальних вкладень та 
капітального будівництва. Фінансова статистика залізничного транспорту. 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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