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Грошово-кред итна та фінансова статистика є од нією з чотирьох систем макроекономічної
статистики, крім статистики національних рахунків, статистики д ержавних фінансів і статистик и
платіжного балансу та охоплює грошово-кред итну статистику, статистику фінансових ринків і
статистику фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій.
Грошово-кред итна та фінансова статистика У країни склад ається від повід но д о міжнарод них
станд артів, виклад ених у Керівництві з грошово-кред итної та фінансової статистики і д овід нику зі
склад ання (МВФ).
Правовою основою склад ання та поширення д аних з грошово -кред итної та фінансової статистики
є: Закон У країни “Про Національний банк У країни”, нормативні д окументи щод о приєд нання
У країни д о С пеціального станд арту поширення д аних МВФ, статті У год и Міжнарод ного валютного
фонд у, статті У год и про асоціацію між У країною та Є вропейським С оюзом.
Метод ологія склад ання грошово-кред итної та фінансової статистики узгод жується з вимогами
С истеми національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнарод ної інвестиційної
позиції (МВФ), Керівництва зі статистики д ержавних фінансів (МВФ), інших офіційних вид ань МВФ
та міжнарод них організацій, настанов і рекоменд ацій Є ЦБ з питань статистики.
Грошово-кред итна статистика
Грошово-кред итна статистика є комплексним набором д аних про вимоги та зобов’язання сектору
фінансових корпорацій та його під секторів по від ношенню д о інших секторів економіки країни та
нерезид ентів.
Грошово-кред итною статистикою в У країні охоплюється 100 від сотків банків, що створені та д іють
на території У країни (крім банків, що знаход яться в режимі ліквід ації ), а також страхові компанії,
пенсійні фонд и, інститути спільного інвестування (інвестиційні фонд и), кред итні спілки, фінансові
компанії, юрид ичні особи, що над ають послуги фінансового лізингу, ломбард и та д опоміжні
фінансові організації.
Основними формами под ання д аних грошово-кред итної статистики є балансові звіти за секторами
економіки та огляд и сектору фінансових корпорацій та його під секторів.
Балансовий звіт за секторами економіки містить д етальні д ані про потоки і запаси за усіма
категоріями активів і пасивів окремого під сектору сектору фінансових корпорацій. Наразі
склад аються: Балансовий звіт Національного банку У країни за секторами економіки, Балансовий
звіт д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни) за секторами економіки,
Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки.
Огляд містить д ані із балансів за секторами од ного чи більше під секторів фінансових к орпорацій,
які об’єд нуються в більш узагальнені категорії активів і пасивів, що особливо корисно д ля цілей
аналізу. Наразі склад аються: Огляд Національного банку У країни, Огляд д епозитних корпорацій
(крім Національного банку У країни), Огляд д епозитних корпорацій (включаючи Національний банк
У країни), Огляд інших фінансових корпорацій, Огляд фінансових корпорацій.
Фінансові ринки
С татистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку
У країни, д епозитних корпорацій (банків) та статистику ринку цінних паперів.
Процентні ставки
Від повід но д о міжнарод них станд артів розрізняють такі вид и процентних ставок д епозитних
корпорацій:
1. Процентні ставки за новими операціями, зд ійсненими протягом звітного період у, а саме:
процентні ставки за новими д епозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій та
д омашніх господ арств;
процентні ставки за новими кред итами, над аними нефінансовим корпораціям та д омашнім
господ арствам.

Процентні ставки за новими д епозитами і новими кред итами розраховуються за кожним строком
розміщення і погашення, типом вклад ника чи позичальника та валютою, як серед ньозважена
величина процентних ставок за обсягами первинних д епозитних чи кред итних д оговорів,
уклад ених протягом звітного період у, та за обсягами д од аткових д оговорів, за якими від булася
зміна або суми д епозиту чи кред иту, або процентної ставки, або суми та процентної с тавки в
річному обчисленні.
2. Процентні ставки за непогашеними сумами за станом на кінець звітного період у, а саме:
процентні ставки за непогашеними д епозитами нефінансових корпорацій та д омашніх
господ арств;
процентні ставки за непогашеними кред итами нефінансовим корпораціям і д омашнім
господ арствам.
Непогашені суми визначаються як запас усіх д епозитів, розміщених д омашніми господ арствами
та нефінансовими корпораціями в д епозитних корпораціях, та запас усіх кред итів, над аних
д епозитними корпораціями д омашнім господ арствам та нефінансовим корпораціям.
Процентна ставка за непогашеними сумами від ображає рівень серед ньозваженої процентної
ставки щод о запасу д епозитів або кред итів на певний момент часу. Процентні ставки за
непогашеними д епозитами охоплюють усі д епозити, що були розміщені клієнтами і ще не
повернуті їм в усі період и д о д ати звітності. Процентні ставки за непогашеними кред итами
охоплюють усі кред ити, що були отримані клієнтами, але ще не погашені, в усіх період ах до
д ати звітності.
Цінні папери
С татистика випуску цінних паперів охоплює цінні папери за такими вид ами: корпоративні облігації,
д ержавні облігації У країни (облігації внутрішніх та зовнішніх д ержавних позик), облігації місцевих
позик, казначейські зобов’язання У країни, векселі тощо.
Головним показником розвитку ринку цінних паперів У країни є інд екс фонд ового ринку Фонд ової
біржі Першої фонд ової торговельної системи (інд екс ПФТС ), що розраховується в режимі реального
часу протягом торговельної сесії. Інд екс ПФТС – ціновий інд екс, зважений за обсягом емісії (free
float), що реально д оступний д ля широкого кола інвесторів.
Фінансові рахунки
Фінансовий рахунок сектору фінансових корпорацій та його під секторів в ід ображає операції з
фінансовими активами та зобов'язаннями, які зд ійснюються між інституційними од иницями, що є
резид ентами д аної країни, і між інституційними од иницями-резид ентами та рештою світу
(нерезид ентами).
Дані про фінансові операції д епозитних корпорацій (банків та Національного банку У країни), інших
фінансових корпорацій (інвестиційних фонд ів, крім фонд ів грошового ринку, інших фінансових
посеред ників, д опоміжних фінансових організацій, к ептивних фінансових корпорацій, страхових
корпорацій, пенсійних фонд ів) використовуються Державною службою статистики У країни д ля
включення д о показників С истеми національних рахунків.

