
Грошово-кредитна статистика 
 

Зміст 

 
Сторінка "Грошово-кредитна статистика" містить інформацію про: 

балансові звіти за секторами економіки (балансовий звіт Національного банку України, балансовий 

звіт депозитних корпорацій (крім Національного банку України), балансовий звіт інших фінансових 
корпорацій), огляди сектору фінансових корпорацій та його підсекторів (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), депозити, кредити, цінні папери депозитних корпорацій.  

 

Дані за депозитами, кредитами та цінними паперами депозитних корпорацій відображаються у 
розрізі секторів економіки, видів валют, строків погашення тощо.  

 

Джерела даних 
 

Джерелами даних для складання грошово-кредитної статистики є статистична звітність банків і 

Національного банку України, звітність учасників ринку небанківських фінансових послуг, що 
подається до Національного банку України, а також дані Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, дані Державної служби статистики України, розрахунки та оцінки Національного 

банку України.  
 

Визначення і терміни 

 
Фінансові корпорації, депозитні корпорації, огляд фінансових корпорацій, баланс фінансових 

активів та пасивів сектору фінансових корпорацій, депозити, кредити. 

 
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 

 

Грошово-кредитна статистика України складається відповідно до  методології, викладеної у 
Керівництві з грошово-кредитної та фінансової статистики і довіднику зі складання (МВФ). 

 

Методологія складання грошово-кредитної 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 

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

 

Дані складаються та поширюються із щомісячною періодичністю для сектору депозитних 
корпорацій (банків) та з щоквартальною періодичністю для сектору інших фінансових корпорацій 

(страхових компаній, пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), 

кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, що надають послуги фінансового лізингу, 
ломбардів та допоміжних фінансових організацій). 

 

Установа, що звітує 

 
Національний банк України. 

 

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
http://www.imf.org/en/~/media/87F002A9CC784DF786797A6526A98D54.ashx

