
Довідник показників (поле id_api)

ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

IIP Міжнародна інвестиційна позиція International Investment Position

IIP_Net Чиста міжнародна інвестиційна позиція NET INTERNATIONAL  INVESTMENT POSITION               

IIP_A Активи Assets

FDI_A Прямі інвестиції (активи)  Direct investment (assets)

FDI_Equity_A
Прямі інвестиції, активи, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах 
Direct investment, assets, Equity and investment fund shares 

FDI_E_Di_in_die_A
Прямі інвестиції, Інструменти участі, активи, Інвестиції прямого інвестора 

в підприємства прямого інвестування 

Direct investment, Equity and investment fund shares, assets, Direct investor in direct 

investment enterprises 

FDI_E_Die_in_di_A
Прямі інвестиції, Інструменти участі, активи, Інвестиції підприємств 

прямого інвестування в прямого інвестора (зворотне інвестування) 

Direct investment, Equity and investment fund shares, assets, Direct investment 

enterprises in direct investor (reverse investment) 

FDI_RE_A Прямі інвестиції, активи, Реінвестування доходів Direct investment, assets, Reinvestment of earnings

FDI_Debt_instr_A Прямі інвестиції, активи, Боргові інструменти Direct investment, assets, Debt instruments 

FDI_D_Di_in_die_A
Прямі інвестиції, Боргові інструменти, активи, Інвестиції прямого 

інвестора в підприємства прямого інвестування 

Direct investment, Debt instruments, assets, Direct investor in direct investment 

enterprises 

FDI_D_Die_in_di_A
Прямі інвестиції, Боргові інструменти, активи, Інвестиції підприємств 

прямого інвестування в прямого інвестора (зворотне інвестування) 

Direct investment, Debt instruments, assets, Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment) 

PI_A
Портфельні інвестиції (активи) Portfolio investment (assets)

PI_Equity_A
Портфельні інвестиції, активи, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах 
Portfolio investment, assets, Equity and investment fund shares 

PI_Equity_A_CB    Портфельні інвестиції, Інструменти участі, активи, Центральний банк       Portfolio investment, Equity and investment fund shares, assets,  Central bank

PI_Equity_A_B
   Портфельні інвестиції, Інструменти участі, активи, Депозитні корпорації 

(крім центрального банку) 

      Portfolio investment, Equity and investment fund shares, assets, Deposit-taking 

corporations, except central bank 

PI_Equity_A_GG
   Портфельні інвестиції, Інструменти участі, активи, Сектор загального 

державного управління
      Portfolio investment, Equity and investment fund shares, assets, General government 

PI_Equity_A_OS    Портфельні інвестиції, Інструменти участі, активи, Інші сектори       Portfolio investment, Equity and investment fund shares, assets, Other sectors 

 PI_Debt_sec_A Портфельні інвестиції, активи, Боргові цінні папери Portfolio investment,Debt securities

 PI_Debt_sec_A_CB    Портфельні інвестиції, Боргові цінні папери, активи, Центральний банк       Portfolio investment, Debt securities, assets,  Central bank

 PI_Debt_sec_A_B
   Портфельні інвестиції, Боргові цінні папери, активи, Депозитні корпорації 

(крім центрального банку) 

      Portfolio investment, Debt securities, assets, Deposit-taking corporations, except central 

bank 



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

 PI_Debt_sec_A_GG
   Портфельні інвестиції, Боргові цінні папери, активи, Сектор загального 

державного управління
      Portfolio investment, Debt securities, assets, General government 

 PI_Debt_sec_A_OS    Портфельні інвестиції, Боргові цінні папери, активи, Інші сектори       Portfolio investment, Debt securities, assets, Other sectors 

FD_A
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, активи
 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, assets 

FD_A_CB
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, активи, Центральний банк

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, assets, Central 

bank 

FD_A_B

Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, активи,  Депозитні корпорації (крім центрального банку) 

вління

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, assets, Deposit-

taking corporations, except central bank 

FD_A_GG
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, активи, Сектор загального державного управління

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, assets,  General 

government  

FD_A_OS
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, активи, Інші сектори

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, assets, Other 

sectors

OI_A Інші інвестиції (активи)  Other investment (assets)

OI_equity_A Інші інвестиції, активи, Інші інструменти участі у капіталі  Other investment, assets, Other equity 

OI_equity_A_GG
   Інші інвестиції, Інші інструменти участі у капіталі, активи, Сектор 

загального державного управління 
   Other investment, Other equity, assets, General government

OI_equity_A_CB
   Інші інвестиції, Інші інструменти участі у капіталі, активи, Центральний 

банк 
    Other investment, Other equity, assets, Central bank

OI_equity_A_OS    Інші інвестиції, Інші інструменти участі у капіталі, активи, Інші сектори    Other investment, Other equity, assets, Other sectors 

OI_cd_A Інші інвестиції, активи, Валюта і депозити Other investment, assets, Currency and deposits 

OI_cd_A_CB    Інші інвестиції, Валюта і депозити, активи, Центральний банк       Other investment, Currency and deposits, assets, Central bank 

OI_cd_A_B
   Інші інвестиції, Валюта і депозити, активи, Депозитні корпорації (крім 

центрального банку) 

      Other investment, Currency and deposits, assets, Deposit-taking corporations, except 

central bank (currency and deposits, assets) 

OI_cd_ibp_A     У т. ч.: міжбанківські операції (активи)         Of which: Interbank positions (assets) 

OI_cd_A_GG
   Інші інвестиції, Валюта і депозити, активи, Сектор загальнодержавного 

управління 
       Other investment, Currency and deposits, assets, General government

OI_cd_A_OS    Інші інвестиції, Валюта і депозити, активи, Інші сектори        Other investment, Currency and deposits, assets, Other sectors

OI_cd_cash_A     У т. ч.: готівка поза банками         Of which: Сash outside banks

OI_Loans_A Інші інвестиції, активи, Кредити та позики  Other investment, assets, Loans 

OI_Loans_A_CB    Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Центральний банк    Other investment, Loans, assets, Central bank 



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

OI_Loans_IMF_A_CB
      Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Центральний банк, 

Кредити та позики МВФ (що не входять до складу Резервних активів)

      Other investment, Loans, assets, Central bank, Credit and loans with the IMF (other than 

reserves) 

OI_Loans_other_A_CB
      Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Центральний банк, Інші 

кредити
      Other investment, Loans, assets, Central bank, Other loans

OI_Loans_A_B
   Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Депозитні корпорації (крім 

центрального банку)
    Other investment, Loans, assets, Deposit-taking corporations, except the central bank 

OI_Loans_A_GG
   Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Сектор загальнодержавного 

управління
    Other investment, Loans, assets, General government 

OI_Loans_IMF_A_GG

     Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Сектор загальнодержавного 

управління, Кредити та позики МВФ (що не входять до складу Резервних 

активів) 

      Other investment, Loans, assets, General government, Credit and loans with the IMF 

(other than reserves) 

OI_Loans_other_A_GG
     Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Сектор загальнодержавного 

управління, Інші кредити
      Other investment, Loans, assets, General government, Other loans 

OI_Loans_A_OS    Інші інвестиції, Кредити та позики, активи, Інші сектори     Other investment, Loans, assets, Other sectors 

OI_Trade_cr_A Інші інвестиції, активи, Торгові кредити та аванси  Other investment, assets, Trade credit and advances 

OI_Trade_cr_A_CB    Інші інвестиції, Торгові кредити та аванси, активи, Центральний банк        Other investment, Trade credit and advances, assets, Central bank 

OI_Trade_cr_A_B
   Інші інвестиції, Торгові кредити та аванси, активи, Депозитні корпорації 

(крім центрального банку)

       Other investment, Trade credit and advances, assets, Deposit-taking corporations, except 

central bank 

OI_Trade_cr_A_GG
   Інші інвестиції, Торгові кредити та аванси, активи, Сектор 

загальнодержавного управління (торгові кредити, активи)
       Other investment, Trade credit and advances, assets, General government 

OI_Trade_cr_A_OS    Інші інвестиції, Торгові кредити та аванси, активи, Інші сектори        Other investment, Trade credit and advances, assets, Other sectors

OI_Oarp_A Інші інвестиції, активи, Інша дебіторська заборгованість   Other investment, assets, Other accounts receivable

OI_Oarp_A_CB
   Інші інвестиції, Інша дебіторська заборгованість, активи, Центральний 

банк 
        Other investment, Other accounts receivable, assets, Central bank 

OI_Oarp_A_B
   Інші інвестиції, Інша дебіторська заборгованість, активи, Депозитні 

корпорації (крім центрального банку)

        Other investment, Other accounts receivable, assets, Deposit-taking corporations, except 

central bank 

OI_Oarp_A_GG
   Інші інвестиції, Інша дебіторська заборгованість, активи,  Сектор 

загальнодержавного управління 
        Other investment, Other accounts receivable, assets, General government 

OI_Oarp_A_OS    Інші інвестиції, Інша дебіторська заборгованість, активи,  Інші сектори         Other investment, Other accounts receivable, assets, Other sectors 

RA Резервні активи  Reserve assets

Mon_gold Монетарне золото Monetary gold

Golg_bull    Золото у злитках       Gold bullion

Unalloc_gold    Неалоковані рахунки у золоті       Unallocated gold accounts



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

RA_SDR Резервні активи, Спеціальні права запозичення Reserve assets, Special drawing rights

Rp_IMF Резервна позиція в МВФ Reserve position in the IMF

ORA Резервні активи, Інші резервні активи Reserve assets, Other reserve assets

ora_cd    Резервні активи, Інші резервні активи, Готівкова валюта та депозити     Reserve assets, Other reserve assets, Currency and deposits 

ora_cd_cl_mon_auth
      Резервні активи, Інші резервні активи, Готівкова валюта та депозити, 

Вимоги до органів грошово-кредитного регулювання

         Reserve assets, Other reserve assets, Currency and deposits, Claims on monetary 

authorities

ora_cd_cl_oe
     Резервні активи, Інші резервні активи, Готівкова валюта та депозити, 

Вимоги до інших інституційних одиниць
          Reserve assets, Other reserve assets, Currency and deposits, Claims on other entities

RA_sec    Резервні активи, Інші резервні активи, Цінні папери     Reserve assets, Other reserve assets, Securities 

RA_Debt_sec      Резервні активи, Інші резервні активи, Цінні папери, Боргові цінні папери          Reserve assets, Other reserve assets, Securities, Debt securities 

RA_equity
     Резервні активи, Інші резервні активи, Цінні папери, Інструменти участі у 

капіталі та частки у інвестиційних фондах 
         Reserve assets, Other reserve assets, Securities, Equity and investment fund shares 

RA_fin_der   Резервні активи, Інші резервні активи, Похідні фінансові інструменти    Reserve assets, Other reserve assets, Financial derivatives

RA_o_cl   Резервні активи, Інші резервні активи, Інші вимоги    Reserve assets, Other reserve assets, Other claims

IIP_L Пасиви Liabilities

FDI_L Прямі інвестиції (пасиви)  Direct investment (liabilities)

FDI_Equity_L
Прямі інвестиції, пасиви, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах 
 Direct investment, liabilities, Equity and investment fund shares 

FDI_E_Di_in_die_L

Прямі інвестиції, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах, пасиви, Інвестиції прямого інвестора в 

підприємства прямого інвестування 

Direct investment, Equity and investment fund shares, liabilities, Direct investor in 

direct investment enterprises

FDI_E_Die_in_di_L

Прямі інвестиції, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах, пасиви, Інвестиції підприємств прямого 

інвестування в прямого інвестора (зворотне інвестування) 

Direct investment, Equity and investment fund shares, liabilities, Direct investment 

enterprises in direct investor (reverse investment)

FDI_RE_L Прямі інвестиції, пасиви, Реінвестування доходів Direct investment, liabilities, Reinvestment of earnings 

FDI_Debt_instr_L Прямі інвестиції, пасиви, Боргові інструменти Direct investment, liabilities, Debt instruments 

FDI_D_Di_in_die_L
Прямі інвестиції, Боргові інструменти, пасиви, Інвестиції прямого 

інвестора в підприємства прямого інвестування 

Direct investment, Debt instruments, liabilities, Direct investor in direct investment 

enterprises 



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

FDI_D_Di_in_die_Loans_L
       Прямі інвестиції, Боргові інструменти, пасиви, Інвестиції прямого 

інвестора в підприємства прямого інвестування, Кредити 

       Direct investment, Debt instruments, liabilities, Direct investor in direct investment 

enterprises, Loans 

ED_IIP_DI_tc
       Прямі інвестиції, Боргові інструменти, пасиви, Інвестиції прямого 

інвестора в підприємства прямого інвестування, Торгові кредити 

       Direct investment, Debt instruments, liabilities, Direct investor in direct investment 

enterprises,Trade credits 

FDI_D_Die_in_di_L
Прямі інвестиції, Боргові інструменти, пасиви, Інвестиції підприємств 

прямого інвестування в прямого інвестора (зворотне інвестування) 

Direct investment, Debt instruments, liabilities, Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment) 

PI_L
Портфельні інвестиції (пасиви) Portfolio investment (liabilities)

PI_Equity_L
Портфельні інвестиції, пасиви, Інструменти участі  у капіталі та частки в 

інвестиційних фондах 
Portfolio investment, liabilities, Equity and investment fund shares 

PI_Equity_L_CB    Портфельні інвестиції, Інструменти участі, пасиви, Центральний банк        Portfolio investment, Equity and investment fund shares, liabilities, Central bank 

PI_Equity_L_B
   Портфельні інвестиції, Інструменти участі, пасиви, Депозитні корпорації 

(крім центрального банку) 

       Portfolio investment, Equity and investment fund shares, liabilities, Deposit-taking 

corporations, except central bank 

PI_Equity_L_GG
   Портфельні інвестиції, Інструменти участі, пасиви, Сектор 

загальнодержавного управління 

       Portfolio investment, Equity and investment fund shares, liabilities, General 

government 

PI_Equity_L_OS    Портфельні інвестиції, Інструменти участі, пасиви, Інші сектори        Portfolio investment, Equity and investment fund shares, liabilities, Other sectors 

 PI_Debt_sec_L Портфельні інвестиції, пасиви, Боргові цінні папери Portfolio investment, liabilities, Debt securities

ED_IIP_CB_ds_L     Боргові цінні папери, Центральний банк, пасиви    Debt securities, Central Bank, liabilities

ED_IIP_DTC_ds_L
    Боргові цінні папери, Депозитні корпорації (крім центрального банку), 

пасиви
   Debt securities, Deposit-Taking Corporations, except the Central Bank, liabilities

ED_IIP_GG_ds_L     Боргові цінні папери, Сектор загальнодержавного управління, пасиви    Debt securities, General Government, liabilities

ED_IIP_OS_ds_L     Боргові цінні папери, Інші сектори, пасиви    Debt securities, Others sectors, liabilities

FD_L
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, пасиви
 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, liabilities

FD_L_CB
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, пасиви, Центральний банк

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, liabilities, Central 

bank 

FD_L_B

Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, пасиви,  Депозитні корпорації (крім центрального банку) 

вління

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, liabilities, 

Deposit-taking corporations, except central bank 

FD_L_GG
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, пасиви, Сектор загального державного управління

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, liabilities,  

General government  

FD_L_OS
Похідні фінансові інструменти (за виключенням резервів) та опціони 

працівників, пасиви, Інші сектори

 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options, liabilities, Other 

sectors

OI_L Інші інвестиції (пасиви)  Other investment (liabilities)



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

OI_cd_L Інші інвестиції, пасиви, Валюта і депозити   Other investment, liabilities, Currency and deposits

ED_IIP_CB_cd_L     Валюта і депозити, Центральний банк, пасиви    Currency and deposits, Central Bank, liabilities

ED_IIP_DTC_cd_L     Валюта і депозити, Депозитні корпорації (крім центрального банку), пасиви    Currency and deposits, Deposit-Taking Corporations, except the Central Bank, liabilities

OI_cd_ibp_L          У т. ч.: міжбанківські операції (пасиви)         Of which: Interbank positions (liabilities) 

ED_IIP_GG_cd_L     Валюта і депозити, Сектор загальнодержавного управління, пасиви    Currency and deposits, General Government, liabilities

ED_IIP_OS_cd_L     Валюта і депозити, Інші сектори, пасиви    Currency and deposits, Others sectors, liabilities

OI_Loans_L Інші інвестиції, пасиви, Кредити та позики Other investment, liabilities, Loans 

ED_IIP_CB_loans_L     Кредити та позики, Центральний банк, пасиви    Loans, Central Bank, liabilities

OI_Loans_IMF_L_CB
      Інші інвестиції, Кредити та позики, пасиви, Центральний банк, Кредити та 

позики МВФ (що не входять до складу Резервних активів)

       Other investment, Loans, liabilities, Central bank, Credit and loans with the IMF (other 

than reserves) 

OI_Loans_other_L_CB
      Інші інвестиції, Кредити та позики, пасиви, Центральний банк, Інші 

кредити 
       Other investment, Loans, liabilities, Central bank, Other loans 

ED_IIP_DTC_loans_L     Кредити та позики, Депозитні корпорації (крім центрального банку), пасиви    Loans, Deposit-Taking Corporations, except the Central Bank, liabilities

IIP_GG_loans_L     Кредити та позики, Сектор загальнодержавного управління, пасиви    Loans, General Government, liabilities

OI_Loans_IMF_L_GG

      Інші інвестиції, Кредити та позики, пасиви, Сектор загальнодержавного 

управління, Кредити та позики МВФ (що не входять до складу Резервних 

активів) 

       Other investment, Loans, liabilities, General government, Credit and loans with the IMF 

(other than reserves) 

OI_Loans_other_L_GG
      Інші інвестиції, Кредити та позики, пасиви, Сектор загальнодержавного 

управління, Інші кредити 
       Other investment, Loans, liabilities, General government, Other loans  

ED_IIP_OS_loans_L     Кредити та позики, Інші сектори, пасиви    Loans, Others sectors, liabilities

OI_Trade_cr_L Інші інвестиції, пасиви, Торгові кредити та аванси Other investment, liabilities, Trade credit and advances

ED_IIP_CB_tca_L     Торгові кредити та аванси, Центральний банк, пасиви    Trade credit and advances, Central Bank, liabilities

ED_IIP_DTC_tca_L
    Торгові кредити та аванси, Депозитні корпорації (крім центрального банку), 

пасиви

   Trade credit and advances, Deposit-Taking Corporations, except the Central Bank, 

liabilities

ED_IIP_GG_tca_L     Торгові кредити та аванси, Сектор загальнодержавного управління, пасиви    Trade credit and advances, General Government, liabilities

ED_IIP_OS_tca_L     Торгові кредити та аванси, Інші сектори, пасиви    Trade credit and advances, Others sectors, liabilities

OI_Oarp_L Інші інвестиції, пасиви, Інша кредиторська заборгованість Other investment, liabilities, Other accounts payable



ID_API Повна назва українською мовою Повна назва англійською мовою

OI_Oarp_L_CB
     Інші інвестиції, Інша кредиторська заборгованість, пасиви, Центральний 

банк 
        Other investment, Other accounts payable, liabilities, Central bank

OI_Oarp_L_B
     Інші інвестиції, Інша кредиторська заборгованість, пасиви,  Депозитні 

корпорації (крім центрального банку) 

        Other investment, Other accounts payable, liabilities, Deposit-taking corporations, 

except central bank 

OI_Oarp_L_GG
     Інші інвестиції, Інша кредиторська заборгованість, пасиви, Сектор 

загальнодержавного управління
        Other investment, Other accounts payable, liabilities, General government

OI_Oarp_L_OS      Інші інвестиції, Інша кредиторська заборгованість, пасиви, Інші сектори         Other investment, Other accounts payable, liabilities, Other sectors

SDR Спеціальні права запозичення Special drawing rights 

Довідник строковості (поле s181)

s181

1

2

Назва

Короткострокові

Довгострокові


