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

Методологія

2.1.1. Концепція та визначення
Концепція
міжнародних
резервів
відповідає
рекомендаціям шостого видання Керівництва з платіжного
балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009)
та рекомендаціям Керівництва з міжнародних резервів та
ліквідності в іноземній валюті (МВФ, 2013).
Міжнародні активи Національного банку України є
ліквідними фінансовими активами, які можуть бути негайно
використані на валютному ринку України для підтримання
стабільності гривні.
Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи
держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні
та відображені в балансі Національного банку України і
перебувають у його управлінні.
Міжнародні резерви складаються з резервів у
конвертованих іноземних валютах, резервної позиції у
МВФ, спеціальних прав запозичення (СПЗ), монетарного
золота, готівки в іноземній валюті або коштів на рахунках
за кордоном, цінних паперів, що випущені нерезидентами,
та будь-яких інших резервних активів за умови
забезпечення їх надійності та ліквідності, що є в
розпорядженні Національного банку України.
Форма надання даних про міжнародні резерви та
ліквідність в іноземній валюті містить інформацію щодо
офіційних резервних активів, інших активів в іноземній
валюті, передбачених короткострокових чистих витрат
активів в іноземній валюті, умовних короткострокових
чистих витрат активів в іноземній валюті та довідкові
статті відповідно до методології, викладеної в Керівництві з
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міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті
(МВФ, 2013).
2.2. Статистичне охоплення

2.2.1. Статистичне охоплення
Охоплення статистичних даних
Міжнародні резерви включають активи Національного
банку України, передбачені та умовні короткострокові чисті
витрати активів в іноземній валюті, охоплюють дані про
рух активів Національного банку України та Уряду
України.
Виключення з охоплення
До складу ліквідних міжнародних активів не
включаються будь-які активи, що утримуються в
українських банках або є вимогами до українських банків,
враховуючи Національний банк України, дорогоцінні
метали, крім монетарного золота, що обліковується в
Національному банку України, і будь-які міжнародні
активи, що обтяжені боргами або внесені як застава або
заблоковані та не можуть бути негайно використані для
інтервенцій на валютному ринку внаслідок їх недостатньої
ліквідності.

2.3. Класифікація/розподіл за
секторами

2.3.1. Класифікація/розподіл за секторами
Класифікація (розподіл за секторами) статей звіту про
міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті
відповідає міжнародним стандартам згідно з Керівництвом
з міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті
(МВФ, 2013).
Розподіл статей показника міжнародних резервів та
ліквідності враховує принцип резидентності: міжнародні
резерви є вимогою до нерезидентів, ліквідна позиція
розглядається по відношенню як до нерезидентів так і до
резидентів.

2.4. Основа обліку

2.4.1. Вартісна оцінка
Для оцінки вартості міжнародних резервів та
ліквідності в іноземній валюті використовуються поточні
ціни.
При розрахунках міжнародних резервів та ліквідності
в іноземній валюті застосовується офіційний курс гривні до
іноземних валют, встановлений Національним банком
України.
Розрахунок
здійснюється
у доларовому
еквіваленті
за
даними
бухгалтерського
балансу
Національного банку України.
Дані публікуються в мільйонах доларів США.
2.4.2. Основа обліку
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Розрахунки міжнародних резервів та ліквідності в
іноземній валюті здійснюються за даними на кінець
періоду.
Джерелами даних для розрахунку міжнародних
резервів та ліквідності в іноземній валюті є бухгалтерський
баланс Національного банку України, дані щодо офіційного
курсу гривні до іноземних валют, встановленого
Національним банком України, інформація Міністерства
фінансів України.
2.4.3. Процедури
показників

складання

валових/чистих

Система
складання
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. Форми звітності подаються до
Національного банку України як електронні файли
електронною поштою.
3.
3.1. Вхідні дані

Точність і достовірність
3.1.1. Програми збирання вхідних даних

Повнота вхідних даних, на підставі яких
Національний банк України здійснює розрахунок
міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті
забезпечується повною комп’ютеризацією процедур
бухгалтерського обліку та формування звітності в
Національному банку України і практично виключає
можливість неподання даних або подання із запізненням.
3.1.2. Визначення вхідних даних, статистичний охват,
класифікація, оцінка та момент обліку
Вхідні дані для розрахунку міжнародних резервів та
ліквідності в іноземній валюті відповідають визначенням,
охопленню, класифікаціям, оцінці тощо.
3.1.3. Своєчасність вхідних даних
Вхідні дані є своєчасними згідно з вимогами щодо
отримання статистичних даних, терміни надання яких
визначено стандартами даних.
3.2. Оцінка вхідних даних

3.2.1. Оцінка вхідних даних
Якість збирання, оброблення і перевірки вхідних
даних контролюється на предмет точності, усі розбіжності
аналізуються. Показники форм звітності узгоджуються з
класифікаціями фінансових інструментів. У разі виявлення
розбіжностей або помилок проводяться відповідні роботи
щодо їх виправлення.
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3.3. Статистичні методи

3.3.1. Статистичні методи роботи з вхідними даними
Інформація та статистична звітність подається у формі
електронних файлів 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 статистичні 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. Вихідні дані контролюються щоденною
інформацією.
Щороку здійснюється аудит Національного банку
України.
3.5. Аналіз перегляду даних

3.5.1. Вивчення та аналіз перегляду даних
Уточнення
даних
можливе
за
результатами
аудиторських перевірок та за рекомендаціями МВФ. Про
внесені зміни до методології розрахунку категорій даних
або щодо дати їх поширення, Національний банк України у
встановленому порядку інформує Державну службу
статистики України і одночасно розміщує відповідну
інформацію
на
сторінках
офіційного
Інтернетпредставництва Національного банку України.
4.

4.1. Періодичність і
своєчасність

Практична придатність
4.1.1. Періодичність

Періодичність поширення даних відповідає вимогам
ССПД МВФ.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в
іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця.
4.1.2. Своєчасність
Дані щодо офіційних резервних активів за січень –
листопад поширюються:
• на 7-й день місяця, наступного за звітним –
попередні;
• на 21-й день місяця, наступного за звітним –
уточнені.
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Форма надання даних про міжнародні резерви та
ліквідність в іноземній валюті за січень – листопад
надається на 21-й день місяця, наступного за звітним.
Через затримки, зумовлені складанням річних
облікових даних, дані щодо офіційних резервних активів за
грудень поширюються:
• на 7-й робочий день місяця, наступного за звітним
– попередні;
• до 30 січня – уточнені.
Форма надання даних про міжнародні резерви та
ліквідність в іноземній валюті за грудень надається до
30 січня.
4.2. Узгодженість

4.2.1. Внутрішня узгодженість
Статистичні дані узгоджуються в межах набору даних.
Дані подаються за встановленими Національним
банком України формами звітності у вигляді електронних
файлів та обробляються автоматизовано засобами
програмного комплексу.
4.2.2. Узгодженість у часі
Динамічні ряди 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
контролюється щомісячними звітними даними.
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 уточнені дані чітко ідентифіковані.
Дані з офіційних резервів, що вперше публікуються
після звітного періоду, вважаються попередніми.
Уточнений розрахунок здійснюється щодо обсягів
офіційних резервних активів після отримання місячного
бухгалтерського балансу Національного банку України та
встановлення повторно Національним банком України
уточненого курсу гривні до СПЗ. Коригування даних також
можливе за результатами аудиторських перевірок та за
рекомендаціями МВФ.
4.3.3. Поширення результатів вивчення та аналізу
перегляду даних
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Результати перегляду даних є доступними.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в
іноземній валюті можуть бути переглянуті за результатами
аудиторських перевірок, а також за рекомендаціями МВФ.
Про внесені зміни до методології розрахунку
категорій даних або щодо дати їх поширення, Національний
банк України інформує Державну службу статистики
України у встановленому порядку і розміщує відповідну
інформацію на сторінці “Статистика зовнішнього сектору”
офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
44502&cat_id=44446).
5.
5.1. Доступність даних

Доступність

5.1.1. Форма поширення статистичних даних
Статистичні дані поширюються за встановленою
формою 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

–
На паперовому носії – інше

–
В електронному вигляді – бюлетень або дані в режимі
он-лайн

–
В електронному вигляді – інше
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній
валюті публікуються в форматі Excel на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку України
“Статистика
зовнішнього
сектору”
(https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7
693066).
5.1.3. Попереднє повідомлення про поширення даних
Попередній графік поширення даних розміщується на
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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_u2019.html.
5.1.4. Одночасність поширення даних
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в
іноземній валюті є доступними для всіх користувачів і
розміщуються відповідно до графіку поширення даних на
сторінці “Спеціальний стандарт поширення даних”
офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України (https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=36728&cat_id=45692), на сторінці “Спеціальний
стандарт поширення даних МВФ” веб-сайту Державної
служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua
/imf/Pokaz.html), на сторінці “Статистика зовнішнього
сектору”
офіційного
Інтернет-представництва
Національного банку України (https://www.bank.gov.ua/
control/uk/publish/category?cat_id=7693066).
5.1.5. Надання даних за запитом
Дані надаються відповідно
відповідальною за контакти.
5.2. Доступність метаданих

до

запиту

особою,

5.2.1. Поширення документації про концепцію,
статистичне охоплення, класифікацію, базу
обліку, джерела даних та статистичні методи
Документація,
яка
стосується
концепції,
статистичного охоплення, класифікації, бази обліку, джерел
даних та статистичних методів щодо міжнародних резервів
та ліквідності в іноземній валюті розміщується на сайті
МВФ за адресою (http://www.imf.org/external/np/sta/ir/
irprocessweb/dataguide.htm).
Методологічні коментарі розміщуються на сторінках
офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України
“Статистика
зовнішнього
сектору”
(https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=445
02&cat_id=44446).
5.2.2. Рівень деталізації даних, що поширюються
Рівень деталізації даних відповідає вимогам
конфіденційності вхідних даних. Поширенню та публікації
підлягає лише зведена статистична інформація.

5.3. Допомога користувачам

5.3.1. Поширення інформації про контакти
Інформація про контактну особу.
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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).

