
 

КОНТАКТНА ГРУПА ГРОШОВОГО ТА ВАЛЮТНОГО РИНКІВ 

П’ятниця, 24 липня 2020 року, 14:00-16:00 

Розширене засідання  
відбулося дистанційно з використанням ресурсу Zoom  

 

Порядок денний 

 

1. UONIA – новий індикатор грошового ринку України 

Спікер: Олександр Арсенюк, Національний банк України 

Було представлено новий індикатор (бенчмарк) грошового ринку 
України – Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA), 
акцентовано увагу на причинах запровадження нового індикатора та 
його основних відмінностях від попереднього індикатора грошового 
ринку України – Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR). 

 

2. Операції своп процентної ставки з НБУ як інструмент хеджування 
банками процентного ризику: перший досвід, підходи до 
визначення ставок 

Спікери: Микола Селехман, Артем Андрющенков, Національний банк 
України 

Було здійснено короткий огляд першого досвіду проведення операцій 
своп процентної ставки з Національним банком України, відбулося 
обговорення підходів до визначення процентних ставок при проведенні 
таких операцій. 

3. Вплив операцій своп процентної ставки з НБУ на економічні              
нормативи діяльності банків 

Спікер: Первін Дадашова, Національний банк України 

Було надано інформацію стосовно впливу операцій своп процентної 
ставки з Національним банком на економічні нормативи банків 

 

4. Особливості підготовки пакету документів для участі в 
операціях своп процентної ставки з НБУ   

Спікер: Ніна Горлова, Національний банк України 

Було обговорено практичні питання, пов’язані з підготовкою пакету 
документів для участі в операціях своп процентної ставки з НБУ   
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5. Особливості відкриття банками рахунку в цінних паперів 
депонента в Національному банку України 

Спікер: Андрій Супрун, Національний банк України 

Було обговорено практичні питання, пов’язані з відкриттям рахунку в 
цінних паперах депонента в Національному банку України для участі в 
операціях своп процентної ставки з Національним банком України 

 

6. Особливості формування пулу застави для участі в операціях 
своп процентної ставки з НБУ 

Спікер: Олег Новаковський, Національний банк України 

Були обговорені практичні питання, пов’язані з формуванням пулу 
застави для участі в операціях своп процентної ставки з Національним 
банком України  

 

7. Підходи до відображення операцій своп процентної ставки з НБУ 
в бухгалтерському обліку банків 

Спікер: Наталія Коломієць, Національний банк України 

Були обговорені основні підходи до відображення операцій своп 
процентної ставки з Національним банком України в бухгалтерському 
обліку банків та акцентовано увагу на окремих практичних питаннях, 
пов’язаних з обліком таких операцій 

 

8. Підходи до визначення справедливої вартості інструменту своп 
процентної ставки з НБУ 

Спікер: Надія Мешенко, Національний банк України 

Було надано огляд підходів, які застосовує Національний банк до визна-
чення справедливої вартості інструменту своп процентної ставки, та бу-
дуть надані рекомендації з окремих практичних питань банкам 


