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Спроможність виконувати зобов’язання перед вкладниками, кредиторами та іншими 
контрагентами вчасно і з мінімальними витратами, а також спроможність здійснювати 

кредитні операції відповідно до стандартів своєї кредитної політики, що формується під 
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів за умови дотримання оптимального співвідношення 

активів і пасивів. 
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Фактори впливу на ліквідність банку 

Фінансові фактори 
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Стан ліквідності банківської системи України 

Рисунок 1 – Динаміка основних показників банківської 
системи України 

Рисунок 3 - Динаміка показників ліквідності за період  
з 01.01.2012 по 01.01.2014  

Рисунок 2 - Динаміка прoблемних кредитів банківськoї 
системи України за періoд з 01.01.2012 пo 01.01.2014  

Рисунок 4 - Динаміка індикатoрів фінансoвoї стійкoсті за 2011-
2013 рр.  



Система аналізу ліквідності у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 

Аналіз ліквідності банку 
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Модель бінарних характеристик 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Ідентифікація базових факторів ризиків 

Надання кількісної характеристики кожному із базових 

факторів ризиків 

Визначення пріоритетності базових факторів ризиків на 

основі значень отриманих бінарних характеристик щодо 

макроекономічних та мікроекономічних категорій 

Отримання відносної кількісної характеристики ризиків 

Здійснення якісної оцінки рівня ризиків, тобто визначення 

причинно-наслідкової обумовленості визначеної кількісної 

характеристики 



Показники-індикатори ризиків(макроекономічні категорії) ПАТ «Дочірній 
банк Сбербанку Росії» 

  Фактори Рівень ризику 

1 Стабільність економічної ситуації в країні 

2 Стан міжбанківського ринку 

3 Політична та геополітична стабільність 

4 Значні коливання національної валюти 

5 Зміна відсоткових ставок 

6 Стабільність ресурсної бази банку, що 
виступає забезпеченням кредитних 
операцій банку 

7 Стан фінансових ринків 

8 Оцінка стану банку третіми особами 

Слабкий рівень ризику Помірний рівень ризику Великий рівень ризику 



  Індикатор Значення 

Кредитний ризик 

1 KR1 – захищеність від кредитного ризику, % 5,60 

2 KR2- прибутковість кредитного портфеля, % 14,57 

3 KR3 – коефіцієнт кредитної активності, % 73,83 

Ринковий ризик 

1 RR1 – коефіцієнт покриття, % 201,26 

2 RR2- коефіцієнт ресурсної бази,% 137,03 

Ризик ліквідності та фінансової стійкості 
1 RL1 – норматив ліквідності Н4, % 39,11 
2 RL2 – норматив ліквідності Н5, % 47,55 

3 RL3 – норматив ліквідності Н6, % 80,59 

4 RL4 – коефіцієнт високоліквідних активів, % 30,23 

5 RL5 – коефіцієнт І 10, % 11,41 
6 RL6 – коефіцієнт І 11, % 137,03 

7 RL7 – коефіцієнт І 22, % 72,98 

Операційний ризик 

1 OR1 – достатність капіталу, % 10,45 

2 OR2 – захищеність капіталу, % 417,52 

3 OR3 – норматив адекватності РК, % 12,34 

4 OR4 – захищеність від ризику за активними операціями, % 4,14 

5 OR5 – загальний рівень рентабельності доходів, % 13,21 

Показники-індикатори ризиків ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 

Слабкий рівень ризику Помірний рівень ризику 



Розрахунок показника невідповідності бінарних характеристик ПАТ 
«Дочірній банк Сбербанку Росії» 

Макроекономічних категорій:  

Комплексного аналізу:  

Мікроекономічних категорій:  

0,33 

= 0,17 

= 0,02 

Перехід від кількісної до якісної характеристики ризику: 



Дякую за увагу 


