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Навчальний посібник охоплює основні теми дисципліни "Статистика фінансів". У ньому 

висвітлюються проблеми побудови системи показників фінансової сфери, а також методи їх 

аналізу. Видання буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, наукових 

працівників та практиків. 

 

Зміст: 

Основи статистики фінансів  

Предмет, метод , завдання та показники статистики фінансів  

Організація статистики фінансів  

Відображення фінансових операцій в СНР.  

Питання для самоконтролю.  

Тестові завдання 

Практичні завдання 

Статистика державних фінансів  

Предмет і завдання статистики державних фінансів. 

Статистика державного бюджету. 

Основні поняття та завдання статистики державного бюджету.  

Система показників статистики державного бюджету.  

Бюджетні класифікації.  

Міжнародні бюджетні класифікації.  

Вітчизняні бюджетні класифікації.  

Статистичні методи вивчення показників державного бюджету.  

Тестові завдання 

Практичні завдання 

Рекомендована література  

Статистика грошового обігу  

Предмет статистики грошового обігу.  

Система показників статистики грошового обігу.  

Статистичний аналіз грошового обігу 

Літературні джерела для теми 

Питання для самоконтролю.  



Тестові завдання  

Практичні завдання  

Статистика кредиту  

Предмет кредиту та завдання його статистичного вивчення  

Основні класифікації та система показників статистика кредиту  

Статистичний аналіз кредиту.  

Статистичне вивчення взаємозв'язків обіговості короткострокового кредиту  

Питання для самоконтролю.  

Тестові завдання  

Практичні завдання  

Характеристика вищих фінансових обчислень  

Предмет та основні завдання вищих фінансових обчислень. Суть відсотків,  

відсоткових ставок, їх види.  

Прості та складні відсотки.  

Дисконтування.  

Еквівалентність відсоткових ставок.  

Фінансові потоки, їх значення та характеристика. 

Тестові завдання  

Практичні завдання  

Рекомендована література  

Статистика ринку цінних паперів  

Статистика цінних паперів.  

Предмет, завдання та інформаційне забезпечення статистики цінних  

паперів;  

Система показників статистики цінних паперів;  

Оцінка цінних паперів та розрахунок їх дохідності.  

Статистика фондових бірж.  

Фондові індекси. 

Питання для самоконтролю.  

Тестові завдання  

Практичні завдання  

Статистика страхування  

Предмет і завдання статистики страхування.  

Класифікації та групування в статистиці страхування  

Система показників статистики страхування.  

Методи розрахунку тарифних ставок у страхуванні.  

Визначення рейтингу страхових компаній.  

Літературні джерела для теми  

Питання для самоконтролю.  

Тестові завдання  

Статистика фінансів підприємств  

Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій).  

Джерела даних про фінансовий стан підприємств регіону  

Система показників фінансового стану підприємств на макрорівні.  

Система статистичних показників оцінки фінансового стану  

підприємств на мікрорівні.  

Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності  



підприємств.  

Питання для самоконтролю. 

Тестові завдання 

Практичні завдання  

Рекомендована література:  

Статистика банківської діяльності  

Предмет та завдання банківської статистики.  

Інформаційна база банківської статистики.  

Система макроекономічних показників банківської статистики.  

Статистичний аналіз банківської діяльності. 

Питання для самоконтролю. 

Практичні завдання  

Міжнародна статистика фінансів  

Статистика платіжного балансу.  

Статистика міжнародної інвестиційної позиції.  

Статистика валютних курсів.  

Питання для самоконтролю 

Тестові завдання  

Практичні завдання  

Рекомендована література  

Додатки  


