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Статистичним вивченням фінансової системи займається така наука як 
фінансова статистика. Фінансова статистика є галуззю економічної 

статистики. яка вивttає кількісну сторону масових явищ і процесів у 

фінансовій сфері, зокрема, ро:щоділ і кінцеве використання ВВП, утворення 

nервинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ і 

суб'єктів госnодарювання, нагромадження основних фондів і матеріальних 

обігових коштів. Слід звернути увагу. на те, що все •1астіше впсловлюється 

думка про те, що фінансова статистика, хоча й тісно пов'язана із іншими 

розділами статистики, перестає бути чисто галузевою статистикою, оскільки 

впвttає особливості фінансової системи і фінансового сектора на різних . . 
рtвнях управлІНня. 

Фінансова статистика охоплює усі фінансові запаси і потоки в економіці 
країни. Предметом фінансової статистики є кількісні характеристики 

фінансових відносин, які виникають у процесі розnоділу та перерозподілу 

валового внутрішньоrо nродукту та протікають у сферах і ланках фінансової 

системи, у нерозривномузв'язку із їх якісними характеристиками. 

Об'єктом вив•Іення фінансової статистики є фінанси в усьому 

різноманітті їх форм і nроявів. 

Cyttacнa фінансова статистика відnовідно до наnрацювань віт•ІИЗІІЯНОЇ і 
міжнародної nрактики вклю•шє настуnні розділи: 

- статистика державних фінансів; 

- статистика міжнародних фінансів; 

- грошово-кредитна статистика; 

- статистика фінансового посереднпиrва. 

Основне завдання фінансової статистики полягає у статиетичному 
вив•Іенні закономірностей, які об'єктивно зумовлені фінансовими 

відносинами і матеріалізуються як у доходах, так і у витратах усіх 
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суб'єкт і в економ і чної системи (держа ва. суб'єкти гос t юдар юваюt я та 

дом о гос rюдарства ). 
Реалізація основного завдання вимагає його конкретИ'.Іації і визначеннSІ 

часткових завдань фінансової статистики: 

- розробка методів обчислення показників, які відображають особпивості 
фінансової системи та фінансового сектору та оцінюють діSІльність 

фінансових інституцій; 

- статистичне дослідження процесу формування, розпоп,ілу, переро:шоділу 
та використання ВВП та національного доходу з метою визна•rення 

масштабів мобілізації централізованих та децентралізованих фінансових 

ресурсів та ефективності їх використання у фінансовому секторі; 
- статистичне оцінювання структури, пропорцій і закоfюмірностей розвитку 
фінансового сектора. вивчення взаємозв'язку між сферами та ланками 

фінансової системи та їхнього впливу на економічний розвиток країни; 

- вивчення характеру і дій основних законів у фінансовій системі країни; 

- дослідження структури фінансової системи в статиці та динаміці, 

взаємозв'язку між їі сферами та ланками та їх вruшв на розвІнок 

економіки країни. 

Реалізація першого часткового завдання фінансової статистики 
реалізується у створенні ії системи показfшків. 

Система показників фінансової статистики є сукупністю снецифічних 
показників, 11обудованих у логічній послідовності та сутнісній єдності, за 

допомогою яких можна охарактеризувати масові фінансові SІвища та процеси. 

Система показників фінансової статистики складається з ноказників, що 

характеризують окремі сфери та ланки фінансової системи. 

Attoraцiя 
А11торами досліджено особпююсті ст;;пистичного ви11чення фінаш:ово1' систе~ш. 

Визначено ~ІіСІLе фінансоІІо1' статистики в статистичній науці, їі об'rкт та предмет. 
А11торами систсмати:юІІаtю :!аІІіtаtшя оатистичного ІІИІІЧе!ІІІЯ фінансоІІої системи та 

Rищачено найбі;н.ш актуапьні його напрями. 

Аннотацня 

Авторами исс;tею\наш.t особенности статистического изучения финансовой 

систем 1.1 Онре;ІеJtено место финансоІІой статистики н ~• атистической нау ке, ее об1.ект 

и предмет. Авторами систе~Іатизированьt задачи статистического изучения 

финансоІІой системьІ и опредепеньІ наибо;tее актуа;tьньtс еп .. нанра11ления. 
Summar)'' 

The authors iпvestigated fearures stati stical study of lhe fi nancial systetn. The rІасе of 
financial stati stics і n stati stical science, its ohject and surчect are dctermi ned. The orчectivc 
of stalisti саІ study of the tinancial systcm arc systcmatizcd a11d thc most important its 
direction arc і dcnti fied Ьу the authors. 
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