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Державна служба статистики України
Відповідальний за підготовку – директор департаменту структурної
статистики Державної служби статистики України Кузнєцова М. С.
Методика розрахунку показників структурної статистики по кредитних
установах містить опис методу формування показників структурної статистики
по кредитних установах, передбачених Регламентом (ЄС) № 295/2008
Європейського парламенту та Ради від 11.03.2008 стосовно структурної
статистики підприємств (далі − Регламент ЄС № 295/2008) [15].
Методику підготували працівники департаменту структурної статистики
Державної служби статистики України.
Методика схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної
документації Державної служби статистики України (протокол від 30.08.2019
№ КПУМ/19-19).
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Передмова
Методика розрахунку показників структурної статистики по кредитних
установах (далі – Методика) розроблена відповідно до Методологічних
положень з організації державного статистичного спостереження щодо
структурного обстеження кредитних установ [8] та містить опис джерел
інформації, формування розрізів розробки і методу, який використовують при
проведенні розрахунків показників структурної статистики по кредитних
установах.
Методика призначена для використання працівниками органів державної
статистики.

Скорочення
ДСС
ЄС
КВЕД
НБУ
Нацкомфінпослуг

– державне статистичне спостереження;
– Європейський Союз;
– Класифікація видів економічної діяльності;
– Національний банк України;
– Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
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І. Загальні положення
1. Ця Методика описує спосіб та послідовність розрахунку показників
структурної статистики по кредитних установах відповідно до Методологічних
положень з організації державного статистичного спостереження щодо
структурного обстеження кредитних установ [8], основу яких покладено норми
Регламенту ЄС № 295/2008 (далі – Регламент) [15], а також регламентів Комісії
(ЄС) № 250/2009 [13] та № 251/2009 від 11.03.2009 [14], що впроваджують
Регламент, для забезпечення інформаційних потреб національних користувачів,
а також здійснення відповідних міжнародних порівнянь.
2. Методика містить перелік джерел інформації, необхідної для проведення
розрахунків показників по кредитних установах, і правила розрахунку
показників структурної статистики по зазначених установах, визначені у
додатках І та VІ Регламенту.
ІІ. Джерела інформації для проведення розрахунків
показників структурної статистики по кредитних установах
1. Інформаційною базою для
статистики по кредитних установах є:

розрахунків

показників

структурної

1) адміністративні дані НБУ щодо діяльності НБУ та банківських установ,
які отримуються Держстатом відповідно до Угоди щодо взаємообміну
інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України та
Національним банком України від 05.03.2014 № К-5461/4 (далі – Угода з НБУ)
для формування безпосередньо показників структурної статистики по банках, а
також дані НБУ про фінансові показники діяльності банківських установ станом
на 01 січня, розміщені на його офіційному вебсайті (www.bank.gov.ua) у розділі
"Статистика"/"Наглядова
статистика"/"Дані"/"Балансові
звіти
банків"/
"Згруповані балансові залишки", які використовуються для деталізації показників
структурної статистики по банках за регіонами відповідно до додатку 1;
2) адміністративні дані Нацкомфінпослуг щодо діяльності небанківських
кредитних установ, які отримуються Держстатом відповідно до Угоди щодо
взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою статистики
України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, від 14.08.2014 № 15 (далі – Угода з
Нацкомфінпослуг) для формування безпосередньо показників структурної
статистики по небанківських кредитних установах, а також дані
Нацкомфінпослуг про показники діяльності небанківських фінансових установ
станом на 31 грудня, розміщені на її офіційному вебсайті (www.nfp.gov.ua) у
розділі "Публічна інформація"/"Реєстр (перелік) наборів відкритих
даних"/"Основні показники діяльності небанківських фінансових установ на
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основі поданої ними звітності", які використовуються для деталізації показників
структурної статистики по небанківських кредитних установах за регіонами
відповідно до додатку 1;
3) дані ДСС "Структурні зміни в економіці України та її регіонів", які
використовуються для здійснення розрахунків показників структурної
статистики по небанківських кредитних установах відповідно до додатку 1;
4) дані ДСС "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати
підприємств", які використовуються для контролю якості адміністративних
даних Нацкомфінпослуг по взаємопов'язаних показниках, а також здійснення
розрахунків показників структурної статистики по небанківських кредитних
установах, які не увійшли до вибіркової сукупності одиниць державного
статистичного спостереження "Структурні зміни в економіці України та її
регіонів" відповідно до додатку 1;
5) дані ДСС "Капітальні інвестиції", які використовуються для формування
показників структурної статистики щодо капітальних інвестицій кредитних
установ відповідно до додатку 1;
6) дані ДСС "Обстеження підприємств із питань статистики праці", які
використовуються для контролю даних ДСС про кількість працівників
кредитних установ та їх витрати на оплату праці відповідно до додатку 2.
ІІІ. Розрахунок показників структурної статистики
по кредитних установах
1. Перелік показників структурної статистики
по кредитних установах
На підставі адміністративних даних НБУ та Нацкомфінпослуг, а також
даних інших ДСС формуються показники структурної статистики по кредитних
установах, перелік яких наведено у Методологічних положеннях з організації
державного статистичного спостереження щодо структурного обстеження
кредитних установ [8].
2. Складання показників структурної статистики
по кредитних установах
1. Розрахунок показників структурної статистики по кредитних установах
здійснюється методом поєднання адміністративних даних з даними ДСС
"Структурні зміни в економіці України та її регіонів", ДСС "Активи, власний
капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств" та ДСС "Капітальні
інвестиції".
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Розрахунок показників здійснюється шляхом сумування даних відповідно
по банківських та небанківських кредитних установах. Правила поєднання та
розрахунку показників описані у додатку 1.
Приклад розрахунку показників структурної статистики по кредитних
установах на підставі адміністративних даних наведено в додатку 3.
2. Статистична інформація по кредитних установах формується у таких
розрізах:
за видами економічної діяльності на рівні класів 64.11, 64.19, 64.92 КВЕД та
ураховується в показниках структурної статистики за видами економічної
діяльності, що відносяться до зазначених класів, груп 64.1, 64.9, розділу 64, секції
К за КВЕД;
за регіонами.
3. Для перевірки даних за сформованими показниками проводиться:
перевірка зіставності взаємопов’язаних показників, наведених у додатку 2;
контроль узгодженості показників структурної статистики щодо діяльності
кредитних установ відповідно до Методики перевірки якості взаємопов’язаних
показників структурної статистики, затвердженої наказом Держстату від
22.07.2016 № 126, яка ґрунтується на документі Євростату щодо перевірки якості
показників структурної статистики підприємств [7].

Директор департаменту
структурної статистики

М. КУЗНЄЦОВА
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Додаток 1
до Методики
(пункт 2 підрозділу 2 розділу ІІІ)
Правила розрахунку показників структурної статистики
по кредитних установах
Код показника
відповідно до
Назва
Правила
Регламенту ЄС показника
розрахунку
№ 295/2008
11 11 0
Кількість
по банківських
підприємств установах:
щодо НБУ – рахується
як один банк;
щодо банків – показник
"кількість підприємств"
по небанківських
кредитних установах:
кількість кредитних
спілок

16 11 0

Джерело даних
адміністративні
дані НБУ

Коментар

щодо банків – дані
Державного реєстру банків у
частині банківських установ,
які здійснювали діяльність у
звітному році (код ЄДРПОУ,
назва банку)
ДСС "Структурні кількість кредитних спілок,
зміни в економіці які здійснювали діяльність у
України та її
звітному році
регіонів";
ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"
Кількість
по банківських
адміністративні щодо НБУ – інформація для
зайнятих
установах:
дані НБУ
визначення кількісного
працівників сума середньооблікової
складу працівників;
кількості штатних
щодо банків – файл з
працівників та
показниками статистичної
середньооблікової
звітності 9АХ "Дані про
кількості працівників,
кількість працівників та
які не перебувають в
складові фонду оплати
обліковому складі
праці", ідентифікатори
(зовнішні сумісники,
показників А9А001,
працюють за цивільноА9А008, А9А010 (Україна,
правовими договорами)
регіони) [12]
відповідно по НБУ та
банках
по небанківських
ДСС "Структурні кількість зайнятих
кредитних установах:
зміни в економіці працівників
сума кількості зайнятих України та її
працівників / середньої регіонів"
кількості працівників
ДСС "Активи,
середня кількість
власний капітал, працівників
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"

9

Продовження додатка 1
Код показника
відповідно до
Назва
Правила
Джерело даних
Регламенту ЄС показника
розрахунку
№ 295/2008
16 13 0
Кількість
по банківських установах: адміністративні
найманих
сума середньооблікової
дані НБУ
працівників кількості штатних
працівників та
середньооблікової
кількості працівників, які
не перебувають в
обліковому складі
(зовнішні сумісники,
працюють за цивільноправовими договорами)
відповідно по НБУ та
банках
по небанківських
кредитних установах:
сума кількості найманих
працівників / середньої
кількості працівників

16 14 0

ДСС "Структурні
зміни в економіці
України та її
регіонів"
ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"
Середня
по банківських установах: адміністративні
кількість
щодо банків – дорівнює
дані НБУ
працівників середній кількості усіх
в еквіваленті працівників в еквіваленті
повної
повної зайнятості,
зайнятості отриманій із файлу 9АХ;
щодо НБУ – дорівнює
кількості найманих
працівників по НБУ (код
показника 16 13 0),
помноженій на коефіцієнт,
розрахований по банках
як відношення середньої
кількості усіх працівників
в еквіваленті повної
зайнятості до кількості
найманих працівників
(код показника 16 13 0)

Коментар
щодо НБУ – первинні
документи для визначення
кількісного складу
працівників;
щодо банків – файл з
показниками статистичної
звітності 9АХ "Дані про
кількість працівників та
складові фонду оплати
праці", ідентифікатори
показників А9А001,
А9А008, А9А010 (Україна,
регіони) [12]
кількість найманих
працівників
середня кількість
працівників

щодо банків – файл з
показниками статистичної
звітності 9АХ "Дані про
кількість працівників та
складові фонду оплати
праці", ідентифікатори
показників А9А012
(Україна, регіони) [12]
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Продовження додатка 1
Код показника
Назва
відповідно до
Регламенту ЄС показника
№ 295/2008

13 31 0

Витрати
на
персонал

Правила
розрахунку
по небанківських
кредитних установах:
дорівнює кількості
найманих працівників (код
показника 16 13 0),
помноженій на коефіцієнт,
розрахований по кредитних
спілках як відношення
середньої кількості
працівників в еквіваленті
повної зайнятості до
кількості найманих
працівників (код показника
16 13 0)
по банківських установах:
сума основної та
додаткової заробітної
плати, матеріальної
допомоги та інших
соціальних виплат, єдиного
внеску на
загальнообов'язкове
державне страхування,
інших витрат на утримання
персоналу відповідно по
НБУ та банках
по небанківських
кредитних установах:
сума витрат на оплату праці
та відрахувань на соціальні
заходи

Джерело даних

Коментар

ДСС "Структурні
зміни в економіці
України та її
регіонів"

середня кількість
працівників в еквіваленті
повної зайнятості,
кількість найманих
працівників

адміністративні
дані НБУ

щодо банків – рахунки
7400, 7401, 7403, 7409
відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського
обліку банків [9];
щодо НБУ – рахунки 7201,
7202, 7203, 7219 відповідно
до Плану рахунків
бухгалтерського обліку
НБУ [10]

ДСС "Структурні витрати на оплату праці,
зміни в економіці відрахування на соціальні
України та її
заходи
регіонів";
ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"
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Продовження додатка 1
Код показника
Назва
Правила
відповідно до
Регламенту ЄС показника
розрахунку
№ 295/2008
13 32 0
Витрати на по банківських установах:
оплату
щодо банків – сума
праці
основної та додаткової
заробітної плати,
матеріальної допомоги та
інших соціальних виплат,
інших витрат на
утримання персоналу;
щодо НБУ – сума
основної та додаткової
заробітної плати,
матеріальної допомоги та
інших соціальних виплат
по небанківських
кредитних установах:
дорівнює витратам на
оплату праці

13 33 0

Джерело даних
адміністративні
дані НБУ

Коментар
щодо банків – рахунки
7400, 7403, 7409 відповідно
до Плану рахунків
бухгалтерського обліку
банків [9];
фонд оплати праці за
регіонами (структура у %)
щодо НБУ – рахунки 7201,
7202 відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського
обліку НБУ [10]

ДСС "Структурні витрати на оплату праці
зміни в економіці
України та її
регіонів";
ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"
Відрахуван- по банківських установах: адміністративні щодо банків – рахунок
ня на
щодо банків – дорівнює
дані НБУ
7401 відповідно до Плану
соціальні
єдиному внеску на
рахунків бухгалтерського
заходи
загальнообов'язкове
обліку банків [9];
державне страхування;
фонд оплати праці за
щодо НБУ – сума єдиного
регіонами (структура у %);
внеску на загальнощодо НБУ – рахунки 7203,
обов'язкове державне
7219 відповідно до Плану
страхування, інших
рахунків бухгалтерського
витрат на утримання
обліку НБУ [10]
персоналу
по небанківських
ДСС "Структурні відрахування на соціальні
кредитних установах:
зміни в економіці заходи
дорівнює відрахуванням України та її
на соціальні заходи
регіонів";
ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"
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Продовження додатка 1
Код показника
відповідно до
Назва
Регламенту ЄС показника
№ 295/2008
12 11 0
Обсяг
реалізованої
продукції
(товарів,
послуг)

Правила
розрахунку

Джерело даних

по банківських
адміністративні
установах:
дані НБУ
сума процентних
доходів та аналогічних
доходів, комісійних
доходів, доходу за
рахунок акцій та інших
цінних паперів з
перемінною
дохідністю, чистого
прибутку або чистого
збитку за фінансовими
операціями, інших
операційних доходів,
мінус процентні
витрати та аналогічні
витрати відповідно по
НБУ та банках

по небанківських
кредитних установах:
сума процентних
доходів та аналогічних
доходів, інших
операційних доходів,
мінус процентні
витрати та аналогічні
витрати

адміністративні
дані Нацкомфінпослуг

ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"

Коментар
щодо банків – сума розділів
60, 61, 62, 64, 65, груп 630,
632, 633, 634, 635, 636, 639,
мінус розділи 70, 71
відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського
обліку банків [9];
алгебраїчна сума чистого
процентного доходу/(чистих
процентних витрат),
комісійних доходів,
результату від переоцінки та
від операцій з купівліпродажу, інших операційних
доходів та інших доходів, за
регіонами (структура у %) (з
інформації про фінансові
результати банків,
розміщеної на вебсайті
НБУ);
щодо НБУ – сума розділів
60, 61, 63, 64, 66, 67, 68,
рахунку 6208, 6209, мінус
група 660, розділ 70
відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського
обліку НБУ [10]
звітні дані про доходи та
витрати [11], додаток 4, сума
рядків 090, 100, 110, мінус
рядки 111, 180 (усього по
кредитних спілках, у тому
числі по тих, які здійснюють
депозитні операції)
сума чистого доходу від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), інших
операційних доходів, інших
фінансових доходів, інших
доходів за регіонами
(структура у %)
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Продовження додатка 1
Код показника
відповідно до
Назва
Регламенту ЄС показника
№ 295/2008
12 12 0
Обсяг
виробленої
продукції
(товарів,
послуг)

Правила
розрахунку

Джерело
даних

Коментар

по банківських
адміністративні щодо банків – сума розділів
установах:
дані НБУ
60, 61, 62, 64, 65, груп 630,
сума процентних
632, 633, 634, 635, 636, 639,
доходів та аналогічних
мінус розділи 70, 71
доходів, комісійних
відповідно до Плану рахунків
доходів, доходу за
бухгалтерського обліку банків
рахунок акцій та інших
[9];
цінних паперів з
сума чистого процентного
перемінною
доходу/(чистих процентних
дохідністю, чистого
витрат), комісійних доходів,
прибутку або чистого
результату від переоцінки та
збитку за фінансовими
від операцій з купівліопераціями, інших
продажу, інших операційних
операційних доходів,
доходів та інших доходів, за
мінус процентні
регіонами (структура у %) (з
витрати та аналогічні
інформації про фінансові
витрати відповідно по
результати банків, розміщеної
НБУ та банках
на вебсайті НБУ);
щодо НБУ – сума розділів 60,
61, 63, 64, 66, 67, 68, рахунку
6208, 6209, мінус група 660,
розділ 70 відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського
обліку НБУ [10]
по небанківських
адміністративні звітні дані про доходи та
кредитних установах: дані Нацкомвитрати [11], додаток 4, сума
сума процентних
фінпослуг
рядків 090, 100, 110, мінус
доходів та аналогічних
рядки 111, 180 (усього по
доходів, інших
кредитних спілках, у тому
операційних доходів,
числі по тих, які здійснюють
мінус процентні
депозитні операції)
витрати та аналогічні ДСС "Активи, сума чистого доходу від
витрати
власний капітал, реалізації продукції (товарів,
зобов’язання та робіт, послуг), інших
фінансові
операційних доходів, інших
результати
фінансових доходів, інших
підприємств"
доходів за регіонами
(структура у %)
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Продовження додатка 1
Код показника
Назва
Правила
Джерело
відповідно до
Коментар
Регламенту ЄС показника
розрахунку
даних
№ 295/2008
12 15 0
Додана
по банківських
адміністративні щодо банків – сума розділів
вартість за установах:
дані НБУ
60, 61, 62, 64, 65, груп 630,
витратами різниця між обсягом
632, 633, 634, 635, 636, 639,
виробництва виробленої продукції
741, рахунків 7400, 7401,
(товарів, послуг) (код
7403, 7409, мінус розділи 70,
показника 12 12 0) та
71, 73, 74, 75 відповідно до
алгебраїчною сумою
Плану рахунків
комісійних витрат,
бухгалтерського обліку банків
інших адміністративних
[9];
витрат та інших
сума комісійних витрат,
операційних витрат
адміністративних та інших
відповідно по НБУ та
операційних витрат, за
банках
регіонами (структура у %) (з
інформації про фінансові
результати банків, розміщеної
на вебсайті НБУ);
щодо НБУ – сума розділів 60,
61, 63, 64, 66, 67, 68, груп 745,
760, рахунків 6208, 6209,
7201, 7202, 7203, 7219, мінус
розділи 70, 71, 72, 73, 74, 76,
77, група 660 відповідно до
Плану рахунків
бухгалтерського обліку НБУ
[10]
по небанківських
адміністративні звітні дані про доходи та
кредитних установах:
дані Нацкомвитрати кредитної спілки [11],
різниця між обсягом
фінпослуг
додаток 4, сума рядків 090,
виробленої продукції
100, 110, мінус рядки 111,
(товарів, послуг) (код
180, 190, 210, 220, 240 (усього
показника 12 12 0) та
по кредитних спілках, у тому
іншими операційними
числі по тих, які здійснюють
витратами
депозитні операції);
фінансовий результат
кредитних спілок за регіонами
(структура у %) (з інформації
про основні показники
діяльності кредитних спілок,
розміщеної на вебсайті
Нацкомфінпослуг)
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Продовження додатка 1
Код показника
Назва
Правила
відповідно до
Регламенту ЄС показника
розрахунку
№ 295/2008
15 11 0
Капітальні дорівнює капітальним
інвестиції в інвестиціям у матеріальні
матеріальні активи, за виключенням
активи
витрат на житлові будівлі,
що будуються з метою
подальшого продажу
(передачі) відповідно по
НБУ, банках та кредитних
спілках
15 12 0
Капітальні дорівнює капітальним
інвестиції в інвестиціям у матеріальні
землю
активи – земля відповідно
по НБУ, банках та
кредитних спілках
15 13 0
Капітальні дорівнює капітальним
інвестиції в інвестиціям у матеріальні
існуючі
активи – житлові будівлі,
будівлі та
нежитлові будівлі,
споруди
інженерні споруди – за
напрямом витрат на
придбання активів, які
були у використанні,
відповідно по НБУ, банках
та кредитних спілках
15 14 0
Капітальні сума капітальних
інвестиції в інвестицій у матеріальні
будівництво активи – житлові будівлі
та
(крім житлових будівель,
перебудову що будуються з метою
будівель
подальшого продажу
(передачі)), нежитлові
будівлі, інженерні
споруди – за напрямами
витрат на придбання та
створення нових активів;
поліпшення,
вдосконалення,
реконструкцію,
модернізацію; капітальний
ремонт відповідно по НБУ,
банках та кредитних
спілках

Джерело даних

Коментар

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–
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Продовження додатка 1
Код показника
Назва
відповідно до
Регламенту ЄС
показника
№ 295/2008
15 15 0
Капітальні
інвестиції в
машини та
обладнання

–

Капітальні
інвестиції в
нематеріальні
активи

15 42 0

Капітальні
інвестиції в
концесії,
патенти,
ліцензії,
торговельні
марки й
аналогічні
права

15 44 1

Капітальні
інвестиції
у придбання
програмного
забезпечення

Директор департаменту
структурної статистики

Правила
розрахунку
дорівнює капітальним
інвестиціям у матеріальні
активи – машини,
обладнання та інвентар,
транспортні засоби
відповідно по НБУ, банках
та кредитних спілках
дорівнює капітальним
інвестиціям у
нематеріальні активи
відповідно по НБУ, банках
та кредитних спілках
дорівнює капітальним
інвестиціям у
нематеріальні активи –
права на комерційні
позначення, об'єкти
промислової власності,
авторські та суміжні права,
патенти, ліцензії, концесії
тощо, за виключенням
витрат на програмне
забезпечення та бази
даних, відповідно по НБУ,
банках та кредитних
спілках
сума капітальних
інвестицій у нематеріальні
активи – програмне
забезпечення та бази
даних – за напрямами
витрат на придбання та
створення нових активів;
придбання активів, які
були у використанні,
відповідно по НБУ, банках
та кредитних спілках

Джерело даних

Коментар

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

ДСС "Капітальні
інвестиції"

–

М. КУЗНЄЦОВА
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Додаток 2
до Методики
(пункт 4 підрозділу 2 розділу ІV)
Перевірка зіставності взаємопов’язаних показників
Показник

Взаємопов’язаний показник

назва

назва

джерело

Адміністративні дані Нацкомфінпослуг по кредитних спілках
Кількість кредитних спілок (які
функціонували у звітному році)
Витрати на персонал
Фінансовий результат

Кількість кредитних
спілок
Витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні
заходи кредитних спілок
Чистий фінансовий
результат (прибуток/
збиток) кредитних спілок

ДСС "Активи,
власний капітал,
зобов’язання та
фінансові
результати
підприємств"

Показники структурної статистики
Кількість найманих працівників
(код показника 16 13 0)

Витрати на оплату праці
(код показника 13 32 0)

Директор департаменту
структурної статистики

Середня кількість
працівників
(середньооблікова кількість
штатних працівників,
середня кількість зовнішніх
сумісників та працюючих
за цивільно-правовими
договорами) за класами
64.11, 64.19, 64.92 КВЕД
Фонд оплати праці усіх
працівників за класами
64.11, 64.19, 64.92 КВЕД

дані ДСС
"Обстеження
підприємств із
питань статистики
праці"

М. КУЗНЄЦОВА

18

Додаток 3
до Методики
(пункт 1 підрозділу 2 розділу ІІІ)
Умовний приклад розрахунку показників
структурної статистики по кредитних установах
на підставі адміністративних даних

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Назва показника
Адміністративні дані НБУ
по НБУ та банках
Процентні доходи та аналогічні доходи
Процентні витрати та аналогічні витрати
Комісійні доходи
Дохід за рахунок акцій та інших цінних паперів з
перемінною дохідністю
Чистий прибуток або чистий збиток за фінансовими
операціями
Інші операційні доходи
Комісійні витрати
Інші адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Адміністративні дані Нацкомфінпослуг
по небанківських кредитних установах
Процентні доходи та аналогічні доходи
Процентні витрати та аналогічні витрати
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати

Умовне
позначення

Значення
показника,
млн.грн

ПДб
ПВб
КДб

184535
84340
36568

ДАб

683

ЧПЗб
ІОДб
КВб
ІАВб
ІОВб

7726
9588
8921
29821
16558

ПДкр
ПВкр
ІОДкр
ІОВкр

674
199
19
192

Проведення розрахунків
1. Розрахунок показника "обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)"
по НБУ та банках здійснюється за формулою:
ОВб = ПДб – ПВб + КДб + ДАб + ЧПЗб + ІОДб =
= 184535 – 84340 + 36568 + 683 + 7726 + 9588 = 154760 (млн.грн)
2. Розрахунок показника "обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)"
по небанківських кредитних установах здійснюється за формулою:
ОВкр = ПДкр – ПВкр + ІОДкр = 674 – 199 + 19 = 494 (млн.грн)
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3. Розрахунок загального показника "обсяг виробленої продукції (товарів,
послуг)" по кредитних установах здійснюється за формулою:
ОВ = ОВб + ОВкр = 154760 + 494 = 155254 (млн.грн)
4. Розрахунок показника "додана вартість за витратами виробництва"
по НБУ та банках здійснюється за формулою:
ДВб = ОВб – (КВб + ІАВб + ІОВб) =
= 154760 – (8921 + 29821 + 16558) = 99460 (млн.грн)
5. Розрахунок показника "додана вартість за витратами виробництва"
по небанківських кредитних установах здійснюється за формулою:
ДВкр = ОВкр – ІОВкр = 494 – 192 = 302 (млн.грн)
6. Розрахунок загального показника "додана вартість за витратами
виробництва" по кредитних установах здійснюється за формулою:
ДВ = ДВб + ДВкр = 99460 + 302 = 99762 (млн.грн)

Директор департаменту
структурної статистики

М. КУЗНЄЦОВА
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