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0 – 1. Інформація, що стосується Фондової біржі ПФТС в цілому 

2. Методологія 

2.1. Концепція та визначення 2.1.1.  Концепція та визначення 

Індекс фондового ринку (Індекс ПФТС) є офіційним 
показником Фондової біржі ПФТС (ПФТС), базується на 
результатах торгів на Фондовій біржі ПФТС та 

розраховується в режимі реального часу протягом 
торговельної сесії. 

Індекс ПФТС – ціновий індекс, зважений за обсягом 
емісії (free float), що реально доступна для широкого кола 
інвесторів. 

Індекс ПФТС є офіційним показником Фондової 
біржі ПФТС, що не відноситься до органів державної 
статистики. 

Концепція та визначення даних за категорією 
“Фондовий ринок: індекс фондового ринку (Індекс 

ПФТС)” відповідає рекомендаціям, викладеним у п. 5.23 – 
5.25 Керівництва зі Спеціального стандарту поширення  
даних (МВФ, 2013). 

2.2. Статистичне охоплення 2.2.1. Статистичне охоплення 

Охоплення статистичних даних 

Торги на Фондовій біржі ПФТС відбуваються з 

цінними паперами українських емітентів, інформація про 
випуск яких зареєстрована відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

Виключення з охоплення 

− 

mailto:pfts@pfts.ua
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/PFTS_metadata.pdf
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Незареєстрована діяльність 

− 

2.3. Класифікація/розподіл за 
секторами 

2.3.1.  Класифікація/розподіл за секторами 

Перелік акцій для розрахунку Індексу ПФТС 
формується за рекомендаціями Індексного комітету ПФТС 

з цінних паперів, що входять до складу Списку Фондової 
біржі ПФТС, на підставі даних про ринкову капіталізацію, 
обсяг торгів, кількість угод, розмір free float, інших 
факторів, що впливають на ліквідність акцій. 

2.4. Основа обліку 2.4.1.  Вартісна оцінка 

Індекс ПФТС розраховується за принципом 
ринкового зважування. При розрахунку Індексу ПФТС 
враховуються всі угоди, що були зареєстровані в 

Фондовій біржі ПФТС протягом торгової сесії та 
відповідають певним умовам. Перелік акцій, що входять 
до Індексу ПФТС, переглядається (змінюється) раз на 
півроку – 15 квітня та 15 жовтня. Якщо підприємство, що 

включається до Індексу ПФТС, за будь-яких причин 
виключається зі Списку Фондової біржі ПФТС, воно 
автоматично виключається з переліку підприємств, що 
входять до складу індексного “кошику”. 

2.4.2.  Основа обліку 

Індекс ПФТС є офіційним показником Фондової 
біржі ПФТС, яка не відноситься до органів державної 
статистики. 

Всі члени Фондової біржі ПФТС знаходяться в 
єдиному правовому полі як українського законодавства з 

фондового ринку, так і внутрішніх правил та положень 
ПФТС. Це означає, що, окрім державного регулювання, 
члени Фондової біржі ПФТС  погодились додатково взяти 
на себе зобов’язання, які б гарантували чесні та 

справедливі правила “гри на ринку”. 

Конфіденційність інформації захищена Законом 

України “Про інформацію” від 02.10.1992 № 2657-XII (зі 
змінами). 

3. Точність і достовірність 

3.1. Вхідні дані 3.1.1.  Програми збирання вхідних даних 

Індекс ПФТС розраховується на основі офіційних 
результатів або поточних торгів Фондової біржі ПФТС. 

3.1.2.  Визначення вхідних даних, статистичний 
охват, класифікація, оцінка та момент обліку 

Вхідні дані відповідають визначенням, охопленню, 
класифікаціям, оцінці на момент обліку, зазначених у 
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пунктах 2.1.1 − 2.4.3. 

3.1.3.  Своєчасність вхідних даних 

Вхідні дані надаються своєчасно в рамках торгового 

дня. 

3.2. Оцінка вхідних даних 3.2.1.  Оцінка вхідних даних 

Система вхідних даних автоматизована та 
передбачає контроль за даними на кожному етапі їх 

використання. 

3.3. Статистичні методи 3.3.1.  Статистичні методи роботи з вхідними 
даними 

Індекс ПФТС розраховується індекс-сервером 
автоматично за даними торговельної системи. Індекс-

сервер включає механізм контролю та правильності 
розрахунку Індексу ПФТС. 

3.3.2.  Інші статистичні процедури 

− 

3.4. Контроль правильності 
статистичних даних 

3.4.1.  Контроль проміжних статистичних даних 

Перевірка даних: об'єктивність та правильність 
розрахунку Індексу ПФТС забезпечується методикою та 
тим, що первинна інформація для розрахунку індексу є 

відкритою та рівно доступною для всіх зацікавлених осіб. 

3.4.2.  Оцінка проміжних статистичних даних 

− 

3.4.3.  Оцінка розбіжностей та інших проблемних 

питань у вихідних статистичних даних 

– 

3.5. Аналіз перегляду даних 3.5.1.  Вивчення та аналіз перегляду даних 

– 

4. Практична придатність 

4.1. Періодичність і 
своєчасність 

4.1.1.  Періодичність 

Індекс ПФТС розраховується та поширюється щодня 
в режимі реального часу. 

4.1.2.  Своєчасність 

Дані Індексу ПФТС поширюються в режимі 

реального часу за результатами торгової сесії. 

4.3. Політика та практика 
перегляду даних 

4.3.1.  Графік перегляду даних 
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Графік перегляду даних не складається. 

4.3.2.  Зазначення попередніх та/або уточнених 
даних 

Дані є остаточними, якщо публікуються вперше і не 
підлягають перегляду. 

4.3.3.  Поширення результатів вивчення та аналізу 
перегляду даних 

Дані є остаточними, якщо публікуються вперше і не 
підлягають перегляду. Інформація про зміни до 
методології складання Індексу ПФТС оприлюднюється 
Фондовою біржею ПФТС. 

5. Доступність 

5.1. Доступність даних 5.1.1. Форма поширення статистичних даних 

Поширення даних здійснюється відповідно до 

електронної форми. 

5.1.2. Засоби та форма поширення даних 

На паперовому носії – експрес-випуски 

Експрес-випуски. 

На паперовому носії – щотижневий бюлетень 

– 

На паперовому носії – щомісячний бюлетень 

– 

На паперовому носії – щоквартальний бюлетень 

– 

На паперовому носії – інше 

– 

В електронному вигляді – бюлетень або дані в 
режимі он-лайн 

Дані про щоденні підсумки торгів поширюються в 
електронному бюлетені та в режимі он-лайн. 

В електронному вигляді – інше 

Дані поширюються за допомогою ресурсів 
інформаційних агенцій, професійних учасників ринку та 
ін. 

5.1.3. Попереднє повідомлення про поширення 
даних 

Попередній графік поширення даних не складається, 
оскільки дані публікуються щодня.  

В той же час графік відповідає торговому календарю. 
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5.1.4. Одночасність поширення даних 

Дані поширюються шляхом опублікування на 
сторінці Фондової біржі ПФТС в мережі Інтернет за 
адресою http://pfts.ua, за допомогою ресурсів 
інформаційних агенцій, торговельних та інформаційних 

терміналів ПФТС та ін., і є доступними для усіх 
користувачів на сторінці “Спеціальний стандарт 
поширення даних” офіційного Інтернет-представництва 
Національного банку України за категорією даних 

“Фінансовий сектор” за посиланням та на сторінці 
“Спеціальний стандарт поширення даних МВФ” веб-сайту 
Державної служби статистики України за адресою 
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/Pokaz.html. 

5.1.5. Надання даних за запитом 

Інформація про методологію та джерела даних 
надається відповідно до запиту особою, відповідальною за 
контакти. 

5.2. Доступність метаданих 5.2.1.  Поширення документації про концепцію, 
статистичне охоплення, класифікацію, базу 

обліку, джерела даних та статистичні методи 

Методологія розрахунку Індексу ПФТС публікується 

англійською та українською мовами на сторінці Фондової 
біржі ПФТС в мережі Інтернет за адресою http://pfts.ua/. 

5.2.2.  Рівень деталізації даних, що поширюються 

Два знаки після коми (до сотих). 

5.3. Допомога користувачам 5.3.1.  Поширення інформації про контакти 

Інформація про  контактну особу. 

Інформація про інші контакти доступна на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку 
України за посиланням та на сторінці ПФТС за 
посиланням https://pfts.ua/. 

5.3.2.  Доступність каталогів документів та послуг  

Дані та інша інформація перебувають у вільному 
доступі за адресою http://pfts.ua. 

 

http://pfts.ua/
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds#1
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/Pokaz.html
http://pfts.ua/
https://bank.gov.ua/ua/contacts
https://pfts.ua/kontakty
http://pfts.ua/

