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багаторівневому режимі по рахунках ностро-лоро, а з іншого 
боку, мультиплікація банківських пасивів, як кредитних ресурсів, 
селективно працюватиме на всіх рівнях національної економіки 
(верхньому, середньому і нижньому). 

Така система дозволить підвищити доступність кредиту для:  
1) всіх суб’єктів господарювання, починаючи від державної 

корпорації до підприємств малого і середнього бізнесу, 
кооперативів і індивідуальних підприємців;  

2) широких верств населення з невеликим рівнем доходу, 
починаючи від обласних мегаполісів до найбільш віддалених від 
центру населених пунктів, де відсутнє кредитування;  

3) населення і підприємців, які не можуть виконати вимоги, 
що пред’являються комерційними банками до позичальників — 
наявності застави, поручителів, довідок про доходи, забезпечення 
тощо. 

Дана система, на наш погляд, може бути ефективною і 
внаслідок того, що зважаючи на наявність одного 
міжбанківського кореспондентського рахунку легко відстежити 
шлях руху грошей, тоді як сучасна практика множинності 
кореспондентських рахунків веде до розпорошення грошових 
коштів, а інколи сприяє незаконній банківській діяльності, 
пов’язаній з несанкціонованим відпливом капіталу та іншими 
видами фінансового шахрайства. 

Для ефективного розвитку трирівневої банківської системи 
України необхідно передбачити:  

а) відповідну цій системі нормативно-правову базу регулювання 
діяльності нових інститутів фінансових посередників (кредитних 
кооперативів, товариств взаємного кредитування, спеціалізованих 
банків тощо), які необхідно включити в банківську систему;  

б) створення підсистем, супутних становленню і розвитку 
нових кредитних інститутів в рамках банківської системи 
України;  

в) адекватні наглядові органи, що відповідають за кількість і 
якість фінансових послуг, які надаються посередниками. 

Трирівнева банківська система України — це та інституційна 
основа всієї системи організованого кредиту, яка повинна 
забезпечувати стабільність економічного і фінансового розвитку 
країни. Перехід до такої системи допоможе: 

 модернізувати банківський сектор на основі запропонованої 
трирівневої моделі (державні банки — суспільно-приватні 
кредитні організації — організації кредитної кооперації); 
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 сформувати групу державних банків, що спеціалізуються на 
фінансуванні державних інвестиційних програм і банківському 
обслуговуванні державних корпорацій, одночасно різко 
підвищити їх капіталізацію і закріпити за ними конкретні функції 
у системі державного господарського механізму;  

 створити у всіх областях України широку мережу кредитної 
кооперації, що охопить усі прошарки суспільства (міські і 
сільськогосподарські кредитні кооперативи, позичкові каси, каси 
взаємодопомоги, кредитні союзи тощо); 

 надати право ліцензування мікрофінансових інститутів 
територіальним управлінням Національному банку України; 

 доручити Національному банку України розробку 
кваліфікаційних вимог до персоналу фінансових інститутів 
другого і третього рівнів банківської системи. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ 
БАНКУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ГЕП-АНАЛІЗУ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы практического 
управления процентным риском банка на основе использования 
модели геп-анализа. Основное внимание уделено 
усовершенствованию действующей методики гепа, а также 
использованию имитационного моделирования. 
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геп-анализ, чувствительные активы, чувствительные пассивы. 
 
The actual questions of the practical management of interest rate risk 
in bank on the basis of model of the Gap-analysis are reviewed in the 
article. The basic attention is given to improvement of a working Gap-
management, and also use of imitating modeling. 
 
Keywords: interest rate risk, sources of interest rate risk, Gap-analysis, 
sensitive assets, sensitive liabilities. 
 
У статті розглядаються актуальні питання практичного управління 
процентним ризиком банку на основі використання моделі геп-
аналізу. Основна увага приділяється удосконаленню існуючої 
методики гепу, а також використанню імітаційного моделювання. 
 
Ключові слова: процентний ризик, форми процентного ризику, 
геп-аналіз, чутливі активи, чутливі пасиви. 

 
Стабільне та ефективне функціонування банківських установ 

нерозривно пов’язане з вирішенням проблеми підвищеного рівня 
ризику як невід’ємної частини банківської діяльності за умов 
конкуренції. 

На сьогоднішній день ні в кого у фінансовій сфері не викликає 
сумніву необхідність управління ризиками. Акціонерам та 
керівництву банку необхідна точна і повна інформація для 
підтримки прийняття рішень у галузі управління ризиками. Головна 
причина цього полягає в тому, що, не вимірюючи і не управляючи 
ними, банки можуть втратити значну частину свого капіталу або 
збанкрутувати. 

Для того, щоб звести до мінімуму втрати капіталу, менеджменту 
банку необхідно мати повну інформацію стосовно причин появи 
ризиків, основних взаємозв’язків між характеристиками діяльності 
банківської установи та зовнішнім середовищем, що є генератором 
основних видів ризиків. У зв’язку з цим, особливу актуальність 
набуває питання аналізу та управління ризиками в банку. 

На сьогоднішній день питання управління процентним 
ризиком висвітлено недостатньо у порівнянні, скажемо, із 
кредитним чи ризиком ліквідності: немає єдності в трактуванні 
основних принципів управління ризиком процентної ставки, 
відсутні розробки методичного характеру. Справа в тому, що по 
своїй сутності процентний ризик набуває помітний вплив на 
діяльність банків тільки в умовах стабільної економіки, 
розвинутої інфраструктури фінансового ринку і, як наслідок, 
твердої конкуренції. У нестабільній же економіці банки звичайно 
перекладають процентний ризик на клієнтів, встановлюючи 
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велику різницю між ставками залучення і розміщення, тобто 
процентну маржу.  

Останнім часом підвищився інтерес банкірів до процентного 
ризику. Особливістю процентного ризику є те, що він, по своїй суті, 
вимагає складних математичних методів для охоплення всіх джерел 
його виникнення, правильного виміру й адекватного реагування.  

Національний банк України визначає ризик зміни процентної 
ставки, як наявний або потенційний ризик для надходжень або 
капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін 
процентних ставок [1]. 

А виходячи із сучасної методики оцінки ринкових ризиків 
Value-at-Risk (ризикова вартість) можна визначити процентний 
ризик, як величину збитків які отримає банк при зміні 
відсоткових ставок на ринку. 

Процентний ризик відноситься до тих видів ризику, яких банк 
не може уникнути у своїй діяльності. Банківські установи завжди 
приймають на себе визначений ризик зміни процентних ставок, 
унаслідок постійних змін кон’юнктури на фінансових ринках. 
Однак рівень цього ризику повинний бути обґрунтованим.  

Для практичного аналізу та управління процентним ризиком у 
банку необхідно чітко знати, з якими конкретними формами 
цього виду ризику прийдеться стикнутися менеджменту 
банківської установи, оскільки існуючі моделі та методи 
управління процентним ризиком направлені тільки на певні його 
аспекти. 

Але зараз у вітчизняних і зарубіжних дослідників немає 
єдиної точки зору стосовно форм процентного ризику. При цьому 
більшість із них, а також міжнародні та національні органи 
банківського нагляду погоджуються, що основних форм 
процентного ризику можна виділити чотири. Так, відповідно до 
“Принципів управління та нагляду за ризиком процентної 
ставки” Базельського Комітету з питань Банківського нагляду 
формами процентного ризику є [2]: 

1) ризик переоцінки;  
2) ризик зміни кривої дохідності;  
3) базисний ризик;  
4) опціональний ризик (або ризик права вибору).  
Процедура аналізу процентного ризику ґрунтується на 

визначенні тих методів, результати яких будуть враховуватися 
керівництвом при прийнятті рішень. Ці рішення повинні 
привести до максимального збільшення вартості банку. Слід 



Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16 

 178

зазначити, що майбутні коливання процентних ставок можуть 
принести банку не тільки збитки, а і бути джерелом додаткових 
доходів. При управлінні процентним ризиком менеджмент банку 
повинен завжди враховувати цю залежність. 

Тому для оцінки рівня ризику зміни процентної ставки 
необхідне застосування відповідних адаптованих до вітчизняних 
реалій економіко-математичних та статистичних моделей та 
методів. 

Сучасною теорією та практикою управління процентним 
ризиком вироблено ряд методів: управління гепом; управління 
дюрацією (імунізація балансу); хеджування; стрес-тестування; 
імітаційне моделювання. 

Серед наведених методів перші два можна віднести до 
класичних, які вже тривалий час використовуються як 
зарубіжними, так і вітчизняними банками. А інші методи є більш 
новітніми, для використання яких у практиці необхідні складні 
математичні та статистичні розрахунки або високий рівень 
розвитку ринку похідних цінних паперів. 

Останнім часом з’являються й інші методики управління 
процентним ризиком. Так, наприклад, деякі науковці пропонують 
використовувати трансфертне ціноутворення на основні 
банківські продукти в якості інструменту управління процентним 
ризиком банку [3, с. 35]. Згідно цієї методики за допомогою 
трансфертного ціноутворення за узгодженими строками 
погашення можливо досягти мінімізації основних форм 
процентного ризику банківської установи. 

Зупинимося детальніше на першому методі управління 
процентним ризиком. Оскільки управління розривами був одним 
із перших методів, розроблених для оцінки експозиції ризику 
процентної ставки, та продовжує широко застосовуватися 
банками, особливо вітчизняними. 

Можна стверджувати, що ГЕП менеджмент — основний блок 
управління активами і пасивами банку (тобто балансом банку) на 
основі розриву за обсягами між чутливими до зміни відсотка 
активами і чутливими до такої ж зміни пасивами. 

Управління ГЕПом можна визначити як стратегію 
максимізації процентної маржі протягом циклу зміни процентної 
ставки. Треба зазначити, що даний метод належить до 
комплексних методів управління ризиком відсоткової ставки, 
тобто за допомогою ГЕПу здійснюється аналіз, контроль та 
прогнозування ризику. 
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Оскільки управління процентним ризиком на основі аналізу 
розривів ґрунтується на понятті чутливості активів, зобов’язань та 
позабалансових статей до зміни процентних ставок то одним із 
кроків удосконалення цього методу є поділ чутливості на три групи. 
Такий поділ сприятиме більш глибшому аналізу та залежності 
статей балансу банку від зміни ринкових процентних ставок, що в 
свою чергу призведе до об’єктивнішого аналізу та моніторингу 
процентного ризику. До таких груп можна віднести наступні: 

— інерційно чутливі — це фінансові інструменти, ставка, за 
якими переоцінюється наприкінці строку контракту (при умові 
його пролонгації) або в фіксовані дати за контрактом; 

— миттєво чутливі — це фінансові інструменти, ставка, за 
якими змінюється впродовж одного тижня після зміни базової 
ставки. Тобто такі фінансові активи включаються до того 
строкового інтервалу, на який припадає дата перегляду 
процентної ставки; 

— стандартно чутливі — це фінансові інструменти, ставка, за 
якими змінюється упродовж 1—2 місяців після зміни базової 
ставки, тобто існує тривалий часовий лаг. Отже, фінансові 
інструменти, що відносяться до цієї групи повинні включатися до 
іншого часового інтервалу з урахуванням зсуву у 2 місяці. 

Розподіл на ці групи чутливості фінансових інструментів 
здійснюється відповідно до кореляційно-регресійного аналізу, 
тобто залежно від значення кореляції процентної ставки 
досліджуваного інструменту та базової ставки. Також до аналізу 
включаються накопиченні дані про взаємовідносини із клієнтами 
банку та випадки перегляду відсоткових ставок для кожного 
клієнта після зміни базових ринкових процентних ставок. Для 
дослідження кореляційних зв’язків відсоткових ставок 
фінансових інструментів одного із комерційних банків України 
1-ї групи використаємо наступні базові процентні ставки: 

 середньозважена ставка LIBOR 30 днів USD (для аналізу 
кредитів в USD); 

 середньозважена ставка рефінансування НБУ (для аналізу 
кредитів у національній валюті); 

 середньозважена ставка міжбанківського кредитного ринку 
(для аналізу кредитів у національній валюті). 

Процентна ставка LIBOR в USD обрана для оцінки зв’язку 
кредитів в USD, оскільки біля 70 % усіх кредитів в іноземній 
валюті надані саме в доларах США, тому аналіз буде проведено 
за цією валютою. 
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Показники кореляції відсоткових ставок фінансових 
інструментів та базових ставок за 2007—2009 рр. наведено в 
табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ БАЗОВИХ ПРОЦЕНТНИХ 

СТАВОК ТА СТАВОК НА ОКРЕМІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗА 
ЩОМІСЯЧНИМИ СТАВКАМИ у 2007—2009 рр. 

Базові 
процентні 
ставки 

Кредитний ринок Депозитний ринок 

Кредити надані 
юридичним 
особам 

Кредити надані 
фізичним 
особам 

Депозити 
юридичних 

осіб 

Депозити 
фізичних осіб 

USD Гривня USD Гривня USD Гривня USD Гривня 

Ставка LIBOR, 
USD 0,024 — 0,107 — – 0,256 — – 0,208 — 

Ставка 
рефінансува
ння НБУ 

— 0,485 — 0, 569 — 0, 203 — 0,624 

Ставка 
міжбанківсь
кого 
кредитного 
ринку  

0, 632 0,783 0, 601 0,766 — – 0,139 — 0,148 

 
Відповідно до теорії статистики значення коефіцієнта 

кореляції інтерпретується наступним чином: до 0,3 — зв’язок 
відсутній; від 0,31 до 0,5 — зв’язок слабкий; від 0,51 до 0,7 
— зв’язок помірний; від 0,71 до 1,0 — зв’язок суттєвий. 

У нашому випадку зв’язок процентних ставок будемо 
розуміти таким чином: 

— якщо значення коефіцієнта кореляції до 0,3, то фінансовий 
інструмент віднесено до групи інерційно чутливих; 

— якщо значення коефіцієнта кореляції від 0,31 до 0,7, то 
фінансовий інструмент віднесено до групи стандартно чутливих; 

— якщо значення коефіцієнта кореляції від 0,71 до 1,0, то 
фінансовий інструмент віднесено до групи миттєво чутливих. 

Отже, якщо за результатами аналізу зв’язку фінансовий 
інструмент віднесено до групи стандартно чутливих, то 
необхідно враховувати часовий лаг терміном у 2 місяці між 
зміною базової ставки та ставки на інструмент при розрахунку 
ГЕПів. Тобто, включати такий інструмент до часового інтервалу, 
який на 2 місяці пізніший від дати зміни базової ставки, при 
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умові, що дата перегляду процентної ставки на фінансовий 
інструмент банку припадає на цей проміжок часу. Інакше такий 
фінансовий інструмент включається вже до іншого часового 
інтервалу при розрахунку розривів.  

Аналогічна ситуація виникає і при миттєво чутливих 
фінансових активах чи зобов’язаннях банку з тією різницею, що 
часовий лаг складає всього до 1 тижня, тобто такий інструмент 
буде включений або в інтервал зміни базової ставки (якщо дата 
перегляду ставки за інструментом також припадає у цей інтервал 
і він є досить широким), або в наступний. 

За результатами розрахунку кореляційних зв’язків процентних 
ставок на фінансові інструменти можна стверджувати, що 
найтісніший зв’язок ставок мають кредити надані банками і 
міжбанківські кредити, тобто кредити надані у національній 
валюті відносяться до групи миттєво чутливих. А до групи 
стандартно чутливих можна віднести кредити надані в іноземній 
валюті (в нашому випадку у доларах США) та депозити залучені 
від фізичних осіб у національній валюті. 

Вище наведені розрахунки і висновки стосовно груп 
чутливостей проілюструємо на прикладі розрахунку 
процентного ризику за допомогою ГЕП-аналізу за даними 
умовного банку (табл. 2). 

 
 

Таблиця 2 
АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕП МЕТОДУ 

№ Показник 1—7 
днів 

8—31 
день 

32—92 
дні 

93
—

18
3 

дн
і 

18
4—

36
5 
дн
ів

 

Б
іл
ьш

е 
ро
ку

 

У
сь
ог
о 

1 Чутливі 
активи 506723 998 604 2004787 4522 653 3728 296 11962906 23 723 969 

2 
Чутливі 
зобов’язан
ня 

1462781 2812 901 1995778 3956 413 5474 437 1 705 359 17 407 670 

3 ГЕП – 956058 – 1814297 9 009 566 240 – 1746141 10257547 6 316 299 

4 КГЕП – 956058 – 2770355 – 2761346 – 2195106 – 3941247 6 316 300 — 

5 Коефіцієнт 
ГЕПу  0,35 0,36 1,00 1,14 0,68 7,01 1,36 

6 

Індекс 
відсотково
го ризику, 
% 

4,03 11,68 11,64 9,25 16,61 26,62 — 
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Виходячи із розрахунків, можна зробити висновок, що банк 

постійно бере на себе посередній процентний ризик, окрім 
останнього часового інтервалу (більше року), де ризик 
перевищує оптимальну межу в 25 %, що негативно може 
вплинути на діяльність банківської установи при несприятливих 
подіях зміни відсоткових ставок. 

Щодо використання названих нами груп чутливості 
фінансових інструментів, то можна навести приклад, виходячи із 
розрахунків. Так, якщо взяти кредити надані юридичним особам 
у доларах США з плаваючою процентною ставкою, яка 
переглядається щомісяця, то за нашою методикою їх необхідно 
віднести до групи “32—92 дні”, а не “8—31 день”. 

Треба наголосити на тому, що метод ГЕПу є тим більш 
ефективнішим та точнішим, чим більше взято часових інтервалів 
для аналізу, тобто чим вони є коротшими. 

Хоча ГЕП-аналіз і є найпоширенішим засобом оцінки та 
контролю процентного ризику банку, але і він не позбавлений 
недоліків, оскільки: 

— у ньому враховуються розбіжності у характеристиках 
різних позицій у межах одного часового інтервалу; 

— не враховуються зміни вартості активів, які становлять 
основу фінансових інструментів у портфелі банку (базисний 
ризик); 

— не враховує зміни у термінах платежів, що виникають 
унаслідок зміни ринкових процентних ставок; 

— навіть нульовий ГЕП не може гарантувати повного захисту 
від процентного ризику. 

Метод ГЕПу сам по собі забезпечує управління ризиком 
переоцінки, як форми процентного ризику, а використання ще і 
запропонованих заходів дасть змогу позбавитись від певних 
недоліків у частині базисного ризику та ризику зміни кривої 
дохідності. 

Наступним напрямом вдосконалення методики ГЕП-аналізу є 
побудова імітаційної моделі на його основі. Імітаційна модель 
майбутньої структури активів і пасивів банку передбачає 
розрахунок прогнозного потоку процентного доходу для різних 
сценаріїв зміни базових процентних ставок. У якості процентних 
ставок будуть застосовуватись ті ж самі індикатори, що і для 
розрахунку кореляційного зв’язку. 

Оскільки для активних та пасивних фінансових інструментів 
банку чутливість до зниження або зростання базових процентних 
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ставок різна (залежність виражає знак коефіцієнта кореляції), то і 
моделювання буде здійснюватися окремо для сценаріїв зниження 
та зростання відсоткових ставок. У моделі застосовується 
наступний принцип розрахунку — задається прогнозована зміна 
базової процентної ставки та відхилення середньозважених 
процентних ставок кожного фінансового інструменту від базової 
ставки. 

Таким чином, беручи до уваги групи чутливості ГЕП-аналізу 
та сценарії розвитку можна запропонувати наступний поділ усіх 
фінансових інструментів на групи: 

1) інерційно чутливі до зниження процентних ставок; 
2) миттєво чутливі до зниження процентних ставок; 
3) стандартно чутливі до зниження процентних ставок; 
4) інерційно чутливі до зростання процентних ставок; 
5) миттєво чутливі до зростання процентних ставок; 
6) стандартно чутливі до зростання процентних ставок. 
Моделювання, крім названих сценаріїв, ще необхідно 

здійснювати за двома станами розвитку ринку: сценарій 
нормального розвитку та стрес-тестування. 

Вхідні дані для моделювання можна брати, виходячи із трьох 
ситуацій подальшого розвитку, які характеризуються такими 
моделями: 

1) модель пасивного розвитку — після закінчення строку 
фінансові інструменти (кредити, депозити, інше вкладення 
капіталу) не поновлюються; 

2) статична модель розвитку — після закінчення строку 
фінансові інструменти поновлюються за такими ж умовами та з 
такою групою чутливості; 

3) динамічна модель розвитку — прогнозна структура активів 
і пасивів банку для ГЕП-аналізу формується виходячи із плану 
розвитку банку та планів залучення та розміщення коштів. 

Для отримання якісної вхідної інформації необхідної для 
моделювання ризику процентної ставки, обробка результатів, 
щодо присвоєння груп чутливості фінансових інструментів та 
прогнозних відсоткових ставок повинна здійснюватися 
автоматично із обов’язковою перевіркою експертами банківської 
установи. Інакше неможливо буде досягти бажаного результату. 

Підсумовуючи все вище викладене, можна зазначити, що 
процентний ризик є неодмінним супутником діяльності будь-
якого банку та пов’язаний із можливістю фінансових втрат у 
зв’язку із негативною зміною ринкових процентних ставок. 
Управління цим ризиком набуває все більшого значення на 
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розвинутих фінансових ринках. Одним із комплексних методів 
управління ризиком зміни процентних ставок є ГЕП-аналіз, який 
дає змогу отримати показники чутливості надходжень та капіталу 
до процентного ризику. Але як і більшість методів модель ГЕПу 
не позбавлена і недоліків. Запропоновані в статті заходи дадуть 
змогу підвищити ефективність даного методу, як у частині більш 
точнішого оцінювання процентного ризику, так і в частині його 
прогнозування за різними сценаріями розвитку. 

Впровадження в щоденну банківську практику даного методу 
управління процентним ризиком, удосконалення інструментів 
зниження цього ризику дасть можливість не тільки підвищити 
надійність функціонування і прибутковість конкретного банку, 
але й покращити найважливіші показники діяльності банківської 
системи загалом. 
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