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Методика розрахунку показників таблиці
“Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у 

національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за 
стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 

9 «Фінансові інструменти»” відповідно до постанови Правління Національного 
банку України від 15 лютого 2018 року №11 (зі змінами)

1. Показники таблиці “Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та 
суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру 
сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом 
фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»” (далі – Таблиця) формуються 
на підставі даних, що подаються банками до Національного банку України у 
файлі D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та 
контрагентів)” відповідно до додатку 2 Правил організації статистичної 
звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 
13.11.2018 №120 (зі змінами) (далі – Правила №120).

2. У Таблиці зазначається інформація про кредитні операції з фізичними 
особами та суб'єктами господарювання1, а також сформовані резерви за стадіями 
знецінення, визнаними за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 
“Фінансові інструменти”.

1 До суб'єктів господарювання також відносяться фізичні особи – суб'єкти господарювання (стаття 55 
Господарського кодексу України (зі змінами)) і не відносяться банки та бюджетні установи.
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3. Таблиця має наступну структуру показників:
млн грн

Сума кредитної 
заборгованості Резерви№ 

рядк
а

Показники

усього національна 
валюта

іноземна 
валюта усього національна 

валюта
іноземна 
валюта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кредити  суб’єктам господарювання та 
фізичним особам:       

2 Кредити суб’єктам господарювання       
3 Стадія 1       
4 Стадія 2       
5 Стадія 3       
6 Придбані (створені) знецінені кредити       
7 Розріз не визначений       
8 Кредити фізичним особам       
9 Стадія 1       

10 Стадія 2       
11 Стадія 3       
12 Придбані (створені) знецінені кредити       
13 Розріз не визначений       

14 Всі кредити, надані фізичним особам та 
суб'єктам господарювання       

15         у т. ч. банки:       
16             з державною часткою, з них       
17                ПАТ КБ “Приватбанк”       

18             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

19             іноземних банківських груп       
20             з приватним капіталом       
21             Неплатоспроможні       
22 Стадія 1       
23         у т. ч. банки:       
24             з державною часткою, з них       
25                ПАТ КБ “Приватбанк”       

26             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

27             іноземних банківських груп       
28             з приватним капіталом       
29             Неплатоспроможні       
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Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8

30 Стадія 2       
31         у т. ч. банки:       
32             з державною часткою, з них       
33                ПАТ КБ “Приватбанк”       

34             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

35             іноземних банківських груп       
36             з приватним капіталом       
37             Неплатоспроможні       
38 Стадія 3       
39         у т. ч. банки:       
40             з державною часткою, з них       
41                ПАТ КБ “Приватбанк”       

42             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

43             іноземних банківських груп       
44             з приватним капіталом       
45             Неплатоспроможні       

46 Придбані (створені) знецінені 
кредити       

47         у т. ч. банки:       
48             з державною часткою, з них       
49                ПАТ КБ “Приватбанк”       

50             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

51             іноземних банківських груп       
52             з приватним капіталом       
53             Неплатоспроможні       
54 Розріз не визначений       
55         у т. ч. банки:       
56             з державною часткою, з них       
57                ПАТ КБ “Приватбанк"       

58             з державною часткою крім ПАТ 
КБ “Приватбанк”       

59             іноземних банківських груп       
60             з приватним капіталом       
61             Неплатоспроможні       
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4. Таблиця заповнюється з урахуванням наступних пояснень:

4.1. У колонці 1 зазначається порядковий номер інформаційного рядка 
таблиці.

4.2. У колонці 2 зазначається назва показника.

4.3. У колонках 3–8 зазначаються суми залишків коштів за кредитами, 
наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам, що обліковуються на 
балансових рахунках класу 2 “Операції з клієнтами”, за всіма валютами, у 
національній та іноземній валютах:

суми кредитної заборгованості (рахунки з обліку основної суми, дисконту, 
премії, переоцінки, нарахованих доходів) – у колонках 3, 4, 5, 

суми сформованих резервів  (рахунки з обліку резервів) – у колонках 6, 7, 8.

4.4. За показниками “Стадія 1”, “Стадія 2”, “Стадія 3”, “Розріз не 
визначений” зазначаються суми залишків коштів за кредитами або резервами, що 
обліковуються на відповідних балансових рахунках фізичних осіб та/або 
суб’єктів господарювання (за виключенням балансових рахунків з обліку 
придбаних (створених) знецінених кредитів, наведених у п. 4.5).

Розрахунок даних за стадіями знецінення здійснюється з урахуванням 
значень параметра FST “Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним 
стандартом фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»”) за наступним 
правилом:

Стадія знецінення Значення параметра FST
1 01, 11, 21, 31
2 02, 12, 22, 32
3 03, 13, 23, 33

розріз не визначений #

4.5. За показником “Придбані (створені) знецінені кредити” зазначаються 
суми залишків коштів, що обліковуються за балансовими рахунками:

– кредити, надані фізичним особам: 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2248,  
2401, 2411, 2421, 2431;

– резерви за кредитами, наданими фізичним особам: 2249;
– кредити, надані суб'єктам господарювання: 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 

2045, 2046, 2048, 2301, 2311, 2321, 2331, 2341, 2351;
– резерви за кредитами, наданими суб'єктам господарювання: 2049.

4.6. Колонки 3 - 8 не заповнюється для рядків: 1 (Кредити  суб’єктам 
господарювання та фізичним особам:) та 15, 23, 31, 39, 47, 55 (у т. ч. банки:).
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       4.7. У рядках 2 – 13 зазначаються суми кредитної заборгованості та 
сформованих резервів, що обліковуються на відповідних балансових рахунках 
суб’єктів господарювання (рядки 2 – 7) та фізичних осіб (рядки 8 – 13).

      4.8. У рядках 14 – 21 зазначається загальна сума кредитної заборгованості та 
сформованих резервів за кредитами фізичних осіб та суб'єктів господарювання у 
розрізі груп банків:  з державною часткою, з них ПАТ КБ “Приватбанк”; з 
державною часткою крім ПАТ КБ “Приватбанк”; іноземних банківських груп; з 
приватним капіталом; неплатоспроможні (на звітну дату).

      4.9. У рядках 22 – 61 зазначається загальна сума кредитної заборгованості та 
сформованих резервів за кредитами фізичних осіб та суб'єктів господарювання у 
розрізі стадій знецінення та груп банків (п. 4.8).

5. Одиниця виміру Таблиці – млн грн (колонки 3 - 8).

 Директор Департаменту   
 статистики та звітності 

 Юрій Половньов

Директор Департаменту 
фінансової стабільності

Первін Дадашова


