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0 – 1. Інформація, що стосується Національного банку України в цілому
2. Методологія
2.1. Концепція та визначення

2.1.1. Концепція та визначення
Процентні ставки встановлюються:
 Національним банком України для ефективного
управління грошово-кредитним ринком, обсягами грошової
маси в обігу та виконання функцій кредитора останньої
інстанції;
 банками України, що створені і діють на території
України, за їх власними активними та пасивними
операціями, формуються в залежності від попиту та
пропозиції на ринку позичкових капіталів та наводяться за
даними статистичної звітності банків України.
Дані по процентних ставках Національного банку та
інших банків України складаються відповідно до Закону
України “Про Національний банк України” (від 20.05.1999
№ 679-XIV, зі змінами).
Дохідність облігацій внутрішньої державної позики
(ОВДП), що розміщуються на первинному ринку,
встановлюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України. Джерела даних для розрахунку дохідності ОВДП
розрізняються в залежності від шляху їх випуску.
Процентні ставки Національного банку України:
 облікова;
 середньозважена
за всіма інструментами
підтримки ліквідності, у тому числі:
на тендері;
за кредитами овернайт;
за операціями репо (розрахунково);
 за депозитними сертифікатами овернайт;
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за депозитними сертифікатами.
Процентні ставки банків України:
 за кредитами, наданими клієнтам;
 за депозитами залученими;
 за кредитами, наданими на міжбанківському ринку.


Концепція та визначення даних за категорією
“Процентні ставки” відповідає рекомендаціям, викладеним у
п. 5.14 − 5.18 Керівництва зі Спеціального стандарту
поширення даних (МВФ, 2013).
2.2. Статистичне охоплення

2.2.1. Статистичне охоплення
Охоплення статистичних даних
Інформація щодо процентних ставок охоплює дані
Національного банку України та інших банків України, що
створені та діють на території України.
Інформація про дохідність ОВДП на первинному ринку
охоплює дані щодо усіх облігацій внутрішніх державних
позик
(короткострокових,
середньострокових
та
довгострокових).
Виключення з охоплення
Банки України, що знаходяться в режимі ліквідації,
виключаються з охоплення.
Незареєстрована діяльність
−

2.3. Класифікація/розподіл за
секторами

2.3.1. Класифікація/розподіл за секторами
Класифікація даних за процентними ставками:
 процентні ставки Національного банку України;
 процентні ставки інших банків України.
Класифікація даних щодо дохідності ОВДП на
первинному ринку:
 загальний середньозважений рівень дохідності;
 середньозважений рівень дохідності за строками.

2.4. Основа обліку

2.4.1. Вартісна оцінка
Процентні ставки Національного банку України, інших
банків України, а також дохідність ОВДП на первинному
ринку встановлюються в процентах у річному обчисленні.
2.4.2. Основа обліку
Розрахунки щодо процентних ставок банків за
кредитами та депозитами здійснюються за обсягами
кредитів, наданих протягом звітного періоду та обсягами
депозитів, залучених протягом звітного періоду, за
первинними договорами, укладеними у звітному періоді, та
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за додатковими договорами, за якими відбулася зміна, або
суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки.
Джерелами даних для розрахунку процентних ставок є
дані банків України.
Джерелами даних для розрахунку дохідності ОВДП на
первинному ринку є рівень дохідності ОВДП, встановлений
Міністерством фінансів України та постановами Кабінету
Міністрів України.
2.4.3. Процедури
показників

складання

валових/чистих

Система
збирання
статистичних
даних
у
Національному банку України повністю автоматизована, має
високий рівень комп’ютеризації та передбачає низку
перевірок і засвідчень правильності на кожному етапі
оброблення даних. Звітність подається до Національного
банку України у вигляді електронних файлів електронною
поштою.
3. Точність і достовірність
3.1. Вхідні дані

3.1.1. Програми збирання вхідних даних
Збиранням статистичних даних охоплені усі банки
України.
Фахівці Національного банку України здійснюють
контроль якості даних на кожному етапі їх підготовки і
поширення, слідкують за тим, щоб банки подавали звітність
відповідно до правил, і мають системи та процедури
забезпечення якості процесу підготовки даних. Повна
комп’ютеризація процедур бухгалтерського обліку та
формування звітності в Національному банку України та
банках практично виключає можливість неподання діючими
банками даних або подання даних із запізненням.
3.1.2. Визначення вхідних даних, охват, класифікація,
оцінка та момент обліку
Вхідні дані для розрахунку процентних ставок
відповідають визначенням, сфері охоплення, класифікації,
оцінці тощо.
3.1.3. Своєчасність вхідних даних
Інформація про процентні ставки Національного банку
України та щоденні процентні ставки за кредитами та
депозитами банків України надається Національним банком
України не пізніше наступного робочого дня після їх
встановлення чи розрахунку.
Інформація про середньозважені процентні ставки за
всіма інструментами з підтримки ліквідності та процентні
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ставки за депозитами і кредитами банків України
поширюється щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним.
Інформація про результати розміщення ОВДП за
кожним проведеним аукціоном надається Національним
банком України наступного робочого дня після здійснення
розрахунків за результатами розміщення ОВДП.
Інформація про результати розміщення ОВДП з
початку року поширюється щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним.
3.2. Оцінка вхідних даних

3.2.1. Оцінка вхідних даних
Якість збирання, оброблення і перевірки вхідних даних
контролюється шляхом перехресних перевірок на предмет
точності, усі розбіжності аналізуються, показники
узгоджуються з класифікаціями фінансових інструментів.
Засвідчення правильності або обґрунтованості наданої
звітності здійснюється візуально та в автоматизованому
режимі по кожному з банків окремо. У разі виявлення
помилок фахівці Національного банку України інформують
звітувачів і допомагають їх виправити.
3.2.2. Інші статистичні процедури
Інші статистичні процедури не використовуються.

3.3. Статистичні методи

3.3.1. Статистичні методи роботи з вхідними даними
Статистична звітність подається електронними
файлами та обробляється автоматизовано засобами
програмного комплексу, в якому передбачено механізми
контролю правильності даних за визначеними кодами
параметрів аналітичного обліку та їх сполученнями.
3.3.2. Інші статистичні процедури
Інші статистичні процедури не використовуються.

3.4. Контроль правильності
статистичних даних

3.4.1. Контроль проміжних статистичних даних
Проміжні дані не складаються.
3.4.2. Оцінка проміжних статистичних даних
−

3.4.3. Оцінка розбіжностей та інших проблемних
питань у вихідних статистичних даних
Статистичні розбіжності та інші проблемні питання
аналізуються.
3.5. Аналіз перегляду даних

3.5.1. Вивчення та аналіз перегляду даних
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На кожному етапі підготування та поширення даних
застосовуються процедури забезпечення якості процесу
підготовки даних та дотримання правил подання звітності.
Засвідчення правильності або обґрунтованості наданої
звітності здійснюється візуально та в автоматизованому
режимі по кожному з банків окремо. Про виявлені проблеми
та помилки фахівці Національного банку України
інформують звітувачів і допомагають їх позбутися.
4. Практична придатність
4.1. Періодичність і
своєчасність

4.1.1. Періодичність
Періодичність
надання
стандарту, що застосовується.

інформації

відповідає

Періодичність поширення даних:
 облікова ставка встановлюється Національним
банком та діє до її зміни, надається Національним банком
України для публікації не пізніше наступного робочого дня
після її встановлення;
 щодня повідомляються процентні ставки за
активними та пасивними операціями Національного банку
України, процентні ставки банків за наданими кредитами на
міжбанківському ринку, за кредитами, наданими клієнтам,
та за залученими депозитами;
 щомісяця
повідомляються
середньозважені
процентні ставки за активними операціями Національного
банку України за звітний період; процентні ставки банків за
наданими кредитами та за залученими депозитами;
 інформація щодо дохідності ОВДП з початку року
надається щомісяця в розрізі строковості.
4.1.2. Своєчасність
Інформація про облікову ставку, процентні ставки
Національного банку України та процентні ставки банків
надається Національним банком України не пізніше
наступного робочого дня після їх встановлення чи
розрахунку.
Інформація про результати розміщення ОВДП за
кожним проведеним аукціоном надається Національним
банком України наступного робочого дня після здійснення
розрахунків за результатами розміщення ОВДП.
4.2. Узгодженість

4.2.1. Внутрішня узгодженість
Дані подаються за встановленою Національним банком
України структурою електронних файлів та обробляються
автоматизовано засобами програмного комплексу.
4.2.2. Узгодженість у часі
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Статистичні ряди даних базуються на щоденній
інформації та щомісячній статистичній звітності, що
подається до Національного банку України і ведуться у
динаміці (за днями, місяцями, роками). Щоденна звітна
інформація, що подається банками, контролюється
щомісячними звітними даними. Наявні дані актуалізуються.
4.2.3. Узгодженість
сферами

між

секторами

та

різними

Інші джерела не використовуються.
4.3. Політика та практика
перегляду даних

4.3.1. Графік перегляду даних
Графік перегляду даних не складається.
4.3.2. Зазначення попередніх та/або уточнених даних
Попередні та/або уточнені дані чітко ідентифіковані.
Попередні дані використовуються лише для
оперативного аналізу та прийняття рішень. Остаточні звітні
дані вважаються офіційними.
4.3.3. Поширення результатів вивчення та аналізу
перегляду даних
У разі внесення змін до методології розрахунку
категорій даних, внесення уточнень щодо дати поширення
інформації тощо, Національний банк України повідомляє
Державну службу статистики України у встановленому
порядку і розміщує відповідну інформацію на сторінці
“Грошово-кредитна та фінансова статистика” офіційного
Інтернет-представництва Національного банку України
(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415
&cat_id=44578#1)
5. Доступність

5.1. Доступність даних

5.1.1. Форма поширення статистичних даних
Дані поширюються на електронних носіях.
5.1.2. Засоби та форма поширення даних
На паперовому носії – експрес-випуски
−
На паперовому носії – щотижневий бюлетень
−
На паперовому носії – щомісячний бюлетень
−
На паперовому носії – щоквартальний бюлетень
–
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На паперовому носії – інше
–
В електронному вигляді – бюлетень або дані в режимі
он-лайн
–
В електронному вигляді – інше
Дані про процентні ставки в форматі Excel
публікуються на сторінці офіційного
Інтернетпредставництва Національного банку України “Грошовокредитна та фінансова статистика. Фінансові ринки”
(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415
&cat_id=44578#2) та в форматі PDF у публікації «Грошовокредитна та фінансова статистика» на сторінці “Публікації”
офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України
(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127).
5.1.3. Попереднє повідомлення про поширення даних
Попередній графік поширення даних розміщується на
сторінці “Спеціальний стандарт поширення даних”
офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України
за
адресою
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57941&cat
_id=45691 та на сторінці “Спеціальний стандарт поширення
даних МВФ” веб-сайту Державної служби статистики
України
за
адресою
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/Graf_u2018.html.
Для даних, які поширюються щодня і за результатами
розміщення ОВДП за кожним проведеним аукціоном,
попередній графік поширення даних не складається.
5.1.4. Одночасність поширення даних
Дані про процентні ставки є доступними для всіх
користувачів і розміщуються відповідно до графіка
поширення даних на сторінці “Спеціальний стандарт
поширення даних” офіційного Інтернет-представництва
Національного
банку
України
за
адресою
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36728&cat
_id=45692 та на сторінці “Спеціальний стандарт поширення
даних МВФ” веб-сайту Державної служби статистики
України за адресою http://www.ukrstat.gov.ua/imf/Pokaz.html.
5.1.5. Надання даних за запитом
Дані надаються відповідно
відповідальною за контакти.

до

запиту

особою,
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5.2. Доступність метаданих

5.2.1. Поширення документації про концепцію,
статистичне охоплення, класифікацію, базу
обліку, джерела даних та статистичні методи
Методологічні коментарі розміщуються на сторінці
“Грошово-кредитна та фінансова статистика” офіційного
Інтернет-представництва Національного банку України за
адресою
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7987504&
cat_id=7768143.
5.2.2. Рівень деталізації даних, що поширюються
Поширенню підлягає лише зведена статистична
інформація.

5.3. Допомога користувачам

5.3.1. Поширення інформації про контакти
Інформація про контактну особу.
5.3.2. Доступність каталогів документів та послуг
Інформація щодо поширення документів та надання
послуг розміщується на сторінках офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України і є доступною
для усіх користувачів (https://bank.gov.ua/).

