Рада Національного банку України

РІШЕННЯ
31 січня 2017 року

м. Київ

№ 2-рд

Про затвердження Порядку розроблення Основних засад грошовокредитної політики та здійснення контролю за її проведенням
Рада Національного банку України вирішила:
1. Затвердити Порядок розроблення Основних засад грошово-кредитної
політики та здійснення контролю за її проведенням, з урахуванням результатів
обговорення на засіданні Ради Національного банку України 31 січня 2017 року,
що додається.
2. Опублікувати Порядок розроблення Основних засад грошово-кредитної
політики та здійснення контролю за її проведенням на сторінці Офіційного
інтернет-представництва Національного банку України.
3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Інд. 10

Б. М. Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради
Національного банку України
від 31 січня 2017 року № 2-рд

Порядок розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням

I. Загальні положення
та зміст Основних засад грошово-кредитної політики
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону
України “Про Національний банк України”, Регламенту Ради Національного
банку України та визначає зміст і порядок розроблення Основних засад грошовокредитної політики та здійснення контролю за її проведенням.
2. Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники
діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) у
середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку.
3. Основні засади грошово-кредитної політики є документом, у якому
відображено стратегію грошово-кредитної (монетарної) політики Національного
банку, у тому числі визначені пріоритетна ціль, завдання, особливості комунікації
та реалізації грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу (3 – 5
років), принципи застосування її інструментів та механізмів, ураховано
особливості тенденцій на світових ринках, характер їх впливу на українську
економіку, відповідну специфіку й напрями виконання Національним банком
його функцій, макроекономічні індикатори та показники діяльності
Національного банку, можливі супутні ризики і загальні підходи щодо їх
нівелювання.
4. Основні засади грошово-кредитної політики розробляються на виконання
функцій Національного банку, визначених статтею 6 Закону України “Про
Національний банк України”, а саме:
забезпечення стабільності грошової одиниці України, виходячи із
пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської
системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі з підтримки цінової
стабільності в державі;
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сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка
економічної політики Кабінету Міністрів України за умови, що це не
перешкоджає досягненню цілей, визначених в абзацах другому та третьому цього
пункту.
5. Основні засади грошово-кредитної політики є стратегічним документом,
який розробляється щороку і має містити:
1) цілі, завдання та цільові орієнтири грошово-кредитної політики на
наступний рік та середньостроковий період;
2) основні принципи діяльності Національного банку щодо: забезпечення
реалізації визначених цілей та завдань грошово-кредитної політики, застосування
її інструментів та механізмів; політики курсоутворення та валютного
регулювання; забезпечення фінансової стабільності, застосування інструментів
макропруденційної політики та нейтралізації системних ризиків;
3) стислий огляд стану та основних тенденцій розвитку економіки України,
її фінансової та грошово-кредитної сфер;
4) очікувані зміни зовнішніх і внутрішніх економічних чинників та їх вплив
на стан грошово-кредитного ринку;
5) основні прогнозні показники економічного розвитку, грошово-кредитної
сфери на наступний рік та середньостроковий період;
6) окреслення основних ризиків та загроз щодо забезпечення цінової та
фінансової стабільності, а також ефективного розвитку економіки.
6. При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики
використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів
України та Національним банком, а також інша необхідна інформація.
7. Рада Національного банку може вносити зміни до Основних засад
грошово-кредитної політики:
у разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють
виконання Основних засад грошово-кредитної політики в середньостроковій
перспективі, у тому числі за незалежних від Національного банку причин;
за результатами засідання Ради Національного банку з питання контролю за
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проведенням грошово-кредитної політики та її впливу на стан соціальноекономічного розвитку України.
8. Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради
Національного банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8 – 10, 12, 15, 17, 18,
20 статті 9 Закону України “Про Національний банк України”, є обов’язковими
для виконання Правлінням Національного банку.
II. Розроблення Основних засад грошово-кредитної політики
9. Проект Основних засад грошово-кредитної політики розробляється на
підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку.
10. Правління Національного банку щороку в термін до 31 липня надає Раді
Національного банку пропозиції стосовно розроблення Основних засад грошовокредитної політики, які містять матеріали, визначені в пункті 5 цього Порядку, а
також аналітичні, статистичні, прогнозні та інформаційні матеріали, зокрема:
обґрунтування запропонованих цілей і завдань грошово-кредитної політики
з прогнозними сценаріями монетарного та макроекономічного розвитку країни,
які ґрунтуються, у тому числі на використанні методів економіко-математичного
моделювання;
реалізації грошово-кредитної та фіскальної політики;
економічного і соціального розвитку України;
стану платіжного балансу та зовнішнього боргу України;
розвитку грошово-кредитного ринку, механізмів та інструментів його
регулювання;
зобов’язань, умов та стану виконання програм із міжнародними
фінансовими організаціями, які безпосередньо стосуються проведення грошовокредитної політики;
табличну інформацію, зокрема:
показники окремих секторів економіки України (додаток 1);
показники інфляції (додаток 2);
реальний ВВП за категоріями кінцевого використання (додаток 3);
платіжний баланс (додаток 4);
бюджет сектору загального державного управління (за класифікацією
МВФ) (додаток 5);
монетарні показники (додаток 6);
прогнозна динаміка монетарних показників і основних макропоказників
економічного та соціального розвитку України на наступний рік та
середньострокову перспективу (додаток 7).
11. Після отримання пропозицій від Правління Національного банку Рада
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Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики.
12. Члени Ради Національного банку організовують громадське
обговорення пропозицій до Основних засад грошово-кредитної політики серед
експертів.
За результатами такого обговорення члени Ради Національного банку
формують проект Основних засад грошово-кредитної політики.
13. Після розроблення проекту Основних засад грошово-кредитної політики
Секретаріат Ради Національного банку поширює його серед членів Ради
Національного банку та Правління Національного банку.
14. Обговорення та узгодження проекту Основних засад грошово-кредитної
політики відбуваються під час засідання Ради Національного банку.
15. Голова або уповноважений на це член Ради Національного банку
вносить проект Основних засад грошово-кредитної політики на розгляд Ради
Національного банку для прийняття рішення.
16. На засіданні Ради Національного банку для обговорення проекту
Основних засад грошово-кредитної політики як і рішення щодо контролю за
проведенням грошово-кредитної політики та аналізу її впливу на стан соціальноекономічного розвитку України мають бути присутні члени Ради Національного
банку (у кількості не менше 6 її членів), представники Правління Національного
банку та окремих підрозділів Національного банку та Секретаріату Ради
Національного банку.
17. Рада Національного банку після обговорення проекту Основних засад
грошово-кредитної політики приймає рішення про його схвалення або
необхідність доопрацювання проекту з метою врахування додаткових пропозицій.
18. Секретаріат Ради Національного банку здійснює доопрацювання
проекту Основних засад грошово-кредитної політики.
Доопрацьований проект розсилається Секретаріатом Ради Національного
банку членам Ради та Правління Національного банку і вноситься Головою Ради
Національного банку для розгляду та схвалення на засіданні Ради Національного
банку.
19. Рада Національного банку розглядає на своєму засіданні Основні засади
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грошово-кредитної політики не пізніше 12 вересня і приймає рішення про їх
схвалення. Голова Ради Національного банку проводить прес-конференцію щодо
прийнятого рішення. Рада Національного банку публікує Основні засади
грошово-кредитної політики в офіційних виданнях, на сторінці Офіційного
інтернет-представництва Національного банку та подає щороку до 15 вересня до
Верховної Ради України для інформування.
III. Контроль за проведенням грошово-кредитної політики та аналіз її
впливу на стан соціально-економічного розвитку України
20. Рада Національного банку за результатами звітного року оцінює
діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад
грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є
обов’язковими для Правління Національного банку.
21. Рада Національного банку здійснює контроль за проведенням грошовокредитної політики та аналіз її впливу на стан соціально-економічного розвитку
України щокварталу. Такий контроль здійснюється шляхом аналізу відповідності
діяльності Правління Національного банку та показників динаміки грошовокредитної сфери протягом звітного періоду цілям та завданням грошовокредитної політики, визначеним в Основних засадах грошово-кредитної політики,
та з урахуванням її впливу на стан соціально-економічного розвитку України.
Для проведення контролю Рада Національного банку регулярно здійснює
моніторинг стану грошово-кредитної сфери та всіх секторів економіки України.
22. З метою сприяння виконанню Радою Національного банку своїх
повноважень Правління Національного банку зобов’язано подавати в
електронному вигляді уповноваженій особі Ради Національного банку такі
документи:
1) табличні дані (додаток 8) на щоденній основі;
2) щомісячний звіт “Аналіз світових товарних і фінансових ринків”;
3) інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали, що розглядаються
на засіданнях Комітету з монетарної політики та Комітету з фінансової
стабільності, за запитом Ради Національного банку.
23. Рішення щодо контролю за проведенням грошово-кредитної політики та
аналізу її впливу на стан соціально-економічного розвитку України розглядається

6
та приймається на засіданні Ради Національного банку.
24. Правління Національного банку надає за 10 днів до дня проведення
засідання Ради Національного банку інформацію стосовно діяльності
Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної
політики та з інших питань, визначених Радою Національного банку, яка зокрема
має містити:
1) аналіз економічного і соціального розвитку України за звітний період, у
тому числі розвитку реального та фінансового секторів економіки, показників
інфляції та факторів її формування, проведення бюджетної політики, змін у
соціальній сфері тощо;
2) аналіз грошово-кредитного ринку, у тому числі динаміки і джерел
формування монетарної бази, структури грошової маси, кредитів, депозитів,
вартості коштів, міжбанківського та готівкового сегментів валютного ринку
України, рівня та динаміки обмінних курсів, стану міжнародних резервів тощо;
3) аналіз
реалізації
грошово-кредитної
політики,
використання
інструментів, за допомогою яких здійснювалось регулювання грошовокредитного ринку та заходів, які вживалися для забезпечення виконання цілей та
завдань, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики;
4) інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку банківської системи
України та безготівкових розрахунків, а також заходів, ужитих у сферах
банківського регулювання і нагляду та безготівкових розрахунків;
5) інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали, які висвітлюють
підґрунтя рішень з питань грошово-кредитної політики, прийнятих упродовж
звітного періоду;
6) матеріали та табличну інформацію, передбачені пунктом 10 цього
Порядку, а також агреговані дані щодо обсягів усіх активних і пасивних операцій
Національного банку та сплачених за ними відсотками в наявних форматах.
25. Секретаріат Ради Національного банку забезпечує подання членам Ради
Національного банку матеріалів, поданих Правлінням Національного банку для
врахування, протягом двох робочих днів із дня їх отримання.
26. Члени Ради Національного банку надають Секретаріату Ради
Національного банку пропозиції з питання контролю за проведенням грошово-
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кредитної політики та її впливу на стан соціально-економічного розвитку
України.
27. Секретаріат Ради Національного банку консолідує отриману
інформацію (від Правління Національного банку та пропозиції від членів Ради
Національного банку) і здійснює підготовку проекту рішення з питань контролю
за проведенням грошово-кредитної політики та її впливу на стан соціальноекономічного розвитку України для внесення на розгляд на засіданні Ради
Національного банку.
Голова Ради Національного банку вносить зазначений проект рішення на
розгляд Ради Національного банку.
28. Під час засідання Ради Національного банку заслуховуються доповіді
Правління Національного банку, Голови Ради Національного банку або його
заступника та приймається рішення щодо оцінки Радою Національного банку
проведення грошово-кредитної політики у відповідному кварталі.
Позицію Правління Національного банку представляє посадова особа,
уповноважена на це Правлінням Національного банку.
29. За результатами засідання Рада Національного банку за необхідності
розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до Основних засад
грошово-кредитної політики, які є обов’язковими для виконання Правлінням
Національного банку.
30. Рішення щодо оцінки Радою Національного банку проведення грошовокредитної політики може містити рекомендації:
1) Правлінню Національного банку щодо:
методів та форм прогнозування макропоказників економічного і
соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на
економічний і соціальний розвиток України;
політики курсоутворення та валютного регулювання;
розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань
банківської діяльності;
вдосконалення платіжної системи;
інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного
банку;
2) Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних
запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.
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31. Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням
Національного банку протягом п’яти робочих днів. За результатами такого
розгляду Правління Національного банку зобов’язане надіслати Раді
Національного банку вмотивовану відповідь.
32. Рішення Ради Національного банку щодо оцінки проведення грошовокредитної політики у відповідному періоді та її впливу на стан соціальноекономічного розвитку України підлягають оприлюдненню, крім випадків, якщо
такі рішення становлять державну, банківську або службову таємницю відповідно
до закону.
Голова Ради Національного банку за потреби проводить пресконференцію щодо прийнятого рішення.

Додаток 1
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Показники окремих секторів економіки України

Показники
I
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР, зміна в річному вимірі (%), якщо не
зазначено інше
Номінальний ВВП, млрд. грн.
Реальний ВВП
Дефлятор ВВП
ІСЦ (середнє за період)
ІЦВ (середнє за період)
ІСЦ (на кінець періоду)
Базова інфляція (на кінець періоду)
Небазова інфляція (на кінець періоду)
у тому числі сирі продтовари
у тому числі адміністративно регульовані ціни
ІЦВ (на кінець періоду)
ФІСКАЛЬНИЙ СЕКТОР
Зведений бюджет, cальдо, млрд. грн.
% ВВП
Доходи, млрд. грн.
Видатки (без кредитування), млрд. грн.
Кредитування, млрд. грн.
Баланс CЗДУ (метод. МВФ), млрд. грн.
% ВВП
Баланс СЗДУ та НАК ''Нафтогаз України'', млрд. грн.
Баланс СЗДУ та НАК ''Нафтогаз України'', % ВВП
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
Поточний рахунок, млрд. дол. США
Фінансовий рахунок, млрд. дол. США
Зведений баланс, млрд. дол. США
Валові резерви, млрд. дол. США
Місяців імпорту майбутнього періоду
Експорт товарів, річна зміна (%)
Імпорт товарів, річна зміна (%)
МОНЕТАРНІ РАХУНКИ (зміна з початку року, %)
Грошова база, %
Грошова маса, %
Грошова маса (фікс. курс), %
Швидкість обертання (на кінець року)

Попередній рік
квартал
II
III
IV

рік

I

Поточний рік
квартал
II
III
IV

рік

I

II

(Поточний + 1) рік
квартал
III
IV

рік

I

II

(Поточний + 2) рік
квартал
III
IV

рік

I

II

(Поточний + 3) рік
квартал
III
IV

рік

I

II

(Поточний + 4) рік
квартал
III
IV

рік

I

II

(Поточний +5) рік
квартал
III
IV

рік

Додаток 2
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Показники інфляції
Показники
I

Попередній рік
квартал
II
III
IV

рік

I

Поточний рік
квартал
II
III
IV

рік

I

зміна за квартал
Індекс споживчих цін
Базова інфляція
Сирі продовольчі товари*
Адміністративні ціни*
Паливо
Індекс цін виробників
зміна за останні 12 місяців
Індекс споживчих цін
Базова інфляція
Сирі продовольчі товари*
Адміністративні ціни*
Паливо
Індекс цін виробників

(Поточний + 1) рік
квартал
II
III
IV

рік

I

(Поточний + 2) рік
квартал
III
IV

II

рік

I

(Поточний + 3) рік
квартал
III
IV

II

рік

I

(Поточний + 4) рік
квартал
III
IV

II

рік

I

(Поточний + 5) рік
квартал
III
IV

II

рік

Додаток 3
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Реальний ВВП за категоріями кінцевого використання
Показники
I

II

Попередній рік
квартал
III
IV

рік

I

II

Поточний рік
квартал
III
IV

рік

I

(Поточний + 1) рік
квартал
III
IV

II

Зміна порівняно з попереднім кварталом, % (сезонно скориговані дані)*
ВВП
Споживання
Приватне*
Державне
Інвестиції
Експорт
Імпорт
Зміна порівняно з відповідним кварталом, %
ВВП
Споживання
Приватне*
Державне
Інвестиції
Експорт
Імпорт
Зміна порівняно з відповідним періодом з початку року, %
ВВП
Споживання
Приватне*
Державне
Інвестиції
Експорт
Імпорт

рік

I

(Поточний + 2) рік
квартал
III
IV

II

рік

I

(Поточний + 3) рік
квартал
III
IV

II

Рік

I

(Поточний + 4) рік
квартал
III
IV

II

Рік

I

(Поточний + 5) рік
квартал
III
IV

II

рік

Додаток 4
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Платіжний баланс (КПБ6)
Показники
I
A. Рахунок поточних операцій
Баланс товарів
експорт товарів
імпорт товарів
Баланс послуг
надходження
виплати
Баланс первинних доходів
Баланс вторинних доходів
B. Рахунок операцій з капіталом
C. Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції (сальдо)
Портфельні інвестиції (сальдо)
Інші інвестиції (сальдо)
Інші інвестиції: активи
Центральний банк
Банки
Інші сектори
у т. ч. готівкова валюта поза банками
Інші інвестиції: пасиви
Центральний банк
Cектор державного управління
Банки
Інші сектори
Помилки та упущення
D. Зведений баланс (= A + B - C)
Фінансування
Валові офіційні резерви (мінус: зростання)
Отримання кредиту МВФ
Погашення кредиту МВФ

II

Попередній рік
квартал
III
IV

рік
I

II

Поточний рік
квартал
III
IV

рік
I

II

(Поточний + 1) рік
квартал
III
IV

рік
I

II

(Поточний + 2) рік
квартал
III
IV

рік
I

II

(Поточний + 3) рік
квартал
III
IV

рік
I

II

(Поточний + 4) рік
квартал
III
IV

рік
I

II

(Поточний + 5) рік
квартал
III
IV

рік

Додаток 5
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Бюджет сектору загального державного управління (за класифікацією МВФ)
млрд. грн.
Показники

Доходи СЗДУ
у т. ч. зі зведеного бюджету
Податкові надходження
у т. ч. зі зведеного бюджету
Неподаткові та інші надходження
з них - надходження від НБУ

Видатки СЗДУ
у т. ч. зі зведеного бюджету (без кредитування)
Поточні видатки
з них - обслуговування боргу
Капітальні видатки
Кредитування

Загальний баланс СЗДУ
Баланс зведеного бюджету
Первинне сальдо
Фінансування НАК ''Нафтогаз''
Загальний баланс та фінансування НАК ''Нафтогаз''
Рекапіталізація банків та інше фінансування

Попередній
рік

Поточний
рік

(Поточний + 1)
рік

(Поточний + 2)
рік

% ВВП
(Поточний + 3)
рік

(Поточний + 4)
рік

(Поточний + 5)
рік

Попередній
рік

Поточний
рік

(Поточний + 1)
рік

(Поточний + 2)
рік

(Поточний + 3)
рік

(Поточний + 4)
рік

(Поточний + 5)
рік

Додаток 6
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Монетарні показники
Попередній рік
Показники

Поточний рік

квартал
I

II

III

IV

рік

(Поточний + 1) рік

квартал
I

II

III

IV

рік

квартал
I

II

III

На кінець періоду, млн. грн.
Чисті міжнародні резерви (млн. грн.) курс програми
Чисті внутрішні активи
Чистий внутрішній кредит
Чиста заборгованість Уряду
Чисті вимоги до банків
Монетарна база
Готівка поза банками (М0)
Резерви банків
Готівка в касах банків
Кореспондентські рахунки в НБУ
Інші
Грошова маса
Готівка поза банками (М0)
Депозити (усього)
Депозити в національній валюті
Депозити в іноземній валюті
Цінні папери
Швидкість обертання (на кінець року)
Грошовий мультиплікатор
Зміни з початку року, %
Монетарна база
Готівка поза банками (М0)
Грошова маса (М3)
Зміна до відповідного періоду попереднього року, %
Монетарна база
Готівка поза банками (М0)
Грошова маса (М3)
Реальний ефективний обмінний курс гривні
Номінальний ефективний обмінний курс гривні

Зміна до відповідного періоду попереднього року, %

IV

(Поточний + 2) рік
рік

квартал
I

II

III

IV

(Поточний + 3) рік
рік

квартал
I

II

III

IV

(Поточний + 4) рік
рік

квартал
I

II

III

IV

(Поточний + 5) рік
рік

квартал
I

II

III

IV

рік

Додаток 7
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 10 розділу II)

Прогнози динаміки монетарних показників і основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на
наступний рік та середньострокову перспективу (до 5 років)
Рік
Показники
Інфляція (індекс споживчих цін):
грудень до грудня попереднього року, у відсотках
у середньому до попереднього року, у відсотках
Інфляція (індекс цін виробників промислової продукції,
грудень до грудня попереднього року), у відсотках
Валовий внутрішній продукт:
номінальний, млрд. гривень
реальний, у відсотках до попереднього року
Сальдо торговельного балансу, млн. доларів США
Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США
у відсотках до попереднього року
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США
у відсотках до попереднього року
Міжнародні резерви, млрд. доларів США
Приріст грошової бази, у відсотках
Приріст грошової маси, у відсотках
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень
Фонд оплати праці найманих працівників і
грошового забезпечення військовослужбовців, млрд.
гривень
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, у гривнях
приріст, скоригований на індекс споживчих цін, у
відсотках до попереднього року
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70
років,
млн. осіб
Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років за
методологією МОТ, у відсотках до економічно активного
населення відповідного віку
Приріст продуктивності праці, у відсотках до
попереднього року

Уряду
України

Нац. банку

Рік
Уряду
України

Нац. банку

Рік
Уряду
України

Нац. банку

Рік
Уряду
України

Нац. банку

Рік
Уряду
України

Нац. банку

Додаток 8
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 22 розділу III)

Огляди сектору депозитних корпорацій (Національного банку та банків) за оперативними даними

(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.)
Показники
1
Огляд Національного банку України
Чисті зовнішні активи
Чисті міжнародні резерви (млн.грн. за програмним курсом ТМ МВФ)
Чисті міжнародні резерви (млн.дол.США за програмним курсом ТМ МВФ)
Офіційні резервні активи (млн.дол.США)
Валові резервні зобов’язання (млн.дол.США)
Чисті внутрішні активи (ТМ МВФ)
Чисті внутрішні активи
Чистий внутрішній кредит
Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:
Цінні папери, крім акцій, з них:
ОЗДП
Кредити
Внутрішній державний борг
Кредити ФГВФО
Депозити
національна валюта
іноземна валюта
Чисті вимоги до інших резидентів, з них:
Цінні папери, крім акцій
Кредити
Рефінансування банків
Кошти, що отримані за операціями репо (операції зворотного репо)
Короткострокові депозити банків (депозитні операції)
Інші статті (чисті)
Грошова база (резервні кошти)
Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)
Резервні кошти банків та інші кошти
Готівкові кошти в касі банків
Інші кошти (у т.ч. кореспондентські рахунки)
Обов’язкові резерви (на окремому рахунку)
Довідково: обов’язкові резерви
Інші ліквідні зобов’язання
Неліквідні зобов’язання
Кошти Уряду в Національному банку України
у національній валюті
в іноземній валюті
Кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України
Обсяги рефінансування банків, у т. ч.:
усього
овернайт
тендерні кредити рефінансування
стабілізаційні кредити рефінансування
операції своп
Залишок коштів за депозитними сертифікатами Національного банку України
овернайт
до 7 днів
до 14 днів
до 30 днів
до 90 днів
Обсяги операцій з ОВДП, за номінальною вартістю, млн. одиниць, ут. ч.:
Придбано ОВДП усього, у т. ч.:
Емітованих з метою капіталізації НАК “Нафтогаз”
Емітованих з метою фінансування ФГВФО
Емітованих з метою капіталізації ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Набуття у власність
Продано ОВДП усього
у т. ч. біржові торги
аукціонний продаж
Погашено ОВДП, усього
Результати аукціонів з розміщення ОВДП МФУ
Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
Чисті зовнішні активи
Готівкові кошти в іноземній валюті
Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів
Чисті внутрішні активи
Чистий внутрішній кредит
Чисті вимоги до центральних органів державного управління, з них:
Вимоги до центральних орагнів державного управління
Цінні папери, крім акцій, з них:
ОВДП та інші боргові цінні папери
ОЗДП
Кредити
Мінус: зобов’язання перед центральними органами державного управління
Депозити

попередні
попередній
роки (у розрізі
місяць
років)
2
3

За оперативними даними
звітна
зміна у % до попереднього
дата
періоду
дня
року
місяця
7
4
5
6

зміна за
день
8

Чисті вимоги до інших резидентів, з них:
Цінні папери, крім акцій
Кредити
Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління
Кредити
Інші статті (чисті)
Ліквідні зобов’язання
Депозити, що включаються в грошовий агрегат М3
Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошовий агрегат М3
Неліквідні зобов’язання
Обсяг коррахунків банків у Національному банку України
Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)
Чисті зовнішні активи
Чисті внутрішні активи
Чистий внутрішній кредит
Чисті вимоги до центральних органів державного управління
Вимоги до центральних органів державного управління
Мінус: зобов’язання перед центральними орагнами державного управління
Чисті вимоги до інших резидентів, з них:
Цінні папери, крім акцій
Кредити
національна валюта
іноземна валюта
Інші статті (чисті)
Грошовий агрегат М3
національна валюта
іноземна валюта
Готівкові кошти в обігу поза банками (М0)
Депозити, що включаються в грошовий агрегат М3
Цінні папери, крім акцій, що включаються до М3
Неліквідні зобов’язання
Мультиплікатор
Рівень доларизації М3, %
Рівень доларизації депозитів, %
Рівень доларизації кредитів, %

Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)
(залишки коштів на кінець періоду, млн.грн./млн. дол. США)
За оперативними даними
Показники

попередні
роки (у розрізі
років)

попередній
місяць

звітна дата

зміна у % до попереднього періоду
року

місяця

дня

у млн. грн./
млн. дол. США
за день

Кредити, надані резидентам, з них:
корпоративний сектор
у національній валюті
в іноземній валюті
у доларовому еквіваленті
домашні господарства (крім фізичних осіб-підприємців)
у національній валюті
в іноземній валюті
у доларовому еквіваленті
Із загальної суми: прострочена заборгованість
за кредитами, наданими резидентам
Депозити, залучені на рахунки резидентів, з них:
корпоративний сектор
у національній валюті
у т. ч. без неплатоспроможних банків
в іноземній валюті
у доларовому еквіваленті
у т. ч. без неплатоспроможних банків
домашні господарства (крім фізичних осіб-підприємців)
у національній валюті
у т. ч. без неплатоспроможних банків
в іноземній валюті
у доларовому еквіваленті
у т. ч. без неплатоспроможних банків

(cередньозважена процентна ставка за період, %)
За оперативними даними
Показники

Попередні
роки (у розрізі
років)

Попередній
місяць

Звітна дата

зміна у п.п. до попереднього періоду
року

місяця

дня

Процентні ставки за новими кредитами, надані резидентам (без
урахування овердрафту), з них:
корпоративний сектор
у національній валюті
в іноземній валюті
домашні господарства (крім фізичних осіб-підприємців)
у національній валюті
в іноземній валюті
Процентні ставки за новими депозитами резидентів, з них:
корпоративний сектор
у національній валюті
в іноземній валюті
домашні господарства (крім фізичних осіб-підприємців)
у національній валюті
в іноземній валюті
Процентні ставки за кредитами на міжбанківскому ринку України
в національній валюті
у т.ч. овернайт
Довідково: Облікова ставка
Національного банку України (на кінець періоду)

Показники

Середньозважена дохідність ОВДП, номінов. у гривні, на остан.
аукціоні, %
Сума ОВДП, які перебувають в обігу, за цінами розміщення на
первинних аукціонах
Сума ОВДП, які перебувають в обігу, за офіц. курсом гривні на звітну
дату, у т. ч.:
- у власності НБУ
- у власності нерезидентів
з них: ОВДП-ПДВ
Cума ОВДП, які перебувають у власності банків, за операціями
двостороннього котирування
Сума продажу ОВДП з початку року
Сума сплат за ОВДП з початку року
у т. ч. погашення номінальної вартості
Мобілізація коштів, сума з початку року

Попередні
роки (у розрізі
років)

(залишки коштів на кінець періоду/ операції за період, млн.грн.)
За оперативними даними
попередній
місяць

звітна дата

зміна у % до попереднього періоду
року

місяця

дня

зміна за день

Продовження додатка 8
до Порядку розроблення
Основних засад грошово-кредитної політики
та здійснення контролю за її проведенням
(пункт 22 розділу III)

Оперативні дані про стан валютного ринку України
(курси зазначені за 100 одиниць ( рос.руб. – за 10 од.))

млн. дол. США

Показники

I. Курси гривні до іноземних валют( на кінець періоду)
1. Офіційний курс гривні (до USD та EUR- за 100 од. , до RUВ- за 10)
1.1. - до USD
1.2. - до EUR
1.3. - до RUB
2. Номінальна девальвація "-" / ревальвація "+"
2.1. - до USD
2.2. - до EUR
2.3. - до RUB
Довідково:
- офіційний курс гривні до USD, середньозваж.
- курс гривні до USD на ТС (СПУ на МВРУ) за день, ср. зваж.
- курс гривні до USD на ТС за день,ср. зваж.(без НБУ)
- курс USD/EUR, (щоденний фіксинг ЄЦБ)
- індекс споживчих цін
3. Готівковий курс гривні до USD (на кінець періоду)
3.1. Курс гривні до USD, середньозважений (за період)
3.2.Курс гривні за операціями продажу(на кінець періоду)
3.2.Курс гривні за операціями купівлі(на кінець періоду)
II. Обсяги операцій з іноземною валютою
1. Надходження від нерезидентів
1.1. Експорт товарів, послуг
1.2. Інвестиції
1.3. Кредити та депозити
1.4. Повернення через невиконання зобов'язань
1.5. Доходи від операцій з капіталом
1.6. Перекази
1.7. Інше
Довідково: частка експортного виторгу в надходженнях, %
- частка інвестиції в надходженнях, %
- частка кредиту та депозиту в надходженнях, %
2. Перекази на користь нерезидентів
2.1. Імпорт товарів та послуг
2.2. Повернення інвестицій
2.3. Погашення запозичень від нерезидентів
2.4. Повернення через невиконання зобов'язань
2.5. Доходи від операцій з капіталом
2.6. Перекази
2.7. Інше
Довідково: частка імпорту в переказах, %
- частка інвестиції в переказах, %
- частка запозичень у переказах, %
3. Міжбанківський ринок (без НБУ*)
3.1. Обсяг продажу
3.2. Обсяг купівлі
3.3. Обсяг продажу середньоденний за період
3.4. Обсяг купівлі середньоденний за період
4. Інтервенції НБУ (сальдо)
4.1. Купівля
4.2. Продаж
4.3. Структура за валютами:
- долари США
- євро (у дол.екв.)
- англ. фунт. стерл. (у дол. екв.)
4.4. Частка інтервенцій НБУ на МВРУ
IІІ. Надходження та платежі Уряду і НБУ
1. Надходження на рахунки уряду
2. Платежі уряду
у т. ч. МВФ
3. Надходження від МВФ
4. Платежі МВФ НБУ
ІV. Міжнародні резерви в дол. еквіваленті
1. Міжнародні резерви, розр. за прогр. курс. Меморандуму
2. Чисті міжнародні резерви НБУ:
- в млн. дол. - за фіксов.курсом (15.7686) з 01.03.15
3. Валютна структура резервів,%
- долари
- євро
- англійські фунти стерлінгів
- золото**)
- інші валюти
4. Заборгованість перед МВФ, в дол. екв. млн.
V. Готівковий ринок
1. Обсяг продажу
2. Обсяг купівлі
3. Сальдо (продаж мінус купівля )
4. Обсяг продажу середньоденний за період
5. Обсяг купівлі середньоденний за період
6. Обсяг продажу USD
7. Обсяг купівлі USD
8. Cальдо (продаж мінус купівля USD)
VI. Авуари банків у ВКВ
- резиденти
- нерезиденти

За попередні роки
(у т. ч. у місячному
розрізі)

за попередні дні
день

день

зміна/обсяг/курс з поч.
день

день

місяць

рік

