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УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
НА ЕТАПІ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Банківська ліквідність є показником, який характеризує життєво 
важливу роль діяльності як окремих банків, так і фінансової системи країни. 
Ліквідність банківської системи є її динамічним станом, який забезпечує 
своєчасність, повноту і безперервність виконанння всіх сукупних зобов’язань 
банківської системи та достатність коштів відповідно до потреб розвитку 
економіки країни. 

До головних завдань вирішення проблеми регулювання та 
прогнозування рівня ліквідності банківської системи України на етапі 
фінансової кризи можна віднести: 

• дослідження, узагальнення та адаптацію досвіду зарубіжних країн щодо 
використання сучасних механізмів та інструментів регулювання 
ліквідності як в цілому банківської системи на макрорівні, так і 
ліквідності банківських установ у розрізі окремого банку; 

• визначення та теоретичне обґрунтування основних напрямів 
удосконалення управління ліквідністю банківської системи з врахуванням 
періоду подолання наслідків світової фінансової кризи. 

Проведений аналіз впливу економічної ситуації в Україні на ліквідність 
комерційних банків свідчить, що вітчизняні комерційні банки протягом 
останніх п’яти років працюють у досить складних економічних умовах. Тому 
підтримка їх ліквідності стає для них ще більш складним завданням, що 
висуває більш тверді вимоги до розробки моделей управління ліквідністю. 

Результати досліджень підтверджують, що в минулому році спрямованість 
операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків 
визначалася з урахуванням динаміки ліквідності банківської системи. Зокрема, 
на початку 2008 року спостерігався профіцит ліквідності, зумовлений 
насамперед значними видатками бюджетних коштів у грудні 2007 року. За 
таких умов НБУ переважно здійснював операції з мобілізації коштів банків. У 
подальшому спостерігалося зменшення рівня ліквідності банків, насамперед – 
через акумуляцію значних обсягів коштів на єдиному казначейському 
рахунку (у січні-вересні 2008 року обсяг коштів уряду в національній валюті 
на рахунках у НБУ збільшився у 3,6 раза до 15,9 млрд. грн.), і НБУ активніше 
підтримував ліквідність банків через операції рефінансування. Разом з тим 
пом’якшено умови доступу банків до механізмів підтримки ліквідності. 
Починаючи з квітня минулого року НБУ в порядку експерименту приймав 
рішення про забезпечення кредитів рефінансування акцій власників істотної 
участі в банку, а в подальшому – постановою Правління НБУ від 
25.07.2008 цей механізм було запроваджено на постійній основі. 

Регулювання ліквідності банківської системи передує аналізу стану та 
чинників, що її зумовлюють. Попит на ліквідність формується сумарним 



обсягом обов’язкових резервних вимог, що зберігаються на рахунках банків у 
центральному банку, та вільною ліквідністю (кошти на рахунках банків у ЦБ, за 
винятком коштів сформованих обов’язкових резервних вимог). Тобто, 
кількісно ліквідність вітчизняної банківської системи визначається обсягом 
коштів на кореспондентських рахунках банків у НБУ. 

Про рівень ліквідності банківської системи свідчить і такий показник, як 
відношення вільної ліквідності до грошової бази. В Україні протягом 
2007 року значення цього показника коливалося в межах 9,0-13,3 %. 

У 2008 році ситуація з ліквідністю банківської системи в Україні суттєво 
погіршилася: зазначений показник знизився з 7,1 % на початок року до 3,3 % на 
початок червня. Із червня вільна ліквідність банків має тенденцію до зростання 
і на початок жовтня 2008 р. становила 6,6 %. На початок жовтня цей показник 
знизився до 1,25 %, що свідчить про проблеми ліквідності банківської 
системи, зумовлені низкою внутрішніх і зовнішніх чинників макро- та 
мікроекономічного характеру. 

Із жовтня 2008 року на грошово-кредитному ринку спостерігалося 
напруження щодо ліквідності банківської системи, зумовлене впливом 
фінансової кризи та наслідками недобросовісної конкуренції – штучно 
спровокованого посилення недовіри до фінансового стану деяких банків. Щоб 
стабілізувати ситуацію, НБУ запровадив додаткові заходи щодо діяльності 
банків, які відображені в постанові Правління НБУ від 11.10.2008 № 319. 
Основні з них були спрямовані на розширення можливостей банків щодо 
підтримки ліквідності через механізми рефінансування; недопущення відтоку 
коштів клієнтів з банківської системи; безперебійне здійснення платежів; 
тимчасове лімітування відхилень між курсами купівлі та продажу готівкової 
іноземної валюти; пом’якшення умов формування обов’язкових резервних 
вимог; обмеження попиту банківських установ на іноземну валюту; обмеження 
обсягів кредитування в іноземній валюті позичальників, які не мають джерел 
валютної виручки тощо. Це дало змогу дещо стабілізувати ситуацію в країні. 

Фінансові ринки дуже динамічні, тому рівень ліквідності активів може 

змінюватися досить швидко. Значення аналізу стану фінансових ринків 

зростає, коли банк застосовує стратегію примусової трансформації активів і 

планує задовольнити потребу в ліквідних коштах через продаж активів до 

настання термінів їх погашення. 

Стан ліквідності окремого банку суттєво залежить і від рівня ризику, який 

пов’язується з кожним конкретним видом активів. У процесі оцінки якості 

активів визначається ймовірність вчасного повернення коштів банку. 

Результати аналізу дозволяють оцінити безперебійність автоматичного 

перетворення активів у ліквідну форму з настанням строків погашення 

кредитів чи цінних паперів, сплати процентів за наданими кредитами, 

повернення дебіторської заборгованості, одержання дивідендів від пайової 

участі в інших підприємствах та ін. 

Вирішуючи зазначені завдання, необхідно враховувати не лише 

можливості банку та потреби клієнтури, а й такі чинники, як політична та 

економічна ситуація в країні, стан грошового ринку, наявність та досконалість 



законодавства, надійність клієнтів та партнерів, рівень ризикованості 

банківських операцій, розвиток ринку цінних паперів тощо. 

Для вітчизняних банків створення ефективних систем управління 

ліквідністю ускладнюється внаслідок нерозвиненості внутрішніх фінансових 

ринків, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, 

недостатнього рівня кваліфікації та досвіду банківських кадрів. Тому перед 

менеджментом банку постає завдання пошуку оптимального 

співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення 

достатнього прибутку, так і з погляду ліквідності з урахуванням реальних 

можливостей. 

Сутністю проблеми управління ліквідністю банків є насамперед 

невідповідність попиту і пропозиції щодо ліквідних коштів, що потребує 

постійного контролю цього розриву. Пропозиція готівкових коштів 

формується за рахунок тимчасово вільних ресурсів окремих банків на 

міжбанківському кредитному ринку, нових депозитних внесків клієнтів 

банку, поповнення вже наявних рахунків, доходів тощо. Завданням 

керівництва банку є задоволення попиту на готівку в повному обсязі, тобто 

підтвердження платоспроможності банку. 

Кожний комерційний банк повинен самостійно забезпечувати підтримку 

своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що 

складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів 

діяльності і проведення в наступному науково обґрунтованої економічної 

політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального 

призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, 

здійснення активних кредитних операцій. 

Управління ліквідністю банківської системи, як процес формування умов 

та регулювання її оптимального рівня, здійснюється в межах монетарної 

програми НБУ в процесі виконання ним регулятивної функції відповідно до 

основних монетарних показників, визначених Основними засадами грошово-

кредитної політики на відповідний період. 

У міжнародній банківській практиці менеджерами з управління 

ліквідністю банків запропоновано ряд практичних рекомендацій для 

поліпшення цього виду діяльності, які потребують розробки гнучкої 

системи адаптації щодо впровадження їх у практику функціонування 

вітчизняних банків. Проте вітчизняні реалії функціонування економіки свідчать 

про необхідність проведення додаткових комплексних досліджень, 

спроможних надати відповіді на конкретні питання щодо подолання 

негативних наслідків сучасного етапу економічного розвитку країни. 
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