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Вступ 

Методичні вказівки до проходження тренінгу з фінансової 
статистики складені відповідно до освітньо-професійної програми 
«Фінанси, банківська справа та страхування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування» потребує ретельного дотримання вимог 
щодо практичного наповнення навчального процесу. Тренінг є 
формою навчання, яка максимально наближена до практичної 
діяльності і надає реальну базу знань та навичок для подальшого 
використання  у практичній роботі на рівні держави, фінансових 
служб суб’єктів господарювання та учасників фінансового ринку.  

Тренінг охоплює наступні дисципліни, що формують фахівців 
бакалаврського рівня: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси 
підприємств», «Страхування», «Статистика».  

Тренінг з фінансової статистики є невід’ємною складовою 
навчального процесу і важливим засобом підготовки 
кваліфікованих фахівців для фінансових органів держави, 
страхових, аудиторських компаній, підприємств, логічним 
продовженням навчальних курсів та складовою частиною процесу 
підготовки майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та 
страхування.  

2. Опис освітньої компоненти 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів – 4,5 

Галузь знань 07 
«Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Загальна 
кількість годин 

– 135 

Спеціальність 072 
«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 3-й 

Семестр: 6-й 

Рівень вищої освіти: 
(перший) 

бакалаврський 

Практичні заняття 12 год 

Самостійна робота - 123 год 

Вид контролю: залік 
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3. Мета і  завдання проведення тренінгу з фінансової 
статистики 

Мета тренінгу з фінансової статистики – систематизація, 
закріплення та поглиблення знань, набутих в процесі навчання; 
формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття 
самостійних рішень під час роботи в реальних умовах 
функціонування підприємства; набуття практичного досвіду для 
продовження наукового дослідження економічних та виробничих 
процесів на підприємстві, в банківській та фінансовій установі тощо, 
накопичення досвіду роботи в трудовому колективі. 

Внаслідок проходження тренінгу з фінансової статистики 

студент повинен знати: 
- фундаментальні розділи математики та інформатики в обсязі, 

необхідному для застосовування економіко-математичних методів  
при аналізі, прогнозуванні та оптимізації явищ і процесів у 
фінансових системах; 

- важливість дотримання  правил безпеки життєдіяльності 
співробітників та збереження навколишнього середовища. 

Внаслідок проходження тренінгу з фінансової статистики 
студент повинен вміти: 

- здійснювати аналіз функціонування державних фінансів, 
фінансів суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних 
установ; 

- визначати напрями підвищення ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів держави, регіону, підприємств 
та фінансово-кредитних установ;   

- застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; 

- виконувати фінансово-економічні розрахунки,  обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних 
інструментальних засобів; 

- спілкування державною мовою, використовувати вербальні 
інструменти  комунікації; 

- пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний 
досвід користувачам фінансової інформації; 
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- застосовувати здобуті знання для вирішення завдань 
прикладного характеру у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування;  

- здійснювати фахове обґрунтування прийняття рішень та нести 
відповідальність за результати професійної діяльності у сфері 
фінансів, банківської діяльності та страхуванні; 

- здійснювати професійну діяльність з дотриманням  
професійних етичних стандартів. 

 

4. Структура освітньої компоненти 

Таблиця 1 

Зміст практичних занять 

№  
з/п 

Найменування заходів 
Кількість 

годин 

1. Практичне заняття 1. Статистика державних фінансів 2 

2. Практичне заняття 2. Статистика результатів 
економічної діяльності 4 

3. Практичне заняття 3. Статистика страхування 

 
2 

4. Практичне заняття 4. Статистика фінансового стану 
підприємств 

2 

5 Практичне заняття 5. Статистика травматизму на 
виробництві  2 

Всього 12 

 

Програма тренінгу з фінансової статистики  

 

Практичне заняття 1. Статистика державних фінансів 

 

Фінансова статистика – це галузь соціально-економічної 
статистики, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у 

фінансовій сфері (розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення 
первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних 
установ і громадських організацій, нагромадження основних 
засобів і матеріальних обігових коштів), займається реєстрацією, 
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зведенням і групуванням фактів, виражає їх у вигляді статистичних 
показників, а також аналізує одержані дані. 

 

Завдання: 
1.1. За даними сайтів Державної служби статистики та 

Євростату, Міністерства фінансів та Національного банку України 
здійсніть порівняльну оцінку переліку основних груп показників 
статистики фінансів (ВВП на душу населення, рівень інфляції, 
% дефіциту (профіциту) в структурі ВВП, державний борг 

(внутрішній і зовнішній), сальдо платіжного балансу) в Україні та 
країнах-членах ЄС (Польща, Німеччина, Румунія, Латвія, Литва, 
Бельгія, Словаччина, Словенія, Угорщина). Результати подайте у 
формі таблиць і висновків до них. 

1.2. За даними сайту Державної служби статистики України 
зробіть візуалізацію процесів фінансової діяльності, що 
відбуваються в країні останні чотири роки. Результати візуалізації 
відобразіть за допомогою графічного методу. 
 

Практичне заняття 2. Статистика результатів економічної 
діяльності 

 

ВВП (валовий внутрішній продукт) - основний показник СНР, 
який характеризує вартість вироблених  резидентами країни за 
певний період часу кінцевих товарів і послуг. 

Дефлятор ВВП оцінює ступінь інфляції по всій сукупності 
товарів і послуг, вироблених і спожитих в державі і обчислюється 
як відношення ВВП у поточних цінах до ВВП у постійних цінах, 
що дозволяє елімінувати вплив цінової складової та отримати 
характеристику змін реальних обсягів виробництва 

 

Завдання: 
Маємо умовні дані за рік по країні (в поточних цінах), млн. грн. 

(таблиця 2). Необхідно визначити та зробити висновки згідно 
запропонованих варіантів:  

- ВВП в ринкових цінах трьома методами (виробничим, 
розподільним, методом кінцевого використання); 

- ВВП в постійних цінах. 
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Таблиця 2 

Вихідні дані 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 

Валовий прибуток 

економіки і валові 
змішані доходи 

8100,4 9720,5 10530,5 12150,6 12960,6 13770,7 

Оплата праці найманих 
працівників 

7785,8 9343,0 10121,5 11678,7 12457,3 13235,9 

 Податки на 
виробництво і імпорт 

2699,4 3239,3 3509,2 4049,1 4319,0 4589,0 

Субсидії на 
виробництво і на імпорт 

26 31 34 39 42 44 

Випуск в основних 
цінах 

(-)655,6 (-)786,7 (-)852,3 (-)983,4 (-)1049,0 (-)1114,5 

Податки на продукти і 
імпорт 

30859,4 37031,3 40117,2 46289,1 49375,0 52461,0 

Субсидії на продукти і 
імпорт 

2160,4 2592,5 2808,5 3240,6 3456,6 3672,7 

Проміжне споживання (-)653,4 (-)784,1 (-)849,4 (-)980,1 (-)1045,4 (-)1110,8 

Витрати на кінцеве 
споживання, у тому 
числі: 

14436,4 17323,7 18767,3 21654,6 23098,2 24541,9 

домашніх господарств 8389,7 10067,6 10906,6 12584,55 13423,5 14262,5 

державних установ 3361,6 4033,9 4370,1 5042,4 5378,6 5714,7 

некомерційних 
організацій, 
обслуговуючих 

домашні господарства 

371,8 446,2 483,3 557,7 594,9 632,1 

Валове накопичення, у 
тому числі:             

валове накопичення 
основного капіталу 

3623,4 4348,1 4710,4 5435,1 5797,4 6159,8 

зміна запасів 
матеріальних оборотних 
засобів 

587,4 704,9 763,6 881,1 939,8 998,6 

Чистий експорт товарів 
і послуг 

1596,1 1915,3 2074,9 2394,15 2553,8 2713,4 

Індекс-дефлятор ВВП 
(до попереднього року) 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 
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Методичні рекомендації 
Розрахунок ВВП різними методами 

- Виробничий метод (на стадії виробництва ВВП) 
ВВП =ВВ – ПС + ЧППрІ,                              (1.1) 

де ВВ - валовий випуск; 
ПС - проміжне споживання; 
ЧППрІ – чисті податки на продукти і імпорт 

- Розподільний метод (на стадії розподілу ВВП) 
ВВП = ОП + ЧПВІ + ВП + ВЗД,                         (1.2) 

де ОП – оплата праці найманих робітників; 
ЧПВІ – чисті податки на виробництво і імпорт; 
ВП – валовий прибуток; 
ВЗД – валові змішані доходи 

- Метод кінцевого використання (на стадії кінцевого 
використання ВВП) 

ВВП = КС + ВН + (Е – І),                             (1.3) 

де КС — кінцеве споживання товарів та послуг; 
ВН — валове нагромадження; 
(Е – І) — сальдо експорту і імпорту товарів та послуг 

 

Практичне заняття 3. Статистика страхування 

Визначення рейтингу страховика: 
- Поточна надійність = Страхові виплати/ Загальна сума 

страхових премій 

- Фінансова стабільність = (Статутний капітал + Власні засоби + 

Страхові резерви) /Сума страхових внесків 

- Рентабельність страхової діяльності = Прибуток від страхової 
діяльності / Сума страхових внесків 

- Рентабельність інвестиційної діяльності = Прибуток від 
інвестицій / Страхові резерви 

- Структура активів = (Оплачений статутний капітал + Інші 
власні засоби) /Страхові резерви 

-  Надійність перестрахувальної діяльності = Сума переданих 
внесків / Загальна сума страхових внесків 

- Частка управлінських витрат = Витрати на страхову діяльність 
/ Загальна сума страхових внесків 
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- Загальна кількість балів для рейтингової оцінки страхових 

компаній: 

B   Ri Wi,                                                       (1.4) 
де В – загальна кількість набраних балів; 
Ri - коефіцієнт, визначений на снові рейтингової оцінки;  
Wi – вага кожного фактора; 
m – кількість параметрів рейтингової оцінки. 
- ранжування абсолютних значень відхилень показників від їх 
середнього значення ( К  К ) 

                             ,                                                 (1.5) 
де Кі - значення параметру для компанії; 
п – кількість компаній, які беруть участь у рейтинговій оцінці. 

 

Рис.1.  Групи страхових ризиків 

Групи страхових ризиків: 

підприємницькі ризики пов’язані з фінансовими втратами через 
шахрайство, чи недбалість службовців, а також ризики 

заниження доходів 

ризики рідких явищ (екологічні ризики), збиток з яких може 

мати катастрофічні розміри 

технічні ризики, що виявляються у формі аварій через вихід з 

ладу машин і устаткування, збою в технології виробництва, 
відключення енергії і т.п. 

медичні ризики пов’язані з фінансовими витратами на лікування 

майнові ризики пов’язані з втратою  матеріальної власності у 

зв’язку з крадіжками, грабежем, розбійними нападами і т.п. 

ризики пов’язані зі страхуванням життя (ризики втратити життя 
чи здоров’я, працездатність від пожежі, повені, нападу, 
насильницьких дій зі смертельним результатом 
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Завдання 

3.1. Охарактеризуйте та проаналізуйте страхові послуги, що 
надаються страховою компанією (ТАС, PZU Україна, УНІКА, 
Оранта, Княжа, Кредо)  за формами проведення (обов’язкове, 
добровільне); 

3.2. Охарактеризуйте та проаналізуйте страхові послуги, що 
надаються страховою компанією ТАС, PZU Україна, УНІКА, 
Оранта, Княжа, Кредо)  за галузями страхування (майнове; 
особисте; відповідальності) 

3.3. Маємо наступні дані результатів 15 страхових компаній за рік: 
Таблиця 3 

Результати страхових компаній 
 

 

Назва 

страхової 
компанії 

П
от

оч
на

 н
ад

ій
ні

ст
ь 

Ф
ін

ан
со

ва
 с

та
бі

ль
ні

ст
ь 

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
 

ст
ра

хо
во

ї д
ія

ль
но

ст
і 

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
 

ін
ве

ст
иц

ій
но

ї 
ді

ял
ьн

ос
ті

 

С
тр

ук
ту

ра
  а

кт
ив

ів
 

Н
ад

ій
ні

ст
ь 

пе
ре

ст
ра

хо
во

ї 
ді

ял
ьн

ос
ті

 

Ча
ст

ка
 у

пр
ав

лі
нс

ьк
их

 

ви
тр

ат
 

СК «Оранта» 0,34 0,38 0,12 0,65 0,07 0,48 0,10 

СК «Софія» 0,37 0,48 0,16 0,62 0,16 0,47 0,25 

СК «Олеся» 0,27 0,66 0,15 0,41 0,12 0,77 0,15 

АСК «Ольга» 0,22 0,44 0,08 0,70 0,11 0,73 0,18 

СК «Княжа» 0,48 0,52 0,22 0,20 0,25 0,38 0,11 

СК «УНІКА» 0,45 0,73 0,19 0,26 0,22 0,39 0,31 

К С «Інна» 0,24 0,56 0,25 0,51 0,02 0,34 0,20 

АСК «Олена» 0,21 0,33 0,20 0,59 0,20 0,44 0,12 

СК «Марія» 0,28 0,62 0,26 0,44 0,09 0,35 0,08 

АСК «Олеся» 0,30 0,45 0,17 0,54 0,18 0,31 0,09 

СК «Кредо» 0,43 0,68 0,24 0,55 0,14 0,35 0,12 

СК «ТАС» 0,52 0,71 0,15 0,32 0,31 0,41 0,16 

СК «Країна» 0,49 0,61 0,25 0,26 0,28 0,37 0,22 

СК «Ютіко» 0,25 0,37 0,13 0,14 0,08 0,18 0,10 

СК «Інго» 0,19 0,28 0,18 0,08 0,05 0,11 0,07 
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оцінка фінансової 
стійкості та      

стану плато- 

спроможності 

аналіз рівня та 

динаміки 

прибутку, 
рентабельності 

(дохідності) 
підприємства 

виявлення 

напрямків 

використання 

грошових 

коштів 

аналіз об’єму та 

структури джерел 

формування 

фінансових 

ресурсів 

вивчення стану та 

розвитку 

фінансово- 

грошових відносин 

господарюючих 

суб’єктів 

Завдання  статистики    

фінансів підприємств 

За вищенаведеними даними визначте рейтинг страхових 
компаній та віднесіть до трьох груп за ступенем надійності. Зробіть 

відповідні висновки. 
 

Практичне заняття 4. Статистика фінансового стану 
підприємств 

 

 

 

Рис. 2. Завдання статистики фінансів підприємств 

 

Завдання 

4.1. Зробіть розрахунок основних показників, що 
характеризують фінансовий стан підприємства ( на вибір студента з 
сайту smida.gov.ua)  за даними фінансової звітності, їх аналіз 
(розрахувати основні фінансові показники, а саме: структурно – 

динамічний аналіз статей балансу, показники ліквідності, ділової 
активності,а фінансової стійкості, рентабельності та провести їх 
аналіз щодо бази практики за останні 3 роки). Зробити висновки. 
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Практичне заняття 5.  Статистика травматизму на 
виробництві 

 

Інструментарієм для проведення державного статистичного 

спостереження щодо травматизму на виробництві є форма № 7-тнв 
(річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20___ році», 

роз’яснення щодо її заповнення. 
Форма № 7-тнв (річна) містить такі основні показники: 
- кількість нещасних випадків; 
- кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до 

втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від 
нещасних випадків зі смертельним наслідком; 

- кількість днів непрацездатності потерпілих (включно з 
померлими) від нещасних випадків, які призвели до втрати 
працездатності на 1 робочий день чи більше, тимчасова 
непрацездатність яких закінчилася у звітному році; 

- кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і 
були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і 
більше; 

- кількість потерпілих, яким установлено інвалідність; 
- кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з 

виробництвом, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий 

день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним 
наслідком, за основними видами подій, що призвели до нещасного 
випадку, та за основними причинами настання нещасного випадку. 

Також форма містить окремі показники щодо витрат 
підприємства, зумовлених нещасними випадками. 

Адміністративні дані МОЗ України зі статистики охорони 
здоров’я та мережі представлені в таких статистичних публікаціях: 

- комплексний статистичний збірник Держстату України – 

«Статистичний щорічник України»; 

- статистичний збірник «Україна у цифрах»; 

- статистичний збірник «Регіони України».  

 

Завдання 

5.1. За даними сайтів Державна служба з питань праці та 
Статистичного щорічника України здійсніть порівняльну оцінку 
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(по Україні в цілому або по регіонах на вибір) кількість потерпілих 
від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, у т. ч. зі 
смертельним наслідком; кількість потерпілих від нещасних 
випадків, не пов'язаних з виробництвом, у т. ч. зі смертельним 
наслідком; тривалість тимчасової непрацездатності потерпілих від 
нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, яка закінчилася у 
звітному році; кількість потерпілих від нещасних випадків, 
пов'язаних з виробництвом, яким установлено інвалідність; 
кількість потерпілих від нещасних випадків, не пов'язаних з 
виробництвом, яким установлено інвалідність; витрати 
підприємств (установ, організацій), зумовлені нещасними 
випадками Результати подайте у формі таблиць і висновків до них. 

 

5. Оформлення звіту з фінансової статистики 

Завершальний етап проведення тренінгу з фінансової статистики 

– правильне та своєчасне оформлення звіту, в якому мають бути 
відображені результати проведеного фундаментального та 
технічного аналізу, висвітлено основні сучасні фінансові технології 
у фінансовому, банківському та страховому секторах.  

Звіт повинен бути підготовлений відповідно до правил 
складання технічної документації у редакторі MS Word через 1,5 
інтервалу. Як виключення, допускається підготовка звіту в 
рукописному вигляді.  

Обсяг звіту – 25 - 30 сторінок. Звіт необхідно доповнювати 
таблицями та рисунками. Наприкінці звіту наводиться перелік 
використаних матеріалів і літератури. У вступі обґрунтовується 
актуальність теми дослідження, виділяються мета і завдання 
дослідження, об’єкт, діагностичний інструментарій та 
інформаційна база дослідження. За іншими розділами звіту матеріал 
повинен бути відображений згідно до програми тренінгу. У 
висновках вказуються короткі узагальнення викладеного матеріалу 
у звіті та оцінка отриманих результатів проведеного аналізу. 

Останні повинні спиратись на інформацію, викладену у звіті, і мати 
детальне обґрунтування. Складовою частиною звіту є додаток 
відповідних розрахунків, документів, форм фінансової звітності з 
посиланням в тексті звіту на дані додатку. 
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6. Оцінювання звіту з фінансової статистики 

Звіт з фінансової статистики оцінюється в інтервалі 0-100 балів 
(включно). Результати проходження тренінгу оцінюються за такими 
критеріями: змістовні та організаційні аспекти роботи, якість захисту 
роботи (табл.4, табл.5). Студент у визначені строки здає звіт з 

тренінгу. Захист звіту здійснюється з обов’язковою присутністю 
студента після перевірки роботи викладачем. 

Таблиця 4 

Оцінювання звіту з фінансової статистики (за 100-бальною 
шкалою) 

Елемент оцінки Критерії Кількість 
балів 

1 2 3 

1. Змістовні аспекти звіту 

1.1. Відповідність логічної 
побудови звіту поставленим 
завданням 

ні – 0 балів 
частково – 5 балів 
так – 10 балів 

0-10 

1.2. Методичний рівень роботи 
Низький – 0 балів 
Високий – 5 балів 

0-5 

1.3. Аналітичний рівень роботи 
Низький – 0 балів 
Середній – 5 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.4. Рівень розробки 
запропонованих рішень за 
пунктами плану звіту 

Низький – 0 балів 
Середній – 5 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.5. Ступінь самостійності 
проведення дослідження 

Низький – 0 балів 
Середній – 5 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.6. Мова викладу праці (чіткість, 
точність, грамотно тощо) 

Низький – 0 балів 
Високий – 5 балів 

0-5 

Разом за розділом 1: Максимум – 50 балів  

4. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання 
окремих етапів звіту 

Невчасно – 0 балів 
Вчасно – 5 балів 

0-5 

2.2. Відповідність встановленим 
вимогам та оформлення звіту 

ні – 0 балів, частково – 
5 балів, так – 10 балів 

0-5 

Разом за розділом 2: Максимум – 10 балів  
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5. Якість захисту роботи 
3.1. Уміння стисло, послідовно і 
чітко викласти сутність і 
результати практики 

ні – 0 балів 
частково – 5 балів 
так – 10 балів 

0-10 

3.2. Здатність аргументовано 
захищати свої пропозиції, думки, 
погляди 

ні – 0 балів 
частково – 5 балів 
так – 10 балів 

0-10 

3.3. Загальний рівень підготовки 
студента 

Низький – 0 балів 
Середній – 5 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

3.4. Якість підготовки 
ілюстративного матеріалу, 
наявність і знання форм звітності 

Низький – 0 балів 
Середній – 5 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

Разом за розділом 3: Максимум – 40 балів  

Всього: Максимум – 100 балів  
 

Таблиця 5 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування Сума 

Повнота виконання 
програми практики та 
висвітлення завдань 

Зміст  
звіту 

Захист 
звіту до 100 

до 10 до 50 до 40 
 

Кількість балів за критеріями наведена в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Критерії оцінювання тренінгу з фінансової статистики 

 

Якість виконання та захист звіту 
Кількість 
набраних 

балів 
Студент повністю виконав програму тренінгу; звіт за 
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми тренінгу; основні положення звіту глибоко 
обґрунтовані і логічні; звіт має якісне оформлення; під 
час захисту звіту студент аргументовано доводить 
набуття ним практичних навичок, передбачених 
програмою тренінгу 

90...100 
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Студент повністю виконав програму тренінгу; звіт за 
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми; основні положення звіту достатньо 
обґрунтовані; незначне порушення послідовності; 
прийнятне зовнішнє оформлення; захист звіту дозволяє 
виявити наявність необхідних практичних умінь, 
передбачених програмою тренінгу 

85...89 

Студент повністю виконав програму тренінгу; звіт за 
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми тренінгу, але має незначні недоліки; основні 
положення звіту обґрунтовані; задовільне зовнішнє 
оформлення звіту; захист звіту дозволяє виявити 
наявність практичних умінь, передбачених програмою 
тренінгу, незначні недоліки, які при цьому 
спостерігаються, студент виправляє сам 

75...84 

Студент повністю виконав програму тренінгу; звіт 
відповідає вимогам програми, але має недоліки за 
структурою і змістом; основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; 
задовільна якість оформлення звіту; захист звіту з 
незначними недоліками, які студент усуває з допомогою 
викладача 

70...74 

Студент повністю виконав програму тренінгу; звіт має 
недоліки за структурою і змістом; основні положення 
звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 
послідовності; якість оформлення звіту задовільна; 
захист звіту не дозволяє в повній мірі виявити практичні 
навички, передбачені програмою тренінгу 

60...69 

Студент виконав більше 50% програми тренінгу; звіт 
відповідає вимогам програми, але має значні неточності 
за структурою і змістом; основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; 
оформлення звіту задовільне; захист звіту показує, що 
студент не набув достатніх практичних навичок, 
передбачених програмою 

35..59 

Студент виконав менше 50 % програму тренінгу і 
представив звіт незадовільного змісту і якості 
оформлення; захист звіту показує відсутність 
практичних навичок, передбачених програмою тренінгу 

1...34 
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7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова література 

1. Закон України Про державну статистику, Київ, 16.10.2012, 
№ 5463-VI. 

2. Положення про Державну службу статистики України, Київ, 
06.03.2011, № 396/2011 

3. Галицька Е. В., Ковтун Н. В. Фiнансова статистика : навч. 
посiбник. Кондор, 2008. 440 с. 
4. Кремень В. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / 
В. М. Кремень, О.І. Кремень. К. : Центр учбової літератури, 2014. 
368 с. 
5. Страхування: підручник для студентів екон. спец., аспірантів, 
викладачів ВНЗ, робітників страх. компаній / Колупаєва І. В. та ін.; 
за ред. І. В. Колупаєвої ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-
екон. ін-т. Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с. 

 

7.2. Допоміжна література 

1. Фінансова статистика (з основами теорії статистики) : підручник 

/ А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков. К.  : 

МАУП, 2002. 224 с. 

2. Лугінін О. Є. Статистика національної економіки та світового 
господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О. Є. Лугінін. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 501 с.  
3. Моторин Р. М. Статистика для економістів : навч. посіб. / 
Р. М. Моторин. 2-ге вид., випр. і доп. К. : Знання, 2011. 429 с.  
4. Раєвнева О. В. Статистика : навч. посіб. / під ред. 
О. В. Раєвнєвої; І. В. Аксьонова, Л. В. Гриневич, Ю. І. Муромцева. 
Х. : ІНЖЕК, 2011. 503 с.  
 

7.3. Інформаційні джерела 
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4. Комплексні статистичні публікації. URL: 
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5. Довідник спеціаліста з охорони праці. URL: 

https://www.sop.com.ua/ 

6. Загальноакадемічний портал наукової періодики. Національна 
академія наук України [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Є. 
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7. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/ 

8. Національний банк України. URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


