МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР
С татистика фінансового сектору (грошово-кред итна та фінансова статистика) є од нією з чотирьох
систем макроекономічної статистики, крім статистики реального сектору, статистики бюд жетно под аткового сектору і статистики зовнішнього сектору , та охоплює грошово-кред итну статистику,
статистику фінансових ринків, статистику фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій,
статистику інд икаторів фінансової стійкості.

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА
Загальний метод ологічний коментар
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 итна статистика У країни включає д ані про запаси та потоки фінансових та
нефінансових активів і пасивів сектору фінансових корпорацій. Наразі 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. Від повід альним за склад ання грошово-кред итної статистики є Національний банк
У країни від повід но д о Закону У країни “Про Національний банк У країни”.
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.
Джерелом д аних д ля склад ання грошово-кред итної статистики є статистична звітність банків і
Національного банку У країни, звітність учасників ринку небанківських фінансових послуг, що
под ається д о Національного банку У країни, а також д ані Національної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку, д ані Державної служби статистики У країни, розрахунки та оцінки Національного
банку У країни.
Грошово-кред итна статистика склад ається та поширюється на щомісячній основі. Дані грошово кред итної статистики сприяють розробленню грошово -кред итної політики та контролю за її
провед енням, утворюють статистичну основу д ля макроекономічного аналізу, оцінки стабільності
фінансового сектору, а також є необхід ними д ля інформування широкого кола користувачів –
органів влад и, резид ентів і нерезид ентів, що провод ять операції з фінансовими корпораціями
країни.
Показники грошово-кред итної статистики поширюються на сторінках офіційного Інтернетпред ставництва Національного банку У країни, розповсюд жуються від повід но д о С пеціального
станд арту поширення д аних Міжнарод ного валютного фонд у, публікуються у статистичн ій базі
д аних Міжнарод ного валютного фонд у "International Financial Statistics (IFS)".
Грошово-кред итна статистика 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) та з
урахуванням настанов і рекоменд ацій з питань статистики Є вропейського центрально го банку.
Метод ологія склад ання грошово-кред итної 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
Міжнарод ного валютного фонд у та інших міжнарод них організацій за такими принципами та
концепціями.

Класифікація інституційних од иниць
Розпод іл за резид ентською належністю . У часники економічних операцій – інституційні од иниці
класифікуються як резид енти та нерезид енти згід но з законод авством У країни та міжнарод ними
станд артами.
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Розпод іл за інституційними секторами економіки. Інституційні од иниці–резид енти, од накові за
своїми цілями, функціями та д іяльністю, групуються у п’ять секторів економіки від повід но до
Класифікації інституційних секторів економіки У країни (КІС Е), затверд женої наказом Державної
служби статистики У країни від 03.12.2014 № 378 (зі змінами):
1) фінансові корпорації;
2) сектор загального д ержавного управління;
3) нефінансові корпорації;
4) д омашні господ арства;
5) некомерційні організації, що обслуговують д омашні господ арства.
Класифікація інституційних секторів економіки за міжнарод ними станд артами
Інституційні сектори економіки в грошово -кред итній статистиці України
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Фінансові корпорації – корпорації, які спеціалізуються на фінансових послугах чи д опоміжній
фінансовій д іяльності: Національний банк У країни, інші д епозитні корпорації (банки, що створені і
д іють на території У країни), інші фінансові корпорації (страхові компанії, пенсійні фо нд и,
інвестиційні фонд и, кред итні установи, фінансові компанії тощо). До під сектору інших д епозитних
корпорацій (банків) належать фінансові корпорації, основною функцією яких є фінансове
посеред ництво та які емітують зобов’язання у формі д епозитів чи інших інструментів залучення
фінансових ресурсів, що включаються д о грошових агрегатів.
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Сектор загального д ержавного управління об’єд нує юрид ичні особи, основною д іяльністю яких є
виконання функцій законод авчої, виконавчої або суд ової влад и від носно інших інституційних
од иниць в межах певної території та розпод іляється на під сектори: центральні органи д ержавного
управління, регіональні та місцеві органи д ержавного управління, фонд и соціального страхування.
Нефінансові корпорації – корпорації, основним вид ом д іяльності яких є виробництво ринкових
товарів чи над ання нефінансових послуг і які розпод іляються на під сектори: д ержавні не фінансові
корпорації, приватні нефінансові корпорації, нефінансові корпорації під іноземним контролем.
Домашні господ арства – наймані працівники, роботод авці, самостійно
од ержувачі пенсій, од ержувачі д оходу від власності та інших транс фертів.

зайняті працівники,

Некомерційні організації, що обслуговують д омашні господ арства, – організації, які над ають
неринкові товари та послуги д омашнім господ арствам без оплати або за цінами, що не мають
економічного значення: політичні партії та інші громад ські організа ції, благод ійні організації й
фонд и, соціально-культурні під розділи нефінансових і фінансових корпорацій.
Розпод іл за вид ами економічної д іяльності. Інституційні од иниці–резид енти класифікуються за
вид ами економічної д іяльності від повід но д о Національного класифікатора У країни ДК 009:2010
"Класифікація вид ів економічної д іяльності" (КВЕД), затверд женого наказом Державного комітету
У країни з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (зі змінами).

Класифікація фінансових активів
Від повід но д о С НР 2008 фінансові активи класифікуються за такими основними категоріями:
 монетарне золото і спеціальні права запозичення (С ПЗ) (актив центрального банку);
 готівкові кошти і д епозити;
 боргові цінні папери;
 кред ити;
 акціонерний капітал та акції інвестиційного фонд у;
 страхування, пенсійні та станд артизовані гарантійні схеми;
 похід ні фінансові інструменти та фонд ові опціони працівників ;
 інша д ебіторська/кредиторська заборгованість.
Монетарне золото і С ПЗ є фінансовими активами, д ля яких немає від повід них зобов’язань з боку
пасивів.
Монетарне золото – золото, що зберігається в Національному банку У країни і є частиною офіційних
резервних активів (міжнарод них резервів). Золото, що не включається д о офіційних резервних
активів, класифікується як нефінансові активи.
СПЗ – міжнарод ні резервні активи, які створюються Міжнарод ним валютним фонд ом (МВФ) і
розпод іляються серед його членів у д оповнення наявних офіційних резервних активів. Авуари в
С ПЗ є безумовними правами на отримання іноземної валюти чи інших резервних активі в у країнчленів МВФ.
Готівкові кошти – банкноти і монети, що випущені Національним банком У країни і мають фіксовану
номінальну вартість. Готівкові кошти в іноземній валюті є зобов’язанням центральних банків
іноземних д ержав.
Депозити – вимоги д о Національного банку У країни, інших д епозитних корпорацій, які під тверд жені
д окументом про вклад ення. Депозити включають переказні та інші д епозити.
Переказні д епозити – фінансові активи, що за першою вимогою можуть бути обміняні на готівкові
кошти за номіналом та безпосеред ньо використані д ля зд ійснення платежу.
Інші д епозити – не переказні д епозити, що в короткий термін можуть бути обміняні на готівкові
кошти чи переказні кошти, а саме кошти на вимогу, які безпосеред ньо не використовуються д ля
зд ійснення платежу, строкові кошти та ощад ні д епозити.
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Боргові цінні папери (ц інні папери, крім акцій) – фінансові інструменти, що обертаються на ринку
та є під тверд женням про зобов’язання бути погашеними готівковими коштами, фінансовим
інструментом чи іншим економічно цінним об’єктом. Це корпоративні облігації, д ержавні облігації
У країни, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, векселі тощо.
Кред ити – фінансові активи, які створюються в разі над ання кред итором коштів безпосеред ньо
позичальнику та засвід чуються д окументами, що не обертаються. Це над ані позики та аванси, крім
кред иторської і д ебіторської заборгованості.
Акціонерний капітал та акції інвестиційного фонд у (акції та інші форми участі в капіталі) – усі
фінансові інструменти та облікові д окументи, що під тверд жують вимоги на вартість майна
корпорації, що залишилася після зад оволення вимог кред иторів: акції та інші форми участі в
капіталі, що забезпечують участь у розпод ілі кінцевої вартості при ліквід ації корпорації. В пасивах
балансового звіту д о склад у показника включаються кошти власників, нерозпод ілений прибуток,
результат поточної д іяльності, загальні і спеціальні резерви, поправка на зміни вартісної оцінки.
Страхування, пенсійні та станд артизовані гарантійні схеми (с трахові технічні резерви) – технічні
резерви за вид ами страхування, крім страхування життя, права на отримання виплат із страхування
життя та ануїтетів, права на отримання пенсійного забезпечення, зобов’язання пенсійних фонд ів
перед керуючими пенсійними
програмами
та резерви д ля врегулювання вимог за
станд артизованими гарантіями.
Похід ні фінансові інструменти та фонд ові опціони працівників – опціонні, форвард ні та ф’ючерсні
контракти, свопи, фонд ові опціони працівників.
Інша д ебіторська/кред иторська заборгованість включає комерційний кред ит та аванси, які не
включені д о категорії "кред ити", та іншу заборгованість.
Комерційний кред ит та аванси – вимоги/зобов’язання, що виникають в результаті купівлі/прод ажу
товарів та послуг, строк оплати за якими ще не настав.
Фінансові активи і пасиви класифікуються за інституційними секторами економіки кред иторів і
боржників.
Принципи обліку
Визначення запасів та потоків. Запаси вимірюють економічну вартість нефінансових та фінансових
активів і пасивів на певний момент часу та пов’язані з потоками. Потоки вимірюють зміну в запасах
за період часу. Дані про запаси від ображають вартість непогашених залишків активів і пасивів за
станом на кінець звітного період у. Дані про потоки від ображають операції, переоцінку вартості,
інші зміни в обсязі активів, що від булися протягом звітного період у.
Час від ображення в обліку. Дані про запаси та потоки активів і пасивів склад аються з урахуванням
обліку за принципом нарахування, від повід но д о якого д оходи та витрати обліковуються у період і,
д о якого вони належать. Нараховані д оход и та витрати за д епозитами, кред итами, цінними
паперами включаються д о непогашеної суми фінансового активу і пасиву.
Вартісна оцінка фінансових активів. Фінансові активи обліковуються за вартістю їх прид бання чи
виникнення (за первісною або справед ливою вартістю). Привед ення вартості фінансових активів у
від повід ність із справед ливою (ринковою) зд ійснюється шляхом їх переоцінки на д ату склад ання
балансу.
З апаси та потоки в національній та іноземній валютах. Запаси та потоки, д еноміновані в іноземній
валюті, перераховуються в національну валюту із застосуванням офіційного курсу гривні до
іноземних валют, установленого Національним банком У країни на під ставі курсових котирувань на
міжбанківському валютному ринку У країни за поперед ній д ень з урахуванням інших інд икаторів.
Строк погашення. Фінансові інструменти класифікуються за початковими строками погашення,
протягом яких від бувається повне погашення основної суми та виплата нарахованих від сотків.
Агрегування та консолід ація д аних
Дані грошово-кред итної статистики склад аються на агрегованій основі. Агрегування –
під сумовування д аних за всіма інституційними од иницями, що включаються д о конкретного сектору
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(під сектору) економіки, і д ля кожного сектору (під сектору) економіки – під сумовування всіх д аних
за конкретними категоріями активів та пасивів у балансових звітах за секторами економіки д ля
фінансових корпорацій.
Для аналітичних цілей д ані грошово-кред итної статистики консолід уються д ля отримання огляд ів
фінансових корпорацій. Консолід ація – виключення д аних про фінансові вимоги та від повідні
зобов’язання, що виникають між інституційними од иницями в рамках сектору або під сектору, по
якому склад ається огляд .
Дані грошово-кред итної статистики склад аються на валовій основі. Це означає, що вимоги до
конкретного учасника операцій (інституційної од иниці або сектору) не сальд уються з його
зобов’язаннями. Крім того, д еякі категорії д аних склад аються на чистій основі у зв’язку з їх
використанням д ля аналітичних потреб. В огляд ах сектору фінансових к орпорацій та його
під секторів д ані про вимоги та зобов’язання по від ношенню д о сектору загального д ержавного
управління та нерезид ентів, інші активи та інші пасиви сальд уються в категорії "чисті вимоги до
сектору загального д ержавного управління", "чисті зовнішні активи" та "інші статті (чисті)".

Спеціальний метод ологічний коментар
Балансові звіти, огляд и
Детальну інформацію за категоріями активів і пасивів фінансових корпорацій містять Балансовий
звіт д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни) за секторами економіки,
Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки, 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.
Балансові звіти за секторами економіки містять інформацію про непогашені залишки коштів на
кінець звітного період у і про фінансові потоки (операції) за звітний період за всіма кате горіями
активів і пасивів під секторів сектора фінансових корпорацій.
Дані про фінансові операції розраховуються за такою формулою:
О = ЗКП – ЗПП – ПВ – ІЗОА,
д е О – операції;
ЗКП – залишки коштів у кінці звітного період у;
ЗПП – залишки коштів на початку звітного період у;
ПВ – переоцінка вартості;
ІЗОА – інші зміни в обсязі активів.
Операції – фінансові потоки, що виникають за взаємною згод ою між інституційними од иницями
внаслід ок створення, ліквід ації або зміни права власності на фінансові активи. Змін а права
власності від бувається у разі прод ажу, перед ачі або іншого звільнення від усіх прав, зобов'язань
та ризиків, пов'язаних з фінансовим активом. Дані про операції від ображають суми операцій з
урахуванням сум нарахованих від сотків.
Переоцінка вартості – фінансові потоки, що виникають внаслід ок змін цін на фінансові активи
та/або обмінних курсів, що впливають на вартість у національній валюті фінансових активів і
пасивів, номінованих в іноземній валюті.
Інші зміни в обсязі активів – фінансові потоки, що виникають внаслід ок змін у фінансових активах,
від мінних від тих, що є результатом операцій та переоцінки вартості. До інших змін в обсязі активів
включаються зміни класифікації фінансових активів або зміни, що спричинені втратою фінансових
активів внаслід ок над звичайних под ій, тощо.
Огляд и є аналітичною формою под ання статистичних д аних фінансових корпорацій, у яких д ані
балансових звітів за секторами економіки консолід уються в узагальнені категорії активів і пасивів
та забезпечується балансова тотожність.
Огляд Національного банку У країни містить д ані про зобов’язання Національного банку У країни,
що включаються д о грошової бази і є основою д ля формування грошових агрегатів.
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Огляд д епозитних корпорацій (включаючи Національний банк У країни) містить д ані про
зобов’язання д епозитних корпорацій, що включаються д о грошових агрегатів. Балансова
тотожність в Огляд і д епозитних корпорацій (включаючи Національний банк У країни) забезпечує
зв’язок грошового агрегату М3 та інших статей з вимогами д епозитних корпорацій д о резид ентів і
нерезид ентів, що може бути под аний як рівняння:
Чисті зовнішні активи + внутрішній кред ит = грошовий агрегат М3 + інші статті
Огляд фінансових корпорацій є результатом консолід ації трьох огляд ів: Огляд у Національного
банку У країни, Огляд у д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни) та Огляд у інших
фінансових корпорацій.
Огляд и фінансових корпорацій включають такі загальні показники.
Чисті зовнішні активи – сальд о між вимогами та зобов’язаннями фінансових корпорацій по
від ношенню д о нерезид ентів. Вимоги д о нерезид ентів від ображаються на валовій основі та
включають офіційні резервні активи (міжнарод ні резерви) та інші менш ліквід ні вимоги д епозитних
корпорацій д о нерезид ентів за категоріями фінансових активів. Зобов’язання перед нерезид ентами
від ображаються на валовій основі за категоріями пасивів.
Внутрішній кред ит – сукупність чистих вимог фінансових корпорацій д о центральних органів
д ержавного управління та вимог д о інших секторів економіки в національній та іноземній валютах.
Чисті вимоги д о центральних органів д ержавного управління – сальд о між вимогами та
зобов’язаннями фінансових корпорацій по від ношенню д о центральних органів д ержавного
управління. Вимоги д о центральних органів д ержавного управління від ображаються на валовій
основі та включають вимоги за вклад еннями в д ержавні цінні папери, за над аними кред итами та
іншою д ебіторською заборгованістю в національній та іноземній валютах. Зобов’язання п еред
центральними органами д ержавного управління від ображаються на валовій основі та включають
зобов’язання за коштами Державного бюд жету, коштами клієнтів, що утримуються за рахунок
Державного бюд жету, коштами позабюд жетних і спеціальних фонд ів та іншою к ред иторською
заборгованістю в національній та іноземній валютах.
Вимоги д о інших резид ентів – сукупність вимог фінансових корпорацій за кред итами, вклад еннями
в цінні папери тощо по від ношенню д о регіональних та місцевих органів д ержавного управління,
д ержавних та інших нефінансових корпорацій, д омашніх господ арств та некомерційних організацій,
що обслуговують д омашні господ арства у національній та іноземній валютах.
Грошова база – сукупність зобов’язань Національного банку У країни в національній валюті, що
забезпечують зростання грошових агрегатів та кред итування економіки. Грошова база є
показником бази фінансування, яка є основою д ля формування грошових агрегатів, а не самим
грошовим агрегатом. Грошова база включає готівкові кошти, випущені в обіг Національним банком
У країни, і переказні д епозити в національній валюті в Національному банку У країни. До готівкових
коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком У країни, за винятком
банкнот і монет у сховищах Національного банку У країни, касах і банкоматах установ
Національного банку У країни. До переказних д епозитів належать зобов’язання Національного
банку У країни за коштами на кореспонд ентських рахунках , коштами обов’язкових резервів та
іншими коштами на вимогу інших д епозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших
фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та д омашніх господ арств (працівників
Національного банку) у національній валюті в Національному банку У країни.
Грошові агрегати – зобов’язання д епозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім
сектору загального д ержавного управління та інших д епозитних корпорацій . С клад овими грошових
агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних
д епозитів, інших д епозитів, коштів за борговими цінними паперами, що емітовані д епозитними
корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим
корпораціям, д омашнім господ арствам та некомерційним організаціям, що обслуговують д омашні
господ арства.
Залежно від зниження ступеня ліквід ності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0,
М1, М2 та М3.
Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза д епозитними корпораціями.
Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні д епозити в національній валюті.
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Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні д епозити в іноземній валюті та інші
д епозити.
Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та боргові цінні папери.
Вимоги та зобов’язання по від ношенню д о кожного з під секторів д епозитних корпорацій навод яться
окремо в Огляд і Національного банку У країни та Огляд і д епозитних корпорацій (крім Національного
банку У країни) і консолід уються в Огляд і д епозитних корпорацій (включаючи Національний банк
У країни).
Динамічні ряд и сезонно скоригованих д аних за грошовим агрегатом М3 обчислені на основі
фактичних місячних д аних за д опомогою програмного забезпечення DEMETRA+ (версія 1.03.2005),
що розроблено та рекоменд овано д о застосування Є вропейською статистичною системою (Є С С ), із
використанням метод у X-12-ARIMA.
З обов’язання перед іншими д епозитними корпораціями, що не включаються в грошову базу, –
сукупність коштів інших д епозитних корпорацій у Національному банку У країни у формі переказних
д епозитів в іноземній валюті, інших д епозитів, боргових цінних паперів, іншої кред иторської
заборгованості в національній та іноземній валютах.
Депозити, що не включаються в грошову базу, – сукупність коштів в Національному банку У країни
у формі переказних д епозитів інших фінансових корпорацій в іноземній валюті тощо.
Депозити, що не включаються в грошовий агрегат М3, – сукупність переказних та інших д епозитів
регіональних та місцевих органів д ержавного управління в національній та іноземній валютах тощо.
До страхування, пенсійних та станд артизованих гарантійних схем (страхових технічних резервів)
включаються:
технічні резерви за вид ами страхування, крім страхування життя;
права на отримання виплат із страхування життя та ануїтетів ;
права на отримання пенсійного забезпечення;
зобов’язання пенсійних фонд ів перед керуючими пенсійними програмами;
резерви д ля врегулювання вимог за станд артизованими гарантіями.
Акціонерний капітал в пасивах фінансових корпорацій включає статутний капітал, нерозпод ілений
прибуток, результат поточної д іяльності, загальні та спеціальні резерви, поправку на зміни
вартісної оцінки.
Інші статті (чисті) – сальд о між іншими
вищезазначених показників.

зобов’язаннями та вимогами,

що не увійшли до

Офіційні резервні активи – зовнішні активи, що контролюються Національним банком У країни та за
першою вимогою можуть бути використані ним д ля прямого фінансування д ефіциту платіжного
балансу, непрямого впливу на обсяги цього д ефіциту за д опомогою інтервенцій на валютному
ринку, що впливають на обмінний курс гривні д о іноземних валют, та з іншою метою. Офіційні
резервні активи склад аються від повід но д о метод ології, виклад еної в Керівництві «Міжнарод ні
резерви та ліквід ність в іноземній валюті» (МВФ).
Офіційні резервні активи є вимогами д о нерезид ентів у вільно конвертованій валюті та включають:
резерви в іноземній валюті, резервну позицію в МВФ, спеціальні права запозичення (С ПЗ), золото
та інші резервні активи, що є в розпоряд женні Національного банку У країни .
Резерви в іноземній валюті включають готівкові кошти у вільно конвертованій валюті та вимоги
Національного банку У країни д о нерезид ентів у формі короткострокових д епозитів у вільно
конвертованій валюті (крім д епозитів у золоті) та цінних паперів, що емітовані нерезид ентами.
Резервна позиція у МВФ – це вимоги д ержави-члена д о МВФ, що визначаються як різниця між
квотою і авуарами МВФ у валюті д ержави-члена за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих
д ержавою-членом у вигляд і кред итів МВФ та залишків на рахунку МВФ № 2, що не перевищує
од нієї д есятої від сотка від квоти д ержави-члена. Резервна позиція у МВФ є частиною міжнарод них
резервів д ержави-члена.
Спеціальні права запозичення (СПЗ ) – активи в спеціальних правах запозичення на рахунку
Національного банку У країни в Казначействі МВФ.
З олото – монетарне золото, розміщене в іноземних банках та у сховищі Державної скарбниці
Національного банку У країни. Монетарне золото – високочисте золото у формі монет, злитків або
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брусків не нижче 995 проби, що перебуває у власності Національного банку У країни. Вага золота
визначається в тройських унціях. Од на тройська унція д орівнює 31,103480 г.
Дані (крім золота та С ПЗ) оцінюються в д оларах С ША, виход ячи із крос -курсів іноземних валют до
д олара С ША, розрахованих на базі офіційного курсу гривні д о іноземних валют, встановленого
Національним банком У країни на кінець період у.
Депозити
Дані за д епозитами, залученими іншими д епозитними корпораціями, від ображаються у розрізі
секторів економіки, типів д епозитів, вид ів валют і строків погашення. Депозити класифікуються за
такими строками погашення: на вимогу, д о 1 року, від 1 року д о 2 років, понад 2 роки.
Депозити нефінансових корпорацій класифікуються за вид ами економічної д іяльності.
Джерелом інформації є щомісячна статистична звітність банків У країни про зобов’язання за
залученими д епозитами, що под ається д о Національного банку У країни.
Кред ити
Дані за кред итами, над аними іншими д епозитними корпораціями, від ображаються у розрізі секторів
економіки, початкових строків погашення (д о 1 року, від 1 року д о 5 років, понад 5 років), валют.
Кред ити, над ані іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям і під сектору самостійно
зайнятих
працівників сектору
д омашніх
господ арств
(фізичним
особам-під приємцям)
класифікуються за розміром суб’єктів господ арювання з урахуванням статті 55 Господ арського
код ексу У країни як кред ити, над ані суб’єктам:
 великого під приємництва (д о таких від носяться суб’єкти господ арювання (крім фізичних
осіб-під приємців), у яких кількість працівників становить більше 250 осіб та річний д охід
від буд ь-якої д іяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро);
 малого під приємництва, що не є суб’єктом мікропід приємництва (д о таких від носяться
суб’єкти господ арювання, у яких кількість працівників становить більше 250 осіб та річний
д охід від буд ь-якої д іяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро );
 мікропід приємництва (д о таких від носяться суб’єкти господ арювання, у яких кількість
працівників становить більше 10 осіб та річний д охід від будь-якої д іяльності не перевищує
суму, еквівалентну 2 млн євро), зокрема:
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності перевищує суму,
еквівалентну 500 тис. євро та не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро;
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності перевищує суму,
еквівалентну 50 тис. євро та не перевищує суму, еквівалентну 500 тис. євро;
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності не перевищує суму,
еквівалентну 50 тис. євро;
серед нього під приємництва (д о таких від носяться інші суб’єкти господ арювання).
Кред ити, над ані нефінансовим корпораціям, класифікуються за вид ами економічної д іяльності та
за цільовим спрямуванням як кред ити на прид бання, буд івництво та реконструкцію комерційної
нерухомості та інші кред ити.
Кред ити, над ані д омашнім господ арствам, к ласифікуються за цільовим спрямуванням як споживчі
кред ити, кред ити на прид бання, буд івництво та реконструкцію житлової нерухомості та інші
кред ити. Крім того, кред ити д омашнім господ арствам на прид бання, буд івництво та реконструкцію
житлової нерухомості класифікуються за строками погашення від 5 д о 10 років та понад 10 років.
Кред ити, над ані нерезид ентам под аються за географічним розпод ілом.
Джерелом інформації є щомісячна статистична звітність банків У країни про вимоги за над аними
кред итами, що под ається д о Національного банку У країни.
Цінні папери
Дані за цінними паперами в активі д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни)
включають цінні папери, що випущені резид ентами (крім д епозитних корпорацій) та
нерезид ентами.
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Дані за борговими цінними паперами випущеними резид ентами (крім д епозитних корпорацій), що
обліковуються за справед ливою вартістю через прибутки/збитки, за справед ливою вартістю через
інший сукупний д охід та за амортизованою собівартістю под аються у розрізі секторів економіки,
валют та початкових строків погашення. Зазначені боргові цінні папери, класифікуються за такими
строками погашення: на вимогу, д о 1 року, від 1 року д о 2 років, понад 2 роки.
Дані за акціонерним капіталом, у тому числі інвестиції в асоційовані та д очірні компанії под аються
у розрізі секторів економіки.
Дані за борговими цінними паперами, випущеними д епозитними корпораціями (крім Національного
банку У країни), под аються за секторами економіки у розрізі вид ів, строків погашення і валют.
Джерелом інформації про цінні папери в активі д епозитних корпорацій (крім Національного банку
У країни) та боргові цінні папери, випущені д епозитними корпораціями (крім Національного банку
У країни), є щомісячна статистична звітність банків У країни про цінні папери, що под ається до
Національного банку У країни.

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:
 процентні ставки за новими операціями, зд ійсненими протягом звітного період у ;
 процентні ставки за непогашеними сумами за станом на кінець звітного період у.
Процентні ставки за новими операціями, зд ійсненими протягом звітного період у, включають:
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.
Дані про серед ньозважені процентні ставки інших д епозитних корпорацій за новими
кред итами/д епозитами, над аними/залученими протягом звітного період у, та обсяги за ними
включають д ані за первинними д оговорами, уклад еними у звітному період і, та за д од атковими
д оговорами, за якими від булася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної
ставки.
Процентна ставка
погашення, типом
процентних ставок
кред итів/д епозитів

за кред итами/д епозитами розраховується за кожним строком розміщення і
вклад ника чи позичальника та валютою , як серед ньозважена величина
за обсягами фактично над аних/залучених і пролонгованих у звітному періоді
у річному обчисленні за такою формулою:

k   Pi Vi  Vi
де

k

,

– серед ньозважена процентна ставка за кред итами/д епозитами;

Pi – процентна ставка та інші д оход и/витрати (комісії) за i-м кред итним/д епозитним д оговором;
Vi – сума (обсяг) кред итів/д епозитів за i-м кред итним/д епозитним д оговором.
Дані про серед ньозважені процентні ставки за кред итами под аються у розрізі секторів економіки,
початкових строків погашення, валют, вид ів економічної д іяльності та цільового спрямування.
Процентні ставки за кред итами, над аними іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим
корпораціям і під сектору самостійно зайнятих працівників сектору д омашніх господ арств (фізичним
особам-під приємцям) класифікуються за розміром суб’єктів господ арювання з урахуванням статті
55 Господ арського код ексу У країни як процентні ставки за кред итами, над аними суб’єктам:
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великого під приємництва (д о таких від носяться суб’єкти господ арювання (крім фізичних
осіб-під приємців), у яких кількість працівників становить більше 250 осіб та річний д охід
від буд ь-якої д іяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро);
малого під приємництва, що не є суб’єктом мікропід приємництва (д о таких від носяться
суб’єкти господ арювання, у яких кількість працівників становить більше 250 осіб та річний
д охід від буд ь-якої д іяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро);
мікропід приємництва (д о таких від носяться суб’єкти господ арювання, у яких кількість
працівників становить більше 10 осіб та річний д охід від будь-якої д іяльності не перевищує
суму, еквівалентну 2 млн євро), зокрема:
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності перевищує суму,
еквівалентну 500 тис. євро та не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро;
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності перевищує суму,
еквівалентну 50 тис. євро та не перевищує суму, еквівалентну 500 тис. євро;
мікропід приємництва, річний д охід яких від буд ь-якої д іяльності не перевищує суму,
еквівалентну 50 тис. євро.
серед нього під приємництва (д о таких від носяться інші суб’єкти господ арювання).

Дані про серед ньозважені процентні ставки за д епозитами под аються у розрізі секторів економіки,
початкових строків погашення та валют.
Процентні ставки за непогашеними сумами за станом на кінець звітного період у, включають:
процентні ставки за непогашеними д епозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій
та д омашніх господ арств;
процентні ставки за непогашеними кред итами, над аними 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 періоди
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 д о д ати звітності.
Процентні ставки за непогашеними кред итами/д епозитами від ображають сукупний розмір
винагород и з урахуванням як плати за користування над аними коштами у вигляд і номінальної
процентної ставки, так і всіх сплачених/отриманих комісій і зборів, що є невід 'ємною частиною
д оход ів/витрат фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки від сотка). До розрахунку
процентних ставок включаються д ані про всі непогашені к ред ити/д епозити за станом на звітну
д ату, а також ті, що були погашені протягом звітного місяця.
Процентна ставка за непогашеними кред итами/д епозитами розраховується як співвід ношення
визнаних процентних д оход ів/витрат за кред итами/д епозитами д о серед ніх залишків за ними у
процентах річних за такою формулою:

д е P – процентна ставка;
D – визнані процентні д оход и/витрати;
– серед ні залишки за кред итами
Процентні ставки за непогашеними кред итами, над аними нефінансовим корпораціям і д омашнім
господ арствам, і за непогашеними д епозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій
та д омашніх господ арств, від ображаються в розрізі вид ів валют і строків погашення.
Джерелом інформації є щомісячна статистична звітність банків У країни про процентн і ставки за
кред итами та д епозитами, яка под ається д о Національного банку У країни.
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Статистика цінних паперів
Дані про залишки коштів на кінець період у та чистий випуск у звітному період і за борговими
цінними паперами (цінними паперами, крім акцій), випущеними резид ентами, від ображаються в
розрізі секторів економіки емітентів, за вид ами валют і такими вид ами боргових цінних паперів:
облігації під приємств, д ержавні облігації У країни (облігації внутрішніх та зовнішніх д ержавних
позик), облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання У країни, векселі).
Джерелами д аних д ля склад ання статистики боргових цінних паперів є статистична звітність банків
і Національного банку У країни, звітність учасників ринку небанківських фінансових послуг, що
под ається д о Національного банку У країни, а також інформація Національної комісії з цінних
паперів та фонд ового ринку У країни, Міністерства фінансів У країни, Державної служби статистик и
У країни, розрахунки та оцінки Національного банку У країни.
Дані щод о д охід ності д ержавних цінних паперів, розміщених на первинному ринку, а також д ані
про обсяги операцій з розміщення д ержавних цінних паперів на від критому ринку охоплюють усі
облігації внутрішніх д ержавних позик з термінами обігу д о 1 року, д о 2 років, д о 3 років, д о 4 років
та д о 5 років.
Серед ньозважений рівень д охід ності – д охід ність, за якою зад овольняються неконкурентні заявки
та яка розраховується як серед ньозважена величина на під ставі рів нів д охід ності облігацій та
кількості їх прид бання за конкурентними заявками, що зад овольняються. Дохід ність на первинному
ринку встановлюється Міністерством фінансів У країни на під ставі заявок банків, що над ход ять на
аукціони від учасників розміщення облігацій.
Дані Фонд ової біржі ПФТС (Перша Фонд ова Торговельна С истема) від ображають офіційний
показник біржі – інд екс ПФТС , що розраховується за останній робочий д ень звітного місяця (року),
а також обсяг торгів у ПФТС за звітний місяць (рік) за результатами торгів цінними паперами
українських емітентів, інформація про випуск яких зареєстрована від повід но д о вимог
законод авства У країни. Інд екс ПФТС базується на результатах торгів на Фонд овій біржі ПФТС та
розраховується в режимі реального часу протягом торговельної сесії.

ФІНАНСОВІ РАХУНКИ
Фінансові рахунки сектору фінансових корпорацій та його під секторів містять квартальні баланси
фінансових активів і пасивів за залишками коштів та фінансовими операціями. Фінансовий рахунок
склад ається на під ставі д аних грошово-кред итної статистики за станд артизованими формами
балансових звітів за секторами економіки за залишками коштів та фінансовими операціями
Національного банку У країни, інших д епозитних корпорацій (банків) та інших фінансових
корпорацій, розрахунків та оцінок Національного банку У країни.

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Інд икатори фінансової стійкості д ають уявлення про ринки, на яких зд ійснюють свою д іяльність
фінансові установи. Дані містять інформацію про основні інд икатори фінансової стійкості
д епозитних корпорацій (банків) щод о д остатності капіталу, якості активів, прибутку та
рентабельності, ліквід ності, чутливості д о ринкового ризику , рекоменд овані інд икатори фінансової
стійкості д епозитних корпорацій, інших фінансових корпорацій та щод о ринку нерухомості.
Інд икатори фінансової стійкості склад аються за д аними грошово-кред итної статистики та
нагляд ової статистики.

Технічний коментар
1. З міна у річному обчисленні

at за звітний

місяць t розраховується за д аними про залишки за

останні 12 місяців, включаючи звітний, за формулою:
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 t i   1  100

at 
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, де

L

t – залишки на кінець місяця t.
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2. Розрахунок д аних про операції зд ійснюється за формулою:
О = З КП – З ПП – ПВ – ІЗ ОА,
де

О
ЗКП
ЗПП
ПВ
ІЗОА

–
–
–
–
–

операції;
залишки коштів на балансових рахунках у кінці звітного період у;
залишки коштів на балансових рахунках на початку звітного період у;
переоцінка вартості;
інші зміни в обсязі активів.

Для фінансових активів в національній та іноземній валютах, на які впливають зміни цін та/або
зміни обмінних курсів, д ані про переоцінку вартості ПВ розраховуються за формулою:
ПВ = РП1 – РП0 ,
де

РП1
РП0

– залишки коштів на балансових рахунках з переоцінки на кінець звітного період у;
– залишки коштів на балансових рахунках з переоцінки на початок звітного період у.

Для фінансових активів в іноземній валюті, на які впливають зміни обмінних курсів, д ані про
переоцінку вартості ПВ розраховуються на під ставі д аних про запаси та обмінні курси за кожним
код ом іноземної валюти за формулою:



e
e
ПВ    (1  Mi ) ЗКПi  (1  Mi ) ЗППi  (1  еMi ) ІЗОАi  ,
e1i
e0i
i 1 

k

д е е 0 – обмінний курс на початок звітного період у;
e 1 – обмінний курс на кінець звітного період у;
e M – серед ній обмінний курс за звітний період ;
i – код іноземної валюти.
Обмінні курси за кожним код ом іноземної валюти на початок та на кінець звітного періоду
визначаються за д аними про офіційний курс гривні д о іноземних валют, що встановлений
Національним банком У країни щод о кожної з іноземних валют.
С еред ній обмінний курс за кожним код ом іноземної валюти визначається як серед ня вартість
іноземної валюти в національній валюті за період .
Дані про інші зміни в обсязі активів ІЗОА від ображаються у разі наявності змін, що виникають
протягом звітного період у внаслід ок перекласифікації фінансових активів або над звичайних под ій
тощо. Враховуючи, що под ії, які спричиняють зазначені зміни, від буваються рід ко, припускається,
що інші зміни в обсязі активів ІЗОА = 0.

