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ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Н. М. Думенко, аспірант, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, n.dumenko@univ.kiev.ua
Методологія дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на
застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, що включають:
наукову абстракцію, узагальнення та логічний аналіз, які дозволили визначити
вплив ризику зміни процентних ставок на банківську установу; системний
підхід – для оцінки ризиковості світового банківського сектору та виявлення
чутливості банківської системи до досліджуваного ризику. У ході дослідження
використовувалися також прийоми статистичного аналізу для розрахунку
індикаторів ризику зміни процентних ставок.
Результати. На основі аналізу системи ризик-менеджменту світового
банківського сектору виявлено, що одним із найбільш важливих ризиків для
банку є ризик зміни процентних ставок.
Показано джерела виникнення ризику та здійснено його класифікацію.
Проаналізовано вплив ризику на статті балансу, рівень доходів та економічну
вартість банку. Ступінь та характер впливу ризику підтверджує важливість
ефективного ним управління для забезпечення надійності банку.
Виокремлено основні принципи, яких варто дотримуватися у процесі
управління ризиком зміни процентних ставок.
Проведено аналіз чутливості банківської системи України до ризику та
встановлено, що за досліджуваний період українським банкам вдавалось
досягати відповідності між видом GAP та прогнозом зміни напряму,
швидкості й рівня відсоткових ставок та утримувати ризик зміни процентної
ставки на прийнятному рівні.
Новизна. Здійснено аналіз ризику зміни процентних ставок на рівні
банківської системи України на основі методики GAP менеджменту, що
дозволило оцінити ситуацію з управлінням даним ризиком в цілому на
макрорівні.

Практична значущість. Проаналізовано динаміку індикаторів ризику
зміни процентних ставок українських банків у 2002–2013 роках, що дає
можливість оцінити якість ризик-менеджменту банків, виявити тенденції та
окреслити напрями подальших досліджень.
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управління ризиком, GAP менеджмент, чиста процентна маржа, індекс
відсоткового ризику
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