
Статистика фінансового сектору (грошово-кредитна та фінансова 
статистика) 
 

Грошово-кредитна та фінансова статистика є однією з чотирьох систем макроекономічної 
статистики, крім статистики національних рахунків, статистики державних фінансів і статистики 

платіжного балансу та охоплює грошово-кредитну статистику, статистику фінансових ринків і 

статистику фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій. 
 

Грошово-кредитна та фінансова статистика України складається відповідно до  міжнародних 

стандартів, викладених у Керівництві з грошово-кредитної та фінансової статистики і довіднику зі 
складання (МВФ). 

 

Правовою основою складання та поширення даних з грошово-кредитної та фінансової статистики 
є: Закон України “Про Національний банк України”, нормативні документи щодо приєднання 

України до Спеціального стандарту поширення даних МВФ, статті Угоди Міжнародного валютного 

фонду, статті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
 

Методологія складання грошово-кредитної та фінансової статистики узгоджується з вимогами 

Системи національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної 
позиції (МВФ), Керівництва зі статистики державних фінансів  (МВФ), інших офіційних видань МВФ 

та міжнародних організацій, настанов і рекомендацій ЄЦБ з питань статистики. 

 
Грошово-кредитна статистика 

 

Грошово-кредитна статистика є комплексним набором даних про вимоги та зобов’язання сектору 
фінансових корпорацій та його підсекторів по відношенню до інших секторів економіки країни та 

нерезидентів. 

 
Грошово-кредитною статистикою в Україні охоплюється 100 відсотків банків, що створені та діють 

на території України (крім банків, що знаходяться в режимі ліквідації), а також страхові компанії, 

пенсійні фонди, інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди), кредитні спілки, фінансові 
компанії, юридичні особи, що надають послуги фінансового лізингу, ломбарди та допоміжні 

фінансові організації.  

 
Основними формами подання даних грошово-кредитної статистики є балансові звіти за секторами 

економіки та огляди сектору фінансових корпорацій та його підсекторів. 

 

Балансовий звіт за секторами економіки містить детальні дані про потоки і запаси за усіма 
категоріями активів і пасивів окремого підсектору сектору фінансових корпорацій. Наразі 

складаються: Балансовий звіт Національного банку України за секторами економіки, Балансовий 

звіт депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за секторами економіки, 
Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки. 

 

Огляд містить дані із балансів за секторами одного чи більше підсекторів фінансових корпорацій, 
які об’єднуються в більш узагальнені категорії активів і пасивів, що особливо корисно для цілей 

аналізу. Наразі складаються: Огляд Національного банку України, Огляд депозитних корпорацій 

(крім Національного банку України), Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк 
України), Огляд інших фінансових корпорацій, Огляд фінансових корпорацій. 

 

Фінансові ринки 
 

Статистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку 

України, депозитних корпорацій (банків) та статистику ринку цінних паперів. 
 

Процентні ставки 

 
Відповідно до міжнародних стандартів розрізняють такі види процентних ставок депозитних 

корпорацій: 

 
1. Процентні ставки за новими операціями, здійсненими протягом звітного періоду, а саме:  

процентні ставки за новими депозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій та 

домашніх господарств; 
процентні ставки за новими кредитами, наданими нефінансовим корпораціям та домашнім 

господарствам. 

 

https://www.imf.org/en/~/media/87F002A9CC784DF786797A6526A98D54.ashx
https://www.imf.org/en/~/media/87F002A9CC784DF786797A6526A98D54.ashx
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/metadata_MS.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/metadata_FM.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/metadata_FM.pdf


Процентні ставки за новими депозитами і новими кредитами розраховуються за кожним строком 
розміщення і погашення, типом вкладника чи позичальника та валютою, як середньозважена 

величина процентних ставок за обсягами первинних депозитних чи кредитних договорів, 

укладених протягом звітного періоду, та за обсягами додаткових договорів, за якими відбулася 
зміна або суми депозиту чи кредиту, або процентної ставки, або суми та процентної ставки в 

річному обчисленні. 

 
2. Процентні ставки за непогашеними сумами за станом на кінець звітного періоду, а саме:  

процентні ставки за непогашеними депозитами нефінансових корпорацій та домашніх 

господарств; 
процентні ставки за непогашеними кредитами нефінансовим корпораціям і домашнім 

господарствам. 

 
Непогашені суми визначаються як запас усіх депозитів, розміщених домашніми господарствами 

та нефінансовими корпораціями в депозитних корпораціях, та запас усіх кредитів, наданих 

депозитними корпораціями домашнім господарствам та нефінансовим корпораціям. 
 

Процентна ставка за непогашеними сумами відображає рівень середньозваженої процентної 

ставки щодо запасу депозитів або кредитів на певний момент часу. Процентні ставки за 
непогашеними депозитами охоплюють  усі депозити, що були розміщені клієнтами і ще не 

повернуті їм в усі періоди до дати звітності. Процентні ставки за непогашеними кредитами 

охоплюють усі кредити, що були отримані клієнтами, але ще не погашені, в усіх періодах до 
дати звітності. 

 

Цінні папери 
 

Статистика випуску цінних паперів охоплює цінні папери за такими видами: корпоративні облігації, 

державні облігації України (облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик), облігації місцевих 
позик, казначейські зобов’язання України, векселі тощо. 

 

Головним показником розвитку ринку цінних паперів України є індекс фондового ринку Фондової 
біржі Першої фондової торговельної системи (індекс ПФТС), що 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. 

 
Фінансові рахунки 

 

Фінансовий рахунок сектору фінансових корпорацій та його підсекторів в ідображає операції з 
фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є 

резидентами даної країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу 

(нерезидентами). 
 

Дані про фінансові операції депозитних корпорацій (банків та Національного банку України), інших 

фінансових корпорацій (інвестиційних фондів, крім фондів грошового ринку,  інших фінансових 

посередників, допоміжних фінансових організацій, кептивних фінансових корпорацій, страхових 

корпорацій, пенсійних фондів) використовуються Державною службою статистики України для 

включення до показників Системи національних рахунків. 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/metadata_FA.pdf

