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Залежно 
 входять до економічної статистики, фінансова статистика 

може бути подана як самостійний розділ статистики і як елемент, 
складова будь-якої галузевої статистики. 

Перший підхід визначається тим, що фінансова статистика 
вивчає закони руху фінансових, кредитних, грошових ресурсів в 
умовах ринкової економіки. 

Поряд з традиційними мето
 статистики фінансова статистика, вивчаючи конкретну пред-

метну галузь, використовує набір специфічних прийомів, які 
спираються на певні розділи фінансової математики. 

В основі другого підходу лежить розгляд фінансів як складо-
вої частини діяльності суб’єкта будь-якої галузі або сектору еко-
номіки незалежно від того, займається він виробничим процесом 
або надає послуги. При цьому підході зміст фінансової статисти-
ки визначається тією функцією, яку вона виконує, забезпечуючи 
статистичне освітленн  фінансов го аспекту процесу функціону-
вання галузей та секторів економіки. 

Залежно від специфіки і наявності статистич
чальних планах і змісту їх програм на практиці існує два варі-

анта викладання проблем фінансової статистики. 
Перший варіант є віддзеркаленням широкого розуміння 

комплексу проблем фінансової статистики як найважливішої 
частини економічної ста
ані фінансова статистика виокремлюється як самостійна дис-

ципліна. 
Другий варіант полягає в тому, що фінансова статистика ви-

кладається як частина галузевої статистики. 
Процес удосконалення
дяки інтеграції з основними банками даних. Перш за все це 

банки даних про статистику грошового обігу, банківську ста-
тистику, статистику платіжного балансу та системи національ-
них рахунків. 

Іншою проблемою у викладанні фінансової статистики є спів-
відношення математики та економіки в статистичному дослі-
дженні. Таке співвідношення повинно визначатися завданнями 
досл
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до-
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інформації. Також треба враховувати математичну культуру 
 і

ивого значення. Разом з тим завжди нео
ам’ятати, що математика — це лише інструмент пізнання соціаль

рмалізувати. 
Особливості методу фінансової статистики полягають у по-

требі широкого використання в конкретних розрахунках фінан-
сової математики, проведення низки ст

 виходять за рамки традиційних підходів, що використовують-
ся в інших розділах економічної статистики. Розрахувати та ви-
вчити процеси зростання вар

на них, можливо тільки за умови вивчення теорії відсоткових 
грошей. Фінансово-економічні розрахунки (фінансова математика) 
поряд з іншими методами статистики дає цілісну уяву кількісно-
го аналізу умов та результатів фінансово-кредитних та
рційних операцій. 
Використання нових інформаційних технологій у викладанні 

дисципліни «Фінансова статистика» дозволяє піднести на новий 
якісний рівень опанування статистичної методології та викорис-
тання наукових досягнень для аналізу явищ та процесів, що від-
буваються у фінансовій сфері. 


