
БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА  

 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок застосування статистичних методів 

для оцінки основної діяльності комерційних банків. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Банківська 

статистика» є опанування студентами теоретичних знань з основних проблем 

банківської статистики на лекційних заняттях. На практичних заняттях 

студенти закріплюють теоретичні положення тем курсу, розв’язують задачі, 

завдання, кейси, вирішують проблемні ситуації, пов’язані з самостійним 

опрацюванням матеріалу курсу і беруть участь в обговоренні дискусійних 

питань. 

Компетентності 

Загальні: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування 

знань у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

застосування інформаційних і комунікаційних технологій.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність, бути критичним і 

самокритичним.  

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

Фахові: 

Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій 

фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 

для діагностики фінансових систем.  

Здатність складати та аналізувати фінансову, податкову, статистичну та 

спеціальну звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею облікову та управлінську інформацію. 

Здатність використовувати знання й практичні навички щодо основ 

грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язку між різними рівнями 

грошового обігу та банківської сфери.  

Здатність розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні 

процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин та робити 

висновки за всіма видами фінансової діяльності. 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним.  

Визначати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 



обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.  

Збирати, аналізувати, зокрема з використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати фінансові показники, 

обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних 

інструментальних засобів.  

Формувати й аналізувати фінансову, податкову, статистичну і спеціальну 

звітність підприємств, банківських структур, страхових компаній, бюджетних 

установ та організацій, органів місцевого самоврядування, податкових та 

митних органів та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

Володіти методичним інструментарієм фінансових розрахунків в 

господарській діяльності різних типів організацій виробничої і невиробничої 

сфери та фінансово-кредитних установ 

Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 

дисципліни, планування та управління часом. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, метод, завдання та показники банківської статистики  

Тема 2. Балансова статистика  

Тема 3. Статистика банківських ризиків  

Тема 4. Статистичний аналіз кредитної діяльності банку  

Тема 5. Статистичне вивчення депозитів банку   

Тема 6. Статистичне вивчення грошового обігу  

Тема 7. Статистичне вивчення операцій банків на ринку цінних паперів  

Тема 8. Статистичне вивчення фінансової стійкості банку  

Тема 9. Статистичне вивчення ефективності та прибутковості банківської 

діяльності 

Трудомісткість 
Загальна кількість годин – 180 год.  
Кількість кредитів – 6.  
Форма семестрового контролю – екзамен. 

 


