
Довідник показників (поле id_api) 
 

 id_api  Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS3_NumberBanks Кількість діючих банків Number of licensed banks 

BS3_NumberBanksFCap Кількість діючих банків з 
іноземним капіталом 

Number of licensed banks 
with foreign capital 

BS3_NumberBanks100FCap Кількість діючих банків зі 100% 
іноземним капіталом 

Number of licensed banks 
with 100% foreign capital 

BS3_Assets Активи Assets 

BS3_AssetsFC Активи в іноземній валюті Assets in foreign currency 

BS3_AssetsTotalNotAdj Загальні активи (не 
скориговані на резерви за 
активними операціями) 

Total assets (not adjusted for 
assets provisions) 

BS3_AssetsTotalNonresNotAdj Загальні активи нерезидентів 
(не скориговані на резерви за 
активними операціями)  

Total assets of nonresidents 
(not adjusted for assets 
provisions) 

BS3_AssetsTotalNotAdjFC Загальні активи (не 
скориговані на резерви за 
активними операціями) в 
іноземній валюті 

Total assets (not adjusted for 
assets provisions) in foreign 
currency 

BS3_Cash Готівкові кошти Cash 

BS3_BankingMetals Банківські метали Banking metals 

BS3_AmountsDueNBU Кошти в Національному банку 
України 

Amounts due from the 
National Bank of Ukraine 

BS3_AmountsDueNBUDiscount Кошти в Національному банку 
України - дисконт/премія  

Amounts due from the 
National Bank of Ukraine - 
discount/premium 

BS3_CorAccountsOtherBanks Кореспондентські рахунки, що 
відкриті в інших банках   

Correspondent accounts with 
other banks   

BS3_CorAccountsNonresOtherBa
nks 

Кореспондентські рахунки 
нерезидентів, що відкриті в 
інших банках   

Correspondent accounts of 
nonresidents with other banks   

BS3_TermDepLoansGrantOtherBa
nks 

Строкові вклади в інших 
банках та кредити, надані 
іншим банкам 

Term deposits with other 
banks and loans granted to 
other banks 

BS3_TermDepLoansGrantOtherBa
nksNonres 

Строкові вклади нерезидентів 
в інших банках та кредити, 
надані нерезидентами іншим 
банкам 

Term deposits of nonresidents 
with other banks and loans 
granted to other banks 

BS3_TermDepLoansGrantAccrued
InterOtherBanks 

Нараховані доходи до 
отримання за строковими 
вкладами в інших банках та 
кредитами, наданими іншим 
банкам 

Accrued interest receivable of 
term deposits with other 
banks and loans granted to 
other banks 

BS3_TermDepLoansGrantDiscoun
tOtherBanks 

Дисконт/премія за 
строковими вкладами в інших 
банках та кредитами, 
наданими іншим банкам 

Term deposits with other 
banks and loans granted to 
other banks 
discount/premium 

BS3_TermDepLoansGrantOtherBa
nksFC 

Строкові вклади в інших 
банках та кредити, надані 
іншим банкам в іноземній 

Term deposits with other 
banks and loans granted to 
other banks in foreign 
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валюті currency 

BS3_TermDepLoansGrantOtherBa
nksNC 

Строкові вклади в інших 
банках та кредити, надані 
іншим банкам в національній 
валюті 

Term deposits with other 
banks and loans granted to 
other banks in national 
currency 

BS3_LoansGrantCust Кредити надані клієнтам Loans granted to customers 

BS3_LoansGrantNonres Кредити надані нерезидентам Loans granted to nonresidents 

BS3_LoansGrantCustAccruedInter Нараховані доходи до 
отримання за кредитами 
наданими клієнтам 

Accrued interest receivable of 
loans granted to customers 

BS3_LoansGrantCustDiscount Дисконт/премія за кредитами 
наданими клієнтам 

Discount/premium of loans 
granted to customers 

BS3_LoansGrantGenGov Кредити, що надані органам 
державної влади 

Loans granted to general 
government 

BS3_LoansGrantGenGovFC Кредити, що надані органам 
державної влади в іноземній 
валюті 

Loans granted to general 
government in foreign 
currency 

BS3_LoansGrantGenGovNC Кредити, що надані органам 
державної влади в 
національній валюті 

Loans granted to general 
government in national 
currency 

BS3_CorporateLoans Кредити, що надані суб`єктам 
господарювання 

Corporate loans 

BS3_CorporateLoansFC Кредити, що надані суб`єктам 
господарювання в іноземній 
валюті 

Corporate loans in foreign 
currency 

BS3_CorporateLoansNC Кредити, що надані суб`єктам 
господарювання в 
національній валюті 

Corporate loans in national 
currency 

BS3_RetailLoans Кредити, що надані фізичним 
особам 

Retail loans 

BS3_RetailLoansFC Кредити, що надані фізичним 
особам в іноземній валюті 

Retail loans in foreign 
currency 

BS3_RetailLoansNC Кредити, що надані фізичним 
особам в національній валюті 

Retail loans in national 
currency 

BS3_LoansGrantNonBanksFinInst Кредити, надані 
небанківським фінансовим 
установам 

Loans granted to non-bank 
financial institutions 

BS3_LoansGrantNonBanksFinInst
FC 

Кредити, надані 
небанківським фінансовим 
установам в іноземній валюті 

Loans granted to non-bank 
financial institutions in foreign 
currency 

BS3_LoansGrantNonBanksFinInst
NC 

Кредити, надані 
небанківським фінансовим 
установам в національній 
валюті 

Loans granted to non-bank 
financial institutions in 
national currency 

BS3_InvestSecLongTermInvest Вкладення в цінні папери та 
довгострокові інвестиції 

Investments in securities and 
long-term investments 

BS3_IGLB ОВДП Internal Government Loan 
Bonds 

BS3_InvestSecLongTermInvestAcc
ruedInter 

Нараховані доходи до 
отримання за вкладеннями в 

Accrued interest receivable of  
investments in securities and 
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цінні папери та 
довгостроковими 
інвестиціями 

long-term investments 

BS3_InvestSecLongTermInvestDis
count 

Дисконт/премія за 
вкладеннями в цінні папери та 
довгостроковими 
інвестиціями 

Discount/premium of 
investments in securities and 
long-term investments 

BS3_ProvAgainstAssetOper Резерви за активними 
операціями банків (з 
урахуванням резервів за 
операціями, які обліковуються 
на позабалансових рахунках) 

Provisions against asset-side 
operations (including 
provisions against operations 
recorded on off-balance 
accounts) 

BS3_Liab Пасиви Liabilities 

BS3_Equity Капітал Equity 

BS3_AuthorizedCapital Статутний капітал Authorized capital 

BS3_BanksLiab Зобов'язання банків Banks' liabilities 

BS3_BanksLiabFC Зобов'язання банків в 
іноземній валюті 

Banks' liabilities in foreign 
currency 

BS3_TermDepLoansReceivOtherB
anks 

Cтрокові вклади (депозити) 
інших банків та кредити, що 
отримані від інших банків 

Term deposits of other banks 
and loans received from other 
banks 

BS3_TermDepLoansReceivOtherB
anksNonres 

Cтрокові вклади (депозити) 
інших банків-нерезидентів та 
кредити, що отримані від 
інших банків-нерезидентів 

Term deposits of other 
nonresident banks and loans 
received from other 
nonresident banks 

BS3_TermDepLoansReceivOtherB
anksAccruedExp 

Нараховані витрати до сплати 
за строковими вкладами 
(депозитами) інших банків та 
кредитами, що отримані від 
інших банків 

Accrued expenses payable of 
term deposits of other banks 
and loans received from other 
banks 

BS3_TermDepLoansReceivOtherB
anksDiscount 

Дисконт/премія за 
строковими вкладами 
(депозитами) інших банків та 
кредитами, що отримані від 
інших банків 

Discount/premium of term 
deposits of other banks and 
loans received from other 
banks 

BS3_AmountsDueCorp Кошти суб'єктів 
господарювання 

Amounts due to corporates 

BS3_CorpTermDep Строкові кошти суб'єктів 
господарювання 

Corporate term deposits 

BS3_AmountsDueCorpNonres Кошти суб'єктів 
господарювання-нерезидентів 

Amounts due to nonresident 
corporates 

BS3_AmountsDueCorpAccruedEx
p 

Нараховані витрати до сплати 
за коштами суб'єктів 
господарювання 

Accrued expenses payable to 
corporates 

BS3_AmountsDueCorpDiscount Дисконт/премія за коштами 
суб'єктів господарювання 

Amounts due to corporates 
discount/premium 

BS3_AmountsDueCorpNC Кошти суб'єктів 
господарювання в 
національній валюті 

Amounts due to corporates in 
national currency 

BS3_AmountsDueIndivid Кошти фізичних осіб (з Amounts due to individuals 
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ощадними (депозитними) 
сертифікатами) 

(including saving (deposit) 
certificates) 

BS3_TermDepIndivid Строкові кошти фізичних осіб 
(з ощадними (депозитними) 
сертифікатами) 

Term deposits of  individuals 
(including saving (deposit) 
certificates) 

BS3_AmountsDueIndividNonres Кошти фізичних осіб-
нерезидентів (з ощадними 
(депозитними) сертифікатами) 

Amounts due to nonresident 
individuals (including saving 
(deposit) certificates) 

BS3_AmountsDueIndividAccrued
Exp 

Нараховані витрати до сплати 
за коштами фізичних осіб (з 
ощадними (депозитними) 
сертифікатами) 

Accrued expenses payable to 
individuals 

BS3_AmountsDueIndividDiscount Дисконт/премія за коштами 
фізичних осіб (з ощадними 
(депозитними) сертифікатами) 

Amounts due to individuals 
(including saving (deposit) 
certificates) 
discount/premium 

BS3_AmountsDueIndividFC Кошти фізичних осіб (з 
ощадними (депозитними) 
сертифікатами) в іноземній 
валюті 

Amounts due to individuals 
(including saving (deposit) 
certificates) in foreign 
currency 

BS3_AmountsDueIndividNC Кошти фізичних осіб (з 
ощадними (депозитними) 
сертифікатами) в національній 
валюті 

Amounts due to individuals 
(including saving (deposit) 
certificates) in national 
currency 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst Кошти небанківських 
фінансових установ 

Amounts due to non-bank 
financial institutions 

BS3_TermDepNonBankFinInst Строкові кошти небанківських 
фінансових установ 

Term deposits of non-bank 
financial institutions 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst
Nonres 

Строкові кошти небанківських 
фінансових установ-
нерезидентів 

Amounts due to nonresident 
non-bank financial institutions 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst
AccruedExp 

Нараховані витрати до сплати 
за коштами небанківських 
фінансових установ 

accrued expenses payable to 
non-bank financial institutions 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst
Discount 

Дисконт/премія за коштами 
небанківських фінансових 
установ 

discount/premium of non-
bank financial institutions 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst
FC 

Кошти небанківських 
фінансових установ в 
іноземній валюті 

Amounts due to non-bank 
financial institutions in foreign 
currency 

BS3_AmountsDueNonBankFinInst
NC 

Кошти небанківських 
фінансових установ в 
національній валюті 

Amounts due to non-bank 
financial institutions in 
national currency 

BS3_ReturnAssets Рентабельність активів, % Return on assets, % 

BS3_ReturnEquity Рентабельність капіталу, % Return on equity, % 

 


