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Інформацію підготовлено за даними грошово-кредитної та фінансової статистики, що складається на підставі

статистичної звітності банків і Національного банку України, інформації Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, розрахунків та оцінок Національного банку

України. 

Детальнішу інформацію надано на сторінці «Статистика. Cтатистика фінансового сектору» офіційного Інтернет-

представництва Національного банку України за адресою:

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
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відомості відсутні

явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами

Таблиця 14. Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України) 

за секторами економіки

НКОДГ сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15) відповідно до 

класифікації інституційних секторів економіки 

явищ не було"–"      
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Показники монетарної політики Національного банку України

Таблиця 1. Процентні ставки рефінансування

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Облікова ставка НБУ

(на кінець місяця)
10.0 10.0 10.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Середньозважена ставка 

за всіма інструментами
11.0 11.0 11.0 25.9 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

у тому числі 

кредити, надані шляхом 

проведення тендера
11.0 11.0 11.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

кредити овернайт 11.0 11.0 11.0 19.9 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

Таблиця 2. Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %

Період дії

з 10.03.2020

Таблиця 3. Офіційний курс гривні до долара США та євро, встановлений Національним банком України, грн

2022

3 4 5 6 7 8 9 10 11

долар США

середній за період 29.2549 29.2549 29.2549 29.2549 31.8501 36.5686 36.5686 36.5686 36.5686

на кінець періоду 29.2549 29.2549 29.2549 29.2549 36.5686 36.5686 36.5686 36.5686 36.5686

євро

середній за період 32.8958 31.7699 30.8838 30.9520 32.1941 37.0878 36.3074 35.9271 37.1529

на кінець періоду 32.5856 30.6869 31.5031 30.7776 36.9965 36.6564 35.5611 36.7386 37.9344

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за річному на кінець  за річному на кінець  за річному 

 періоду, період,  обчис-  періоду, період,  обчис-  періоду, період,  обчис-

млрд грн млрд грн ленні, % млрд грн млрд грн ленні, % млрд грн млрд грн ленні, %

Грошова база 655.46 1.48 11.8 734.05 -6.44 12.2 758.33 24.28 15.7

у тому числі

готівкові кошти, випущені в обіг 600.04 4.84 12.2 666.92 -9.93 12.1 687.72 20.80 14.6

переказні депозити інших 

депозитних корпорацій
55.29 -3.39 7.3 67.01 3.48 14.2 70.36 3.35 27.3

переказні депозити інших секторів 

економіки 0.13 0.03 – 0.13 0.00 28.0 0.25 0.12 –
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за коштами на поточних рахунках 

та депозитами в національній валюті

за коштами на поточних рахунках 

та депозитами в іноземній валюті

2022

Графік 1. Грошова база та її складові

Таблиця 4. Грошова база та її складові

Показники

2021 2022
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Огляди фінансових корпорацій

Таблиця 5. Огляд депозитних корпорацій
1

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис- періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

(1) Грошовий агрегат М3 1 957.88 5.92 12.6 2 324.89 44.36 11.7 2 376.89 45.42 13.5

(2) Інші статті (чисті) (3 + 4 – 1) 644.03 -3.94 – 884.73 22.11 – 958.48 76.20 –

(3) Внутрішній кредит  (3.1 + 3.2) 1 852.79 -29.50 4.0 2 177.55 -16.43 10.3 2 221.17 48.62 14.5

(3.1) Чисті вимоги до центральних 

органів державного управління
803.96 -35.13 – 1126.90 -0.96 – 1176.25 57.44 –

(3.2) Вимоги до інших секторів 

економіки
1 048.82 5.63 8.7 1 050.65 -15.47 -5.8 1 044.91 -8.83 -7.1

Інші фінансові корпорації 14.40 0.27 35.8 10.89 -0.22 -24.9 10.51 -0.44 -29.3

Регіональні та місцеві органи 

державного управління
13.25 1.73 37.1 12.12 -0.57 5.5 11.17 -0.91 -15.2

Нефінансові корпорації 768.36 -3.43 4.7 786.98 -10.54 -6.1 783.62 -6.35 -6.5

Домашні господарства та 

НКОДГ
252.80 7.06 20.0 240.65 -4.14 -4.4 239.60 -1.13 -7.6

(4) Чисті зовнішні активи 749.13 31.48 – 1 032.07 82.90 – 1 114.20 73.00 –

Таблиця 6. Грошові агрегати та кореспондуючі статті Огляду депозитних корпорацій
1

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Компоненти М3

(1) М3  (1.6 + 1.7) 1 957.88 5.92 12.6 2 324.89 44.36 11.7 2 376.89 45.42 13.5

(1.1) Готівкові кошти в обігу поза 

депозитними корпораціями (М0)
549.64 -4.16 11.5 623.91 0.64 12.7 641.47 17.56 16.7

(1.2) Переказні депозити в 

національній валюті
624.83 14.06 30.7 810.41 31.07 32.7 829.77 19.36 32.8

(1.3) М1 (1.1 + 1.2) 1 174.48 9.90 20.9 1 434.33 31.71 23.2 1 471.24 36.91 25.3

(1.4) Переказні депозити в іноземній 

валюті
321.59 2.42 15.3 439.38 6.97 6.6 437.52 -7.37 4.0

(1.5) Інші депозити 459.96 -6.29 -5.2 449.93 5.79 -11.9 466.96 15.96 -7.5

(1.6) М2  (1.3 + 1.4 + 1.5) 1 956.03 6.03 12.7 2 323.63 44.47 11.7 2 375.72 45.51 13.6

(1.7) Боргові цінні папери 1.85 -0.12 -28.5 1.26 -0.11 -51.4 1.17 -0.09 -52.1

Кореспондуючі статті 

Пасиви 

(2) Зобов'язання, що не 

включаються в М3
14.44 -0.53 40.7 5.72 -0.03 -63.5 5.79 0.06 -61.8

(3) Акціонерний капітал 453.74 15.53 11.8 636.02 12.17 14.2 648.07 14.02 12.6

(4) Інші статті (чисті) 175.85 -18.94 – 242.99 9.97 – 304.61 62.12 –

Активи 

(5) Внутрішній кредит 1 852.79 -29.50 4.0 2 177.55 -16.43 10.3 2 221.17 48.62 14.5

(5.1) Чисті вимоги до центральних 

органів державного управління
803.96 -35.13 – 1 126.90 -0.96 – 1 176.25 57.44 –

   Вимоги 912.28 -4.56 4.9 1 307.95 29.89 37.7 1 311.25 7.78 39.2

   Мінус: зобов'язання 108.31 30.57 – 181.05 30.85 – 135.00 -49.67 7.8

(5.2) Вимоги до інших секторів 

економіки
1 048.82 5.63 8.7 1 050.65 -15.47 -5.8 1 044.91 -8.83 -7.1

   із них:

   Кредити 1 033.35 8.56 9.5 1 035.20 -15.63 -5.7 1 029.65 -8.58 -7.2

   Боргові цінні папери 7.37 -2.97 -41.9 7.65 0.09 -21.9 7.12 -0.57 1.4

   Акціонерний капітал 0.58 0.00 58.1 0.57 0.00 -0.4 0.57 0.00 -0.4

(6) Чисті зовнішні активи 749.13 31.48 – 1 032.07 82.90 – 1 114.20 73.00 –

1 
Національний банк України та інші депозитні корпорації
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Таблиця 7. Компоненти М3 за секторами економіки

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Переказні депозити

в національній валюті 624.83 14.06 30.7 810.41 31.07 32.7 829.77 19.36 32.8

Інші фінансові корпорації 22.65 1.37 46.5 21.94 0.31 3.1 26.78 4.84 18.3

Нефінансові корпорації 317.53 11.74 42.3 351.48 27.57 14.9 353.66 2.18 11.4

Домашні господарства та НКОДГ 284.65 0.96 18.8 437.00 3.19 54.0 449.33 12.34 57.9

М2 - М1 781.55 -3.87 2.4 889.31 12.75 -4.5 904.48 8.60 -3.1

Інші фінансові корпорації 22.43 -0.10 3.9 30.42 1.26 22.9 30.14 -0.40 21.9

Нефінансові корпорації 272.57 -7.04 -3.1 304.98 4.51 -8.3 309.26 0.90 -5.7

Домашні господарства та НКОДГ 486.55 3.27 5.6 553.91 6.98 -3.5 565.09 8.10 -2.8

М3 - М2 1.85 -0.12 -28.5 1.26 -0.11 -51.4 1.17 -0.09 -52.1

Інші фінансові корпорації 0.14 -0.00 22.4 0.02 0.01 – 0.05 0.03 -63.8

Нефінансові корпорації 0.00 0.00 – 0.00 0.00 3.8 0.00 0.00 3.7

Домашні господарства та НКОДГ 1.71 -0.12 -30.8 1.23 -0.11 -49.9 1.11 -0.12 -51.6
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Таблиця 8. Огляд фінансових корпорацій

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець за період, річному на кінець за період, річному на кінець за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні,% млрд грн ленні, %

(1) Чисті зовнішні активи 687.24 45.56 – 669.00 -16.94 – 756.56 77.52 –

(2) Внутрішній кредит 2 147.92 47.38 4.6 2 191.94 52.58 7.2 2 259.55 53.18 7.3

(2.1) Чисті вимоги до центральних 

органів державного управління
882.97 65.77 – 862.73 7.09 – 905.30 43.02 –

Вимоги 973.66 93.00 25.1 940.01 5.59 10.1 980.76 40.04 3.8

Мінус: зобов’язання 90.68 27.23 23.7 77.28 -1.51 28.6 75.46 -2.98 -13.9

(2.2) Вимоги до інших секторів 

економіки
1 264.95 -18.39 -6.0 1 329.21 45.49 6.3 1 354.25 10.16 8.6

Регіональні та місцеві органи 

державного управління
11.61 2.46 100.3 11.55 1.62 29.0 16.22 4.63 42.9

Нефінансові корпорації 1 026.40 -5.69 -6.9 1 055.08 29.24 5.4 1 063.89 -5.52 5.3

Домашні господарства та 

НКОДГ 226.93 -15.15 -4.9 262.58 14.62 9.4 274.13 11.05 21.5

(3) Готівкові кошти в обігу поза 

фінансовими корпораціями
515.02 41.08 34.6 543.19 2.75 14.6 578.70 35.51 12.4

(4) Депозити 1 296.41 71.86 16.9 1 351.73 24.65 13.5 1 444.92 84.56 13.8

(5) Боргові цінні папери 5.20 -1.62 -37.1 4.84 -0.65 -27.1 4.63 -0.25 -9.4

(6) Кредити 0.11 0.01 -19.5 0.15 0.01 48.5 0.16 0.01 47.3

(7) Похідні фінансові інструменти та 

фондові опціони працівників
0.31 0.00 0.0 0.07 0.00 0.0 0.18 0.00 0.0

(8) Страхування, пенсійні та 

стандартизовані гарантійні 

схеми 

36.63 4.44 18.5 38.53 0.76 19.7 41.56 3.03 13.5

(9) Акціонерний капітал та акції 

інвестиційного фонду
855.92 40.74 8.1 868.64 46.30 12.3 924.48 38.32 29.6

(10) Інші статті (чисті) 125.56 -63.58 – 53.80 -38.35 – 21.46 -30.50 –
1
 Уточнені дані.
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Показники
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Національний банк України

Кредити та депозити

Таблиця 9. Кредити та депозити нефінансових корпорацій і домашніх господарств у розрізі валют

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Кредити

Нефінансовим корпораціям 761.54 -0.31 5.3 780.81 -10.79 -5.7 777.37 -6.37 -6.5

у гривнях 496.24 8.25 19.1 518.71 -4.69 6.7 514.14 -4.49 4.0

у доларах США 199.79 -4.38 -11.3 190.53 -4.25 -30.7 188.28 -2.26 -30.0

в євро 65.48 -4.19 -17.5 71.23 -1.84 -13.5 74.91 0.38 -7.5

Домашнім господарствам 250.57 7.10 20.2 238.43 -4.19 -4.4 237.06 -1.45 -7.7

у гривнях 228.80 7.69 31.0 215.29 -4.03 -2.6 214.09 -1.20 -6.4

у доларах США 20.15 -0.45 -35.2 21.39 -0.15 -22.9 21.18 -0.22 -22.0

в євро 0.91 -0.00 -28.4 0.97 -0.01 -10.4 1.00 -0.01 -10.9

Депозити          

Нефінансових корпорацій 590.10 4.70 16.8 656.45 32.08 3.0 662.91 3.07 2.7

у гривнях 409.51 10.94 30.1 433.14 23.65 8.7 440.38 7.23 7.5

у доларах США 108.91 -4.12 -13.9 139.13 4.94 -7.7 138.66 -0.47 -4.5

в євро 67.40 -2.71 10.5 80.46 3.51 -3.5 80.04 -3.71 -4.2

Домашніх господарств 757.04 4.44 10.1 963.99 8.83 16.2 987.39 20.52 17.9

у гривнях 469.05 3.19 14.6 597.10 1.04 28.2 611.06 13.96 30.3

у доларах США 231.56 -0.20 0.7 298.10 7.70 -4.5 304.81 6.71 -2.3

в євро 54.62 1.45 16.9 66.71 0.07 5.5 69.36 -0.14 2.5

Графік 6. Кредити
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Національний банк України

Таблиця 10. Кредити та депозити нефінансових корпорацій і домашніх господарств за строками погашення

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Кредити

Нефінансовим корпораціям 761.54 -0.31 5.3 780.81 -10.79 -5.7 777.37 -6.37 -6.5

до 1 року 431.79 18.58 14.6 434.63 -9.07 -1.1 429.78 -5.52 -6.6

від 1 до 5 років 240.72 -14.81 3.1 245.84 -0.39 -13.6 246.02 -1.08 -8.6

більше 5 років 89.02 -4.08 -20.7 100.34 -1.32 -4.9 101.57 0.22 -0.3

Домашнім господарствам 250.57 7.10 20.2 238.43 -4.19 -4.4 237.06 -1.45 -7.7

до 1 року 116.34 4.75 26.7 113.52 -0.94 1.6 114.07 0.55 -2.0

від 1 до 5 років 84.63 3.25 31.7 70.58 -2.45 -13.8 69.15 -1.44 -18.8

більше 5 років 49.61 -0.90 -5.2 54.33 -0.79 -3.2 53.84 -0.56 -2.4

Депозити          

Нефінансових корпорацій 590.10 4.70 16.8 656.45 32.08 3.0 662.91 3.07 2.7

на вимогу 453.53 12.39 25.8 517.40 34.26 7.0 516.70 -3.66 3.4

до 1 року 109.03 -2.86 -9.6 106.76 -2.51 -10.0 115.28 8.23 -0.5

від 1 до 2 років 20.61 -2.81 16.4 27.97 0.21 12.8 26.64 -1.43 21.7

більше 2 років 6.94 -2.01 9.70 4.32 0.12 -58.7 4.30 -0.07 -47.4

Домашніх господарств 757.04 4.44 10.1 963.99 8.83 16.2 987.39 20.52 17.9

на вимогу 434.79 4.93 26.4 650.75 1.60 37.8 665.16 12.13 38.8

до 1 року 211.71 -1.86 -9.2 212.84 9.83 -9.8 225.45 12.19 -3.8

від 1 до 2 років 100.41 1.28 -1.8 90.03 -2.12 -17.9 86.62 -3.56 -22.1

більше 2 років 10.13 0.10 23.2 10.36 -0.49 -19.0 10.15 -0.23 -21.6

Таблиця 11. Кредити домашнім господарствам за цільовим спрямуванням у розрізі валют

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Усього 250.57 7.10 20.2 238.43 -4.19 -4.4 237.06 -1.45 -7.7

споживчі кредити 211.47 6.46 22.7 198.31 -3.68 -4.3 197.03 -1.30 -7.9

у гривнях 202.88 6.69 28.3 189.59 -3.59 -3.4 188.45 -1.14 -7.1

у доларах США 8.03 -0.19 -38.5 8.13 -0.09 -26.7 7.97 -0.16 -26.3

в євро 0.30 -0.00 -43.6 0.31 -0.00 -14.9 0.32 -0.00 -15.5

кредити на нерухомість 28.16 0.15 -5.6 28.88 -0.19 -9.2 28.76 -0.17 -10.2

у гривнях 15.63 0.52 45.9 15.16 -0.14 0.3 15.07 -0.09 -3.6

у доларах США 11.60 -0.27 -34.5 12.71 -0.05 -20.5 12.66 -0.05 -18.9

в євро 0.47 -0.00 -23.0 0.52 0.00 -5.7 0.54 0.00 -5.6

інші кредити 10.94 0.49 76.6 11.24 -0.31 5.8 11.26 0.02 1.3

Таблиця 12. Кредити домашнім господарствам за цільовим спрямуванням у розрізі строків погашення

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Усього 250.57 7.10 20.2 238.43 -4.19 -4.4 237.06 -1.45 -7.7

споживчі кредити 211.47 6.46 22.7 198.31 -3.68 -4.3 197.03 -1.30 -7.9

до 1 року 113.50 4.66 27.0 112.22 -0.79 3.1 112.76 0.54 -0.7

від 1 до 5 років 75.25 2.89 27.8 59.65 -2.26 -17.8 58.23 -1.43 -22.9

більше 5 років 22.71 -1.08 -5.7 26.44 -0.63 2.5 26.05 -0.41 5.7

кредити на нерухомість 28.16 0.15 -5.6 28.88 -0.19 -9.2 28.76 -0.17 -10.2

до 1 року 0.23 -0.03 -40.2 0.16 -0.01 -56.3 0.16 0.00 -49.4

від 1 до 5 років 1.44 -0.01 0.8 1.25 -0.03 -21.4 1.22 -0.03 -22.8

більше 5 років 26.50 0.19 -5.5 27.47 -0.15 -8.0 27.37 -0.14 -9.2

інші кредити 10.94 0.49 76.6 11.24 -0.31 5.8 11.26 0.02 1.3
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Національний банк України

Процентні ставки

Таблиця 13. Процентні ставки за кредитами
1
 та депозитами у листопаді 2022 року

процентна зміна до сума/ процентна зміна до сума/

ставка, % попереднього залишки, ставка, % попереднього залишки,

періоду, п. п. млрд грн періоду, п. п. млрд грн

Нові кредити 17.06 0.55 167.3 29.77 -2.50 39.0

у гривнях 20.55 0.94 128.8 29.84 -2.44 38.9

у доларах США 5.79 -0.18 30.6 6.37 -16.32 0.06

у євро 3.69 -2.19 7.9 4.48 -28.80 0.05

Непогашені кредити 13.50 -0.43 777.4 32.94 2.13 238.4

у гривнях 18.30 -0.66 514.1 30.75 -3.23 190.1

у доларах США 7.21 -0.16 188.3 10.78 -0.29 35.4

у євро 6.04 0.02 74.9 5.97 -0.16 28.7

Нові депозити 9.47 0.66 356.2 6.51 0.71 71.9

у гривнях 9.68 0.71 347.3 10.01 0.78 45.0

у доларах США 1.63 0.08 7.6 0.67 -0.06 24.7

у євро 0.61 0.04 1.2 0.49 0.00 2.2

Непогашені депозити 8.39 -0.09 662.9 4.20 -0.44 987.4

у гривнях 10.31 -0.05 440.4 7.06 -0.60 611.1

у доларах США 1.17 -0.03 138.7 0.77 -0.11 304.8

у євро 0.38 -0.03 80.0 0.25 -0.06 69.4

 

Графік 10. Процентні ставки за новими кредитами, % Графік 11. Процентні ставки за новими депозитами, %

1 
Уключаються кредити овердрафт, кредити з початковим строком погашення до 1 року, від 1 до 5 років та більше 5 років
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Національний банк України

Цінні папери в активі депозитних корпорацій

Таблиця 14. Цінні папери в активі депозитних корпорацій (крім Національного банку України) 
за секторами економіки

залишки операції зміна в залишки операції зміна в залишки операції зміна в

на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному на кінець  за період, річному 

 періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-  періоду, млрд грн  обчис-

млрд грн ленні, % млрд грн ленні, % млрд грн ленні, %

Боргові цінні папери 571.03 1.67 5.6 580.20 -2.84 -4.9 567.69 -7.82 -6.5

Резиденти 566.78 1.80 6.8 566.86 -2.84 -6.1 549.04 -13.09 -8.6

Національний банк України – – – – – – – – –

Інші депозитні корпорації – – – – – – – – –

Інші фінансові корпорації 3.21 -0.02 -16.8 2.94 0.03 0.7 3.01 0.03 2.4

Сектор загального державного 

управління
562.45 5.07 7.9 563.04 -2.88 -5.6 545.10 -13.13 -8.6

Нефінансові корпорації 1.12 -3.26 -75.1 0.88 0.01 -77.9 0.93 0.01 -12.9

Домашні господарства та НКОДГ – – – – – – – – –

Нерезиденти 4.26 -0.13 -57.5 13.34 -0.00 131.1 18.65 5.27 232.3

Акціонерний капітал 0.94 -0.00 -10.2 1.37 0.00 8.3 1.43 -0.00 7.7

Резиденти 0.38 -0.00 3.7 0.37 – -0.3 0.37 -0.00 -1.1

Інші депозитні корпорації – -0.00 -100.0 – – – – – –

Інші фінансові корпорації 0.12 -0.00 43.5 0.11 – -0.8 0.11 – -2.8

Нефінансові корпорації 0.26 0.00 1.5 0.25 – -0.1 0.25 -0.00 -0.4

Нерезиденти 0.56 -0.00 -16.5 1.00 0.00 19.5 1.06 -0.00 19.0
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Національний банк України

Боргові цінні папери, випущені резидентами

Таблиця 15. Боргові цінні папери, випущені резидентами, за секторами економіки

залишки чистий зміна в залишки чистий зміна в залишки чистий зміна в

на кінець випуск річному на кінець випуск річному на кінець випуск річному 

 періоду, за період,  обчис-  періоду, за період,  обчис-  періоду, за період,  обчис-

млрд грн млрд грн ленні, % млрд грн млрд грн ленні, % млрд грн млрд грн ленні, %

Усього 1 691.11 -53.24 8.0 1993.68 176.85 10.3 2 177.81 40.05 16.0

Депозитні корпорації 2.40 -0.47 -20.3 1.93 -0.14 -37.3 1.85 -0.39 -40.3

Національний банк України – – – – – – – – –

Інші депозитні корпорації 2.40 -0.47 -20.3 1.93 -0.14 -37.3 1.85 -0.39 -40.3

Інші фінансові корпорації 6.78 -0.23 -15.0 6.41 0.00 -8.6 6.51 0.00 -5.4

Сектор загального державного 

управління
1 593.02 -51.04 8.3 1 883.67 177.22 10.3 2 106.43 40.44 16.3

Нефінансові корпорації 88.92 -1.49 6.6 101.67 -0.24 12.5 63.01 0.00 14.4
1
 Без урахування векселів, випущених нефінансовими корпораціями.
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Графік 18. Динаміка боргових цінних паперів, випущених 

резидентами

Графік 19. Чистий випуск боргових цінних паперів, 

випущених резидентами, млрд грн

ІIІ квартал 2021 року ІI квартал 2022 року ІІІ квартал 2022 року
1
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Індикатори фінансової стійкості

Таблиця 16. Індикатори фінансової стійкості (перелік згідно з ССПД Плюс)

ІІI квартал ІV квартал І квартал ІІ квартал ІІI квартал

15.17 11.99 … 11.40 12.75

6.33 5.98 … 5.75 5.58

16.36 11.40 11.78 18.91 24.45

33.26 30.02 27.06 29.71 33.63

4.01 4.46 -0.02 -0.40 0.70

89.21 89.13 … 85.90 88.80

127.20 131.50 … … …

https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA 
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Примітка. Індикатори фінансової стійкості складаються відповідно до методології, викладеної у Керівництві зі складання індикаторів 

фінансової стійкості (МВФ). Детальнішу інформацію надано на сторінці МВФ з доступу до макроекономічних і фінансових даних у мережі 

Інтернет:  

Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня 

до активів

Cпіввідношення недіючих кредитів без урахування резервів

до капіталу

Норма прибутку на активи

20222021

Cпіввідношення ліквідних активів 

до короткострокових зобов’язань

Cпіввідношення недіючих кредитів 

до сукупних валових кредитів

Ціни на житлову нерухомість (Індекс цін на житло)

Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня 

до зважених за ризиком активів

https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA
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Глосарій

2. Переказні депозити

3. Інші депозити 

https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA6. Чисті зовнішні активи 

7. Внутрішній кредит 

11. Операції 
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10. Процентна ставка 

за новими кредитами/ 

депозитами

Розраховується за кожним строком погашення, типом позичальника та валютою як

середньозважена величина процентних ставок за обсягами за первинними

кредитними/депозитними договорами, укладеними протягом звітного періоду, та за

обсягами за додатковими договорами, за якими відбулася зміна або суми, або

процентної ставки, або суми та процентної ставки в річному обчисленні. Процентні

ставки за непогашеними кредитами/депозитами відображають сукупний розмір

винагороди з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді

номінальної процентної ставки, так і всіх сплачених комісій і зборів, що є невід'ємною

частиною доходів/витрат фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки

відсотка). До розрахунку процентних ставок уключаються дані про всі непогашені

кредити/депозити станом на звітну дату, а також ті, що були погашені протягом

звітного місяця. Процентні ставки за непогашеними кредитами/депозитами

розраховуються як співвідношення визнаних процентних доходів/витрат за

кредитами/депозитами до середніх залишків за ними в процентах річних.

Чисті фінансові потоки за період, скориговані на вплив неопераційних ефектів

(переоцінку вартості внаслідок змін цін на фінансові активи та/або обмінних курсів).

12. Чистий випуск 

за період 

Фінансові потоки за період, скориговані на переоцінку вартості внаслідок змін обмінних

курсів.

Сальдо між вимогами та зобов’язаннями по відношенню до нерезидентів за

готівковими коштами в іноземній валюті, депозитами, кредитами, цінними паперами та

іншою заборгованістю.

Сукупність чистих вимог фінансових корпорацій до центральних органів державного

управління та вимог до інших резидентів.

8. Чисті вимоги до 

центральних органів 

державного управління 

Сальдо між вимогами та зобов’язаннями фінансових корпорацій по відношенню до

центральних органів державного управління за вкладеннями в державні цінні папери,

кредитами, депозитами та іншою заборгованістю.

9. Вимоги до інших 

резидентів 

Вимоги депозитних корпорацій за кредитами, цінними паперами та іншою

заборгованістю по відношенню до регіональних та місцевих органів державного

управління, державних та інших нефінансових корпорацій, домашніх господарств та

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Фінансові активи, що на першу вимогу можуть бути обміняні на готівкові кошти за

номінальною вартістю та безпосередньо використані для здійснення платежу.

Непереказні депозити, що в короткий термін можуть бути обміняні на готівкові кошти

чи переказні кошти, а саме: кошти на вимогу, які безпосередньо не використовуються

для здійснення платежу, строкові кошти та ощадні депозити.

4. Боргові цінні папери Фінансові інструменти, що обертаються на ринку та є підтвердженням про

зобов’язання бути погашеними готівковими коштами, фінансовим інструментом чи

іншим економічно цінним об’єктом. Це облігації, казначейські зобов’язання, векселі,

тощо.

Примітка. Індикатори 

фінансової стійкості 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості.

1. Грошові агрегати Зобов’язання депозитних корпорацій [Національного банку України та інших

депозитних корпорацій (банків України)], що мають відносно високий ступінь

ліквідності, перед іншими секторами економіки, крім депозитних корпорацій і сектору

загального державного управління. До зобов’язань депозитних корпорацій належать

готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити, інші

депозити та боргові цінні папери.

Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній

валюті (M1- M0).

Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті

й інші депозити (M2 - M1).

Грошовий агрегат М3 – грошовий агрегат М2 та боргові цінні папери (M3 - M2).
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Технічний коментар

квітеньтравеньчервеньлипень

21.85

де N_t− чистий випуск за квартал t , L_t – залишки коштів на кінець кварталу t .
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1. Зміна  в  річному  обчисленні  за  скоригованими  щомісячними даними   𝒂𝒕 є  12-місячною  процентною зміною у 
звітному  періоді,  що  розраховується  за  щомісячними фінансовими  операціями та непогашеними  залишками на 
початок кожного місяця за такою формулою:

𝒂𝒕 = ෑ

𝑖=0

11

1 + ൘𝐹𝑡−𝑖
𝑀

𝐿𝑡−1−𝑖
− 1 ∙ 100,

де  операції  за  місяць  𝐹𝑡
𝑀 =  𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 − 𝐸𝑡

𝑀 − 𝑉𝑡
𝑀 − 𝐶𝑡

𝑀, 𝐿𝑡 – залишки  на  кінець  місяця  t,  𝐸𝑡
𝑀 – зміна  вартості 

внаслідок змін обмінних курсів, 𝑉𝑡
𝑀 – зміна вартості внаслідок зміни цін, 𝐶𝑡

𝑀– інші зміни в обсягах активів.

2. Зміна  в  річному  обчисленні   𝒂𝒕 розраховується  за  фінансовими  операціями  за  квартал   та   непогашеними 
залишками на початок кожного кварталу за такою формулою:

𝒂𝒕 = ෑ

𝑖=𝑡−3

𝑡

1 + ൗ
𝐹𝑖
𝐿𝑖−1

− 1 ∙ 100,

де 𝐹𝑡− операції за квартал t, 𝐿𝑡 – залишки на кінець кварталу t.

3. Зміна  в  річному  обчисленні 𝒂𝒕 розраховується за сумами  чистого  випуску за  квартал  та  залишків  коштів на 
початок кожного кварталу за такою формулою:

𝒂𝒕 = ෑ

𝑖=𝑡−3

𝑡

1 + ൗ
𝑁𝑖

𝐿𝑖−1
− 1 ∙ 100,

де 𝑁𝑡− чистий випуск за квартал t, 𝐿𝑡 – залишки коштів на кінець кварталу t.


