
МЕТАДАНІ 
 

Фінансові ринки 
 

Зміст 

 
Сторінка "Фінансові ринки" містить дані щодо облікової процентної ставки Національного банку 

України, щоденних та щомісячних процентних ставок депозитних корпорацій (банків), дані ринку 

цінних паперів, дохідності державних цінних паперів на первинному та вторинному ринках, обсягів 
розміщення цінних паперів та операції з ними на вторинному ринку, індексу фондового ринку 

Фондової біржі ПФТС (індексу ПФТС). 

 
Процентні ставки депозитних корпорацій подаються за непогашеними сумами та новими 

операціями за інституційними секторами економіки, в розрізі видів валют, строків погашення та 

цільового спрямування.  
 

Статистика випуску боргових цінних паперів (цінних паперів, крім акцій) охоплює дані щодо 

залишків коштів на кінець періоду та чистого випуску в звітному періоді за борговими цінними 
паперами, випущеними резидентами, у розрізі секторів економіки емітентів, видів боргових цінних 

паперів та видів валют. 

 
Індекс фондового ринку (індекс ПФТС) є офіційним показником Фондової біржі ПФТС (Перша 

Фондова Торговельна Система), 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 доступний для широкого кола інвесторів.  

 

Джерела даних 
 

Джерела даних для складання статистики: 

процентних ставок - статистична звітність Національного банку України та банків;  
цінних паперів - статистична звітність Національного банку України та банків, інформація 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерства фінансів  України, 

Державної служби статистики України; 
розрахунки та оцінки Національного банку України. 

 

Визначення і терміни 
 

Облікова процентна ставка Національного банку України, процентні ставки інших депозитних 

корпорацій за новими операціями та непогашеними сумами, фондовий ринок, цінні папери, індекс 
ПФТС. 

 

Правова основа 
 

Закон України "Про Національний банк України", статті Угоди Міжнародного валютного фонду, 

нормативні документи щодо приєднання України до Спеціального стандарту поширення даних МВФ, 

статті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  
 

Методологія 

 
Дані про процентні ставки складаються з урахуванням методологічних рекомендацій, викладених 

у Керівництві зі статистики процентних ставок монетарних фінансових інституцій (ЄЦБ) . 

 
Дані про цінні папери складаються з урахуванням методологічних рекомендацій, викладених у 

Посібнику зі статистики цінних паперів (БМР, ЄЦБ, МВФ). 

 
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.  
 

Установа, що звітує 

 
Національний банк України, Фондова біржа ПФТС. 

 

Стандарти та коди 
 

Система національних рахунків (СНР), Класифікація інституційних секторів економіки України 

(КІСЕ), Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), міжнародні стандарти та національні 
положення бухгалтерського обліку. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualonmfiinterestratestatistics_201701.en.pdf?3d899b3c2934dab0196e6fbc3d38f984
http://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf

