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Тема: ВІДОБРАЖЕННЯ В СТАТИСТИЦІ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

Мета: ознайомитися з основними видами економічних рахунків, що 

застосовуються в статистиці. 

Рахунок товарів і послуг (табл.1 1) характеризує ресурси (внутрішнє 

виробництво та імпорт) і використання (проміжне та кінцеве споживання, 

капіталоутворення, експорт) товарів і послуг. 

Таблиця 1 - Рахунок товарів і послуг 

 

Показники рахунку поділяють на такі групи: продукти і матеріальні 

послуги; нематеріальні послуги. 

Валовий випуск товарів і послуг та податки на продукти, чисті податки на 

імпорт та проміжне споживання переносяться в цей рахунок з рахунку 

виробництва; експорт та імпорт товарів і послуг — з рахунку поточних операцій 

за зовнішньоекономічними зв’язками; кінцеве споживання — із рахунку 

використання доходів; валове нагромадження основних фондів та зміни 

матеріальних оборотних засобів — із рахунку капіталу. 

Рахунок виробництва (табл. 2) відбиває операції, що стосуються процесу 

виробництва. Тут подається вартісна оцінка товарів і послуг для цілей 
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проміжного та кінцевого споживання, що дає змогу дістати одну з головних 

балансових статей СНР — додану вартість, яка використовується при обчисленні 

ВВП виробничим методом. Валовий внутрішній продукт — це кінцевий 

результат виробничої діяльності резидентних одиниць-виробників. 

Таблиця 2 – Рахунок виробництва 

 

Його одержують як суму валового випуску продуктів та послуг у цілому 

по території, податків на продукцію, чистих податків на імпорт мінус проміжне 

споживання. 

Відніманням від валового внутрішнього продукту споживання основних 

фондів дістають чистий внутрішній продукт. 

Рахунок виробництва призначено для виокремлення доданої вартості як 

однієї з головних балансових статей СНР. У ресурсах рахунку виробництва як 

надходження відбувається випуск, а як використання — проміжне споживання 

та додана вартість. Вихідні потоки рахунку такі: проміжне споживання, що 

подане вхідним потоком рахунку товарів і послуг; додана вартість, подана 

вхідним потоком рахунку утворення доходів (додана вартість, що є балансовою 

статтею рахунку, подана в ньому і як валова додана вартість, і як чиста додана 

вартість). 

Після завершення процесу виробництва починається процес первинного та 

вторинного розподілу доходу, а також його перерозподілу. 

Рахунок утворення доходу (табл. 3) відбиває розподільні операції, 

безпосередньо пов’язані з процесом виробництва. Ресурсна частина рахунку 

складається з валової доданої вартості, що на макрорівні є внутрішнім продуктом 

у ринкових цінах, і субсидій з виробництва та імпорту. Субсидії — це поточні 

трансферти, які держава надає господарським одиницям-резидентам, котрі 
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виробляють або імпортують продукти та ринкові послуги, для здійснення впливу 

на їхні ціни або доходи і створення умов проведення певної економічної або 

соціальної політики. Використання включає елементи первинного розподілу 

валового внутрішнього продукту на оплату праці робітників, податки на 

виробництво та імпорт, споживання основних фондів і прибуток економіки. 

Таблиця 3 - Рахунок утворення доходів 

 

Валовий прибуток економіки є балансуючою статтею рахунку утворення 

доходів. Її дістають після відрахування з валового внутрішнього продукту в 

ринкових цінах оплати праці, а також чистих податків на виробництво та імпорт 

(податки на виробництво та імпорт з відрахуванням субсидії на виробництво та 

імпорт). 

Відрахуванням споживання основних фондів з валового прибутку дістають 

чистий прибуток економіки. 

Споживання основних фондів являє собою частину вартості основних 

фондів, використану в даному періоді в результаті зношування, зокрема 

морального. 

При визначенні прибутку економіки доцільно виділити окремий показник 

— змішаний дохід. Змішаний дохід — це різновид доходів, в яких поєднуються 

елементи оплати праці і прибутку. 

До них належать доходи (додана вартість за відрахуванням податків на 

виробництво) від особистої підприємницької діяльності (без застосування 

найманої праці), особистого підсобного господарства, прибутки осіб вільної 

професії, авторські гонорари тощо. 



Статистика 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Рахунки розподілу (табл. 4) доходів відбивають розподіл і перерозподіл 

доходів країни на рівні економіки в цілому з урахуванням відносин з іншими 

країнами. 

Таблиця 4 - Розрахунок розподілу первинних доходів 

 

У ресурсах показують як доходи від виробничої діяльності (валовий 

прибуток економіки, оплата праці робітників, податки на виробництво та 

імпорт), так і інші види доходів, одержані в результаті перерозподільних 

операцій з урахуванням надходжень з інших країн (доходи від власності і поточні 

трансферти). 

У рахунках розподілу доходів на рівні економіки в цілому в ресурсах 

відбиваються тільки поточні трансферти, одержані від «решти країн світу», а при 

розрахунках за секторами внутрішньої економіки — поточні трансферти, 

одержані від усіх секторів. 

У використанні відображають субсидії, а також передачу доходів від 

власності та поточних трансфертів іншим країнам. 

Валовий національний дохід є балансуючою статтею рахунку розподілу 

доходів. Його визначають як різницю між усіма одержаними доходами (разом 

ресурсів) і переданими доходами, показаними у використанні (субсидії, доходи 

від власності і поточні трансфертні передачі). 

Потоки доходів показують у рахунку на валовій основі. Наприклад, якщо 

є, з одного боку, надходження, а з іншого — виплати доходів від власності, вони 
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будуть показані не як сальдо цих доходів, а окремо — відповідно в ресурсах і у 

використанні. 

Тут відображаються процеси розподілу доданої вартості між власниками 

робочої сили, капіталу та урядом з урахуванням відносин з «рештою країн світу». 

Балансовою статтею цієї групи рахунків є первинний дохід, який являє собою 

розмір доходів, утворюваний в економіці після закінчення процесу виробництва, 

але до початку перерозподілу цих доходів за допомогою податків та інших 

примусових і добровільних трансфертів між різними одиницями економіки 

(включаючи уряд). Крім того, ресурсом цього рахунку є одержувані з боку інших 

економічних секторів доходи від власності, що використовуються в рамках цього 

самого рахунку. У лівій частині рахунку відбиваються напрямки використання: 

доходи від власності (грошові платежі, сплачувані власниками активів за їх 

надання в розпорядження інших інституційних одиниць) і балансова стаття 

рахунку — первинні доходи (валові та чисті). Оплата найманих працівників 

показується в сумі, яка отримана домашніми господарствами, а податки на 

виробництво — у сумі надходжень до Державного бюджету і позабюджетних 

фондів. У цьому рахунку відбиваються виплати і одержання доходів від 

власності на позичені невиробничі та фінансові активи. 

Після утворення первинних доходів починається процес вторинного 

розподілу доходів. 

Рахунок вторинного розподілу доходів (табл. 5) охоплює перерозподіл 

доходів через поточні трансфертні операції (у грошовому та натуральному 

вираженні) як усередині країни, так і з «рештою країн світу». Поточні 

трансфертні операції — це однобічні перерозподільні потоки доходів, які не 

викликають потоків доходів у зворотному напрямі (сплата податків до бюджету, 

надходження субсидій), а тому вони не пов’язані з утворенням первинних 

доходів. Для сторони, яка одержує поточні трансферти, на відміну від 

капітальних, вони не є джерелом інвестування. Сторона, що сплачує, виплачує 

поточні трансферти за рахунок своїх поточних надходжень. Надання бюджетом 

субсидій або дотацій також, як правило, не означає необхідності повернення їх 
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отримувачем. Результатом вторинного розподілу доходів за допомогою 

поточних трансфертних операцій у грошовому вираженні є наявний дохід, який 

безпосередньо може або використовуватися на споживання, або спрямовуватися 

на заощадження. 

Таблиця 5 - Рахунок вторинного розподілу доходів  

 

Ресурсами рахунку вторинного розподілу доходів є балансова стаття 

«первинні доходи» рахунку розподілу первинних доходів, а також усі види 

одержуваних трансфертів, податки на дохід, власність, внески і виплати 

допомоги соціального характеру. У лівій частині відображаються ті самі види 

трансфертів, але сплачувані. 

У рахунку перерозподілу доходів у натурі (табл. 6) наявний дохід надходить 

як ресурс. Ресурси рахунку перерозподілу доходів у натурі, крім наявного 

доходу, утворюють трансферти соціального характеру в натурі (допомога, 

неринкові послуги, як-от освіта, охорона здоров’я), що одержують домашні 

господарства. У використанні цього рахунку відображаються ті самі трансферти, 

але такі, що передаються урядовим і неприбутковим установам. 

Рахунки використання доходу: рахунок наявного доходу (табл. 7) і рахунок 

скоригованого наявного доходу (табл. 8). Ці рахунки показують розподіл 

наявного і скоригованого наявного доходу на кінцеве споживання і 

заощадження. Перший рахунок показує наявне кінцеве споживання і 

заощадження, другий — фактичне кінцеве споживання і заощадження. 
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Таблиця 6 - Рахунок перерозподілу доходів у натурі 

 

Таблиця 7 -  Рахунок використання наявного доходу 

 

Таблиця 8 -  Рахунок використання скоригованого наявного доходу 

 

Кінцеве національне споживання — це вартість продуктів та послуг, які 

використовують безпосередньо для задоволення потреб людей — як 

індивідуальних, так і колективних. Воно охоплює споживчі витрати різних груп 

споживачів, які залежно від того, хто фактично їх фінансує, групуються так: 

витрати на кінцеве споживання домашніх господарств, державних установ і 

громадських організацій, що обслуговують домашні господарства. 

На рівні економіки країни наявний та скоригований наявний дохід 

однакові, так само як і витрати на кінцеве та фактичне кінцеве споживання. Вони 

відрізняються тільки в разі розгляду окремих секторів економіки. 

У ресурсах рахунку відображується валовий наявний дохід, що 

знаходиться в розпорядженні суспільства, у використанні — витрати на кінцеве 

споживання домашніх господарств, державних установ і громадських 
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організацій, що обслуговують домашні господарства і валові національні 

заощадження. 

Валовий наявний дохід у розпорядженні суспільства переноситься з 

рахунків розподілу доходів. 

Другою фазою економічного обороту є нагромаджувальні операції, які 

відбуваються у блоці «Нагромаджувальні операції або рахунки нагромадження». 

Рахунки нагромадження. До них належать: рахунок капіталу (табл. 9); 

фінансовий рахунок (табл. 10); рахунок інших змін в обсязі активів; рахунок 

переоцінки. 

Таблиця 9 - Рахунок капіталу 

 

Рахунок капіталу призначений для відображення фінансового 

нагромадження основного капіталу і зміни запасів матеріальних оборотних 

коштів, включаючи перерозподіл капітальних активів між секторами економіки 

та «рештою країн світу» у вигляді капітальних трансфертів. Балансова стаття для 

цього рахунку — чисте кредитування або чисте заощадження. 

У фінансовому рахунку відбиваються операції з фінансовими 

інструментами, у результаті чого відбувається, з одного боку, зміна фінансових 

активів (ліва частина), а з іншого — зміна фінансових зобов’язань (права 

частина). 

Рахунки «решти країн світу» характеризують зв’язки економіки країни з 

економікою зарубіжних країн, які виявляються у формі зовнішньоекономічної 

діяльності. Вони показують операції нерезидентів з резидентними — 
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інституційними (господарськими) одиницями. Операції цього рахунку 

складаються з позицій зарубіжних країн і, в кінцевому підсумку, мають давати 

значення чистого кредитування або чистого запозичення, що протилежне 

відповідним статтям рахунків операцій з капіталом національної економіки. 

Таблиця 10 – Фінансовий рахунок 

 

Зовнішньоекономічна діяльність — це експорт і імпорт товарів, послуг, 

прав інтелектуальної власності, міжнародна кооперація та інша господарська 

діяльність за участі зарубіжних юридичних осіб на території певної країни і 

вітчизняних організацій за кордоном; транскорпораційний рух робочої сили, 

зарубіжних і вітчизняних інвестицій; міжнародний туризм; зовнішньоекономічні 

транспортні операції, а також інші економічні відносини, які виникають у сфері 

міжнародного спілкування, у тому числі ті, які не мають компенсаційного 

характеру. 

Результати зовнішньоекономічної діяльності характеризуються в трьох 

рахунках: поточних операцій, капіталу, фінансовому. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

(знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Зовнішньоекономічна 

діяльність це 

а) операції нерезидентів з резидентними — 

інституційними (господарськими) одиницями 

2. Рахунки «решти країн 

світу» показують 

б) відображення фінансового нагромадження основного 

капіталу і зміни запасів матеріальних оборотних коштів, 

включаючи перерозподіл капітальних активів між 
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секторами економіки та «рештою країн світу» у вигляді 

капітальних трансфертів 

3. Рахунок капіталу 

призначений для 

в) рахунок капіталу; фінансовий рахунок; рахунок інших 

змін в обсязі активів; рахунок переоцінки 

4. До рахунків 

нагромадження належать 

г) вартість продуктів та послуг, які використовують 

безпосередньо для задоволення потреб людей — як 

індивідуальних, так і колективних 

5. Кінцеве національне 

споживання це 

д) наявне кінцеве споживання і заощадження 

6. Рахунок наявного доходу 

показує 

е) фактичне кінцеве споживання і заощадження 

7. Рахунок скоригованого 

наявного доходу показує 

ж) однобічні перерозподільні потоки доходів, які не 

викликають потоків доходів у зворотному напрямі (сплата 

податків до бюджету, надходження субсидій), а тому вони 

не пов’язані з утворенням первинних доходів 

8. Поточні трансфертні 

операції це 

з) розподіл і перерозподіл доходів країни на рівні 

економіки в цілому з урахуванням відносин з іншими 

країнами 

9. Рахунки розподілу 

доходів відбивають 

и) різновид доходів, в яких поєднуються елементи оплати 

праці і прибутку 

10. Змішаний дохід це к) кінцевий результат виробничої діяльності резидентних 

одиниць-виробників 

11. Валовий внутрішній 

продукт це 

л) поточні трансферти, які держава надає господарським 

одиницям-резидентам, котрі виробляють або імпортують 

продукти та ринкові послуги, для здійснення впливу на 

їхні ціни або доходи і створення умов проведення певної 

економічної або соціальної політики 

12. Субсидії це м) експорт і імпорт товарів, послуг, прав інтелектуальної 

власності, міжнародна кооперація та інша господарська 

діяльність за участі зарубіжних юридичних осіб на 

території певної країни і вітчизняних організацій за 

кордоном 

 

 

 

 


