
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР 
 

Фінансові рахунки 

 

Фінансові рахунки складаються відповідно до методології, викладеної у Керівництві з грошово-
кредитної та фінансової статистики і довіднику зі складання (МВФ). 

 

Методологія складання фінансового рахунку сектору фінансових корпорацій узгоджується з 
вимогами Системи національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнародної 

інвестиційної позиції (МВФ), Керівництва зі статистики державних фінансів (МВФ), інших офіційних 

видань Міжнародного Валютного Фонду та міжнародних організацій, настанов і рекомендацій ЄЦБ 
з питань статистики.  

 

Фінансовий рахунок сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відображає операції з 
фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є 

резидентами країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу 

(нерезидентами). 
 

На лівій стороні рахунку відображаються придбання фінансових активів  за вирахуванням їх 

вибуття, в той час на правій стороні рахунку відображаються прийняття зобов`язань за 
вирахуванням їх погашення. 

 

Дані подаються за секторами економіки та фінансовими інструментами (монетарне золото та СПЗ, 
готівкові кошти та депозити, боргові цінні папери (цінні папери, крім акцій), кредити, акціонерний 

капітал (акції та інші форми участі в капіталі) та акції або паї інвестиційного фонду, страхування, 

пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми, похідні фінансові інструменти та фондові опціони 
працівників тощо).  

 

Певний фінансовий інструмент в активах одного сектору має дзеркальне відображення в пасивах 
іншого сектору. 

 

Дані за окремими фінансовими інструментами та секторами економіки розраховуються з 
використанням пріоритетності джерел даних та дзеркальних оцінок для подолання прогалин і 

помилок у даних, ураховуючи їх якість, ступінь деталізації та наявність, а також охоплення 

респондентів, за такою схемою:  
 

Емітент 

зобов'язання 
(дебітор) 

Власник зобов'язання (кредитор) 

Центральний 
банк 

Інші 
депозитні 
корпорації 

Інші 
фінансові 
корпорації 

Сектор 
загального 
державного 
управління 

Нефінансові 
корпорації 

Інші 
сектори 

економіки 
Нерезиденти 

Центральний 
банк 

 

1. SRF 1SR 
(Пасиви) 

2. SRF 2SR 
(Активи) 

1. SRF 1SR 
(Пасиви) 

2. SRF 4SR 
(Активи) 

1. SRF 1SR  
(Пасиви) 

1. SRF 1SR 
(Пасиви) 

1. SRF 1SR 
(Пасиви) 

1. SRF 1SR 
(Пасиви) 

2. IIP 
3. JEDH 

Інші 
депозитні 

корпорації 

1. SRF 1SR 
(Активи) 

2. SRF 2SR 
(Пасиви) 

 

1. SRF 2SR 
(Пасиви) 

2. SRF 4SR 
(Активи) 

1. SRF 2SR 

(Пасиви) 

1. SRF 2SR 

(Пасиви) 

1. SRF 2SR 

(Пасиви) 

1. SRF 2SR 
(Пасиви) 

2. IIP 
3. QEDS 

Інші 
фінансові 
корпорації 

1. SRF 1SR 

(Активи) 
2. SRF 4SR 
(Пасиви) 

1. SRF 2SR 

(Активи) 
2. SRF 4SR 
(Пасиви) 

 1. SRF 4SR 
(Пасиви) 

1. SRF 4SR 
(Пасиви) 

1. SRF 4SR 
(Пасиви) 

1. SRF 4SR 

(Пасиви) 
2. IIP 

3. QEDS 

Сектор 
загального 
державного 
управління 

1. SRF 1SR 
(Активи) 

1. SRF 2SR 
(Активи) 

1. SRF 4SR 
(Активи) 

 – – 
1. IIP 

2. QEDS 

Нефінансові 
корпорації 

1. SRF 1SR 
(Активи) 

1. SRF 2SR 
(Активи) 

1. SRF 4SR 
(Активи) 

–  – 
1. IIP 

2. QEDS 
3. JEDH 

Інші сектори 
економіки 

1. SRF 1SR 
(Активи) 

1. SRF 2SR 
(Активи) 

1. SRF 4SR 
(Активи) 

– –  1. IIP 
2. CPIS 

Нерезиденти 

1. SRF 1SR 
(Активи) 

2. IIP 
3. CPIS 

1. SRF 2SR 
(Активи) 

2. IIP 
3. CPIS 

1. SRF 4SR 
(Активи) 

2. IIP 
3. CPIS 

1. IIP 
2. CPIS 

1. IIP 
2. CPIS 

1. IIP 
2. CPIS 

 

http://www.imf.org/en/~/media/87F002A9CC784DF786797A6526A98D54.ashx
http://www.imf.org/en/~/media/87F002A9CC784DF786797A6526A98D54.ashx
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Примітки: 
 

SRF − Стандартизовані форми балансових звітів за секторами економіки, що відображають дані 

грошово-кредитної статистики. 
1SR − Балансовий звіт Національного банку України за секторами економіки.  

2SR − Балансовий звіт інших депозитних корпорацій за секторами економіки. 

4SR − Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки.  
IIP − Міжнародна інвестиційна позиція. 

CPIS − Координоване обстеження портфельних інвестицій. 

JEDH − Загальний зовнішній борг. 
QEDS − Квартальні дані статистики зовнішнього боргу. 

 


