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ВСТУП
Посилення конкуренції між банками, зростання дефіциту
банківських ресурсів, невизначеність економічного середовища, викликані
загостренням світової фінансової кризи, обумовлюють підвищену увагу
банків до управління ліквідністю. Ліквідність є важливою системною
характеристикою банку, яка свідчить про фінансову стабільність,
спроможність банку розширювати обсяги активних операцій та
протистояти негативним наслідкам кризових ситуацій.
Ефективне управління ліквідністю є необхідною умовою
забезпечення безперебійної роботи банку, оптимального розподілу і
використання банківських ресурсів. Виходячи з того, що основна мета
управління ліквідністю банку полягає у забезпеченні достатнього рівня
ліквідності при максимізації дохідності, її досягнення потребує розробки
відповідного
фінансового
механізму.
Обґрунтування
побудови
фінансового механізму управління ліквідністю банку, визначення,
розвиток й удосконалення його елементів сприятимуть забезпеченню
конкурентних переваг банку та посиленню спроможності банку
протистояти виникненню кризи ліквідності.
Потреба в узагальненні теоретико-методичних засад фінансового
механізму управління ліквідністю банку та розробці практичних
рекомендацій щодо розвитку і удосконалення його елементів обумовлює
об’єктивну необхідність поглибленого аналізу даної проблематики,
визначає важливість, актуальність і практичну значимість даної роботи.
Монографію рекомендовано для фахівців в галузі банківської
справи, менеджменту в банку, а також для студентів і аспірантів
економічних спеціальностей, науковців і викладачів вищих навчальних
закладів.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
1.1. Сутність та значення управління ліквідністю банку
З огляду на загострення світової фінансової кризи на сучасному етапі
вітчизняним банкам доводиться працювати в умовах зростаючих ризиків,
що супроводжують банківську діяльність. В такій ситуації особливої уваги
набуває стабільність фінансового стану банку, основними якісними
характеристиками якого виступають платоспроможність і ліквідність.
Тому побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку
(ФМУЛБ) є одним з найважливіших і ключових питань.
Для побудови ФМУЛБ визначимо сутність і значення управління
ліквідністю банків, проведемо дослідження теоретичних основ понять
«ліквідність банку», «управління ліквідністю банку», систематизуємо
існуючі підходи до управління ліквідністю банку.
Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus – рідкий) у буквальному
розумінні слова характеризує легкість реалізації, продажу, перетворення
матеріальних цінностей у грошові активи [8, с. 69].
Енциклопедія банківської справи України надає наступне
трактування поняття «ліквідність» – це економічний термін, який означає:
1) здатність до реалізації, продажу, мобільного перетворення матеріальних
та інших цінностей на реальні гроші (у цьому значенні розрізняють
поняття «ліквідні кошти» та «ліквідні активи»); 2) спроможність
підприємств, банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові
зобов’язання, можливість конвертувати відповідні активи в грошові кошти
в готівковій чи безготівковій формі для оплати своїх платіжних
зобов’язань (у цьому значенні розрізняють ліквідність підприємства,
ліквідність банку, ліквідність держави тощо) [41, с. 331].
В
економічній
літературі
термін
«ліквідність»
широко
застосовується в різних галузях і характеризує різні об’єкти економіки. В
сучасних економічних умовах ліквідність банку необхідно розглядати як
багаторівневу систему категорій, яка включає такі елементи, як ліквідність
банківської системи, ліквідність банку, ліквідність балансу, ліквідність
активів і пасивів [33, с. 19]. На макрорівні виділяють ліквідність
банківської системи, яка залежить від ліквідності Національного банку і
ліквідності банків другого рівня. В свою чергу, категорія «ліквідність
банку» визначається за допомогою ліквідності балансу, а також ліквідності
активів і пасивів. Всі вказані категорії тісно пов’язані між собою і
розглядаються у взаємозалежності.
Ліквідність банківської системи – це спроможність забезпечити
своєчасне виконання всіх боргових зобов’язань перед вкладниками,
кредиторами і засновниками банківських установ, можливість залучати в
повному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних осіб та надавати
кредити й інвестувати розвиток економіки країни [33, с. 20].
5

Щодо ліквідності банку, то наукове розуміння даної категорії
неоднозначне. Базуючись на дослідженні теоретичних поглядів
вітчизняних та зарубіжних науковців, можна виділити три найбільш
поширені точки зору. Перша полягає в ототожненні ліквідності банку з
існуючим обсягом готівки.
Згідно з іншою точкою зору, ліквідність банку трактується як якісна
характеристика об’єкта економічних відносин, а саме як здатність
погашати свої зобов’язання в строк [107, с. 230].
Останнім часом віддається перевага третій точці зору, згідно з якою
ліквідність банку визначається не лише спроможністю банку
розраховуватись за своїми зобов’язаннями, а й одночасним розширенням
кредитної діяльності.
Аналіз публікацій, присвячених проблемам ліквідності банку,
показав, що в економічній літературі залежно від цілей аналізу або
досліджень окремі науковці дають різні тлумачення категорії «ліквідність
банку» (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Визначення поняття «ліквідність банку»
Автори, джерело
Інструкція
про
порядок
регулювання
діяльності банків в
Україні,
затверджена
постановою
Правління НБУ від
28.08.2001
№ 368
[47]
А. О. Єпіфанов
Н. Г. Маслак
І. В. Сало
[42, с. 62]
А. М. Мороз
[7, с. 373]

І. В. Сало
О. А. Криклій
[107, с. 232]
М. І. Савлук
[57, с. 317]

Визначення поняття «ліквідність банку»
Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і
сумами погашення розміщених активів і строками й сумами
виконання зобов’язань банку, а також строками і сумами інших
джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші
витрати)

1) здатність банку своєчасно виконувати свої зобов’язання,
причому не тільки щодо повернення вкладених коштів з
виплатою встановленої плати, а й щодо надання кредитів;
2) здатність купувати грошові кошти у Національного
(центрального) банку чи банків-кореспондентів за розумною
ціною
Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов’язань. Вона визначається збалансованістю між термінами і
сумами погашення активів і сумами виконання зобов’язань
банку, а також термінами і сумами інших джерел та напрямів
використання коштів типу видачі кредитів та понесених витрат
Здатність банку виконувати свої зобов’язання (у будь-який
момент за зобов’язаннями до запитання і відповідно до термінів
за терміновими зобов’язаннями), маючи для цього достатню
кількість готівки і безготівкових коштів
Здатність банку в будь-який момент часу виконувати свої
зобов’язання перед вкладниками (фізичними та юридичними
особами) в грошовій формі, на першу вимогу та в повній сумі
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Продовж. табл. 1.1
Автори, джерело
З. І. Щибиволок
[136, с. 33]
І. Б. Івасів
[46, с. 111].
П. С. Роуз
[106, с. 323]

О. І. Лаврушин
[9, с. 127]
Г. С. Панова
[88, с. 34]

О. В. Молчанов
[80, с. 49]

Визначення поняття «ліквідність банку»
Мобільність активів банку для забезпечення вчасного виконання
заздалегідь взятих зобов’язань та вимог, що виникли в процесі
господарювання
Спроможність банку виконувати свої зобов’язання, можливість
задоволення кредитних заявок, які відповідають його стандартам
кредитування
Банк вважають ліквідним, якщо він має доступ до коштів, які
можна залучити за розумною ціною саме в той момент часу,
коли вони необхідні. Це означає, що банк або вже має необхідну
суму ліквідних коштів, або може швидко їх одержати з
допомогою позик або продажу активів
Одна із узагальнених якісних характеристик діяльності банку,
що обумовлює його надійність. Це здатність своєчасно і без
втрат виконати свої зобов’язання перед вкладниками і
кредиторами
Можливість продавати ліквідні активи, придбавати грошові
кошти в центральному банку і здійснювати емісію акцій,
облігацій, депозитних і ощадних сертифікатів, інших боргових
інструментів. Ліквідність для банку є його здатністю
забезпечувати своєчасне виконання в грошовій формі своїх
зобов’язань по пасиву. Ліквідність банку визначається
збалансованістю активів і пасивів банку, ступенем відповідності
термінів розміщення активів і залучених банком пасивів
Можливість використовувати його активи як наявні грошові
кошти або швидко перетворювати їх на такі. Банк вважається
ліквідним, якщо суми його грошових коштів, які він має
можливість швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють
своєчасно виконувати зобов’язання по пасиву

Підхід науковців до проблеми визначення ліквідності банку значною
мірою залежить від розуміння її сутності. Багато авторів, таких як
А. М. Мороз, І. В. Сало, О. А. Криклій, О. І. Лаврушин та інші надають
визначення ліквідності банку, в основі якого покладено здатність банку
своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями. У працях
А. О. Єпіфанова, Н. Г. Маслак, Г. С. Панової можна зустріти розуміння
ліквідності банку як здатності банку купувати грошові кошти у
центрального банку за прийнятною ціною. Також при тлумаченні поняття
«ліквідність банку» більшість із зазначених авторів розуміють
співвідношення сум активів і пасивів з однаковими термінами.
Найчастіше ліквідність банку визначається лише як здатність банку
розраховуватись за своїми зобов’язаннями. Але в сучасних умовах
ліквідність банків залежить не лише від незбалансованості активів і
пасивів, а й від можливості задовольнити потреби клієнтів у кредитуванні.
Брак ліквідності може стати проблемою вже тоді, коли банк
розширює свій портфель кредитів швидше, ніж здатен забезпечити
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адекватне, надійне фінансування [83, с. 47]. Якщо банк не може надавати
кредити через недостатність ресурсів, то, по-перше, зменшуються
потенційні доходи за кредитними операціями і, по-друге, погіршується
конкурентоспроможність банку через втрату клієнтів.
Таким чином, на нашу думку, найбільш розширене визначення
ліквідності банку надає І. Б. Івасів, який зазначає, що тлумачення
ліквідності банку як спроможності банку виконувати свої зобов’язання має
бути доповнене вимогою задовольняти кредитні заявки клієнтів, котрі
відповідають його стандартам кредитування [46, с. 111].
Ліквідність банку визначається ліквідністю балансу, а саме
ліквідністю активів і пасивів. Баланс банку вважається ліквідним, якщо
його стан дає змогу за рахунок швидкої реалізації коштів за активом
покривати термінові зобов’язання за пасивом [8, с. 70]. Ліквідність балансу
характеризує запас власних коштів, запас (портфель) активів і певну
структуру зобов’язань, а також відповідність строків запитання пасивів
строкам погашення активів [107, с. 234]. Ліквідність балансу досягається за
наявності певних характеристик активів і пасивів балансу банку.
Ліквідні активи – це кошти, цінні папери, матеріальні цінності та
інші ресурси підприємства, банку, держави, які можуть бути швидко і з
мінімальними витратами перетворені в реальні грошові кошти в готівковій
чи безготівковій формі [41, с. 331]. Суміжним з поняттям ліквідних активів
є поняття ліквідних коштів. Ліквідні кошти – це кошти, які можна
трансформувати в готівку за короткий строк та без значних витрат шляхом
реалізації [32, с. 317].
Суть категорії «ліквідні» (пасиви) полягає в тому, що пасиви, які
стабільно знаходяться в обігу банку, не є надзвичайно чутливими до
процентних ставок та постійно поповнюються. До ліквідних пасивів можна
віднести залишки на поточних рахунках постійних клієнтів, кредити,
отримані від міжнародних фінансових організацій, довгострокові депозити
фізичних і юридичних осіб тощо [33, с. 21].
Для оцінки сукупної ліквідності банків слід розглядати в системі
стаціонарну ліквідність (запас), поточну ліквідність (потік) і перспективну
ліквідність (прогноз) [88, с. 35].
Отже, розглянувши сутність поняття «ліквідність банку», можна
зазначити, що дана категорія досить складна, багатогранна, потребує
детального вивчення і тлумачення. Зауважимо, що ліквідність банку є
важливою характеристикою фінансового стану банку, що робить її одним з
основних об’єктів банківського менеджменту. Для визначення сутності
поняття «управління ліквідністю банку» розглянемо категорію
«управління».
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови слово
«управляти» означає спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь;
бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на розвиток,
стан чого-небудь. Крім того, термін «управління» поєднують з діяльністю
органів влади, керівних органів тощо. Отже, управління можна трактувати
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як процес впливу і, водночас, як систему об’єктів і суб’єктів управління та
управлінських дій [54, с. 7].
Управління ліквідністю банку полягає в забезпеченні безперебійного
проведення поточних платежів банку, основними аспектами якого є:
оцінка умов діяльності банку за попередні періоди, вибір найбільш
оптимальних сценаріїв розвитку подій, оцінка ліквідної позиції банку,
розробка управлінських рішень, спрямованих на зниження ризику
виникнення дефіциту ліквідної позиції і мінімізацію витрат [107, с. 243].
При цьому в процесі управління ліквідністю банку завжди постає
проблема дотримання необхідного рівня ліквідності та максимізації
дохідності. Адже, чим більша дохідність певного виду активів, тим
меншою є його ліквідність.
На думку Пітера Роуза, сутність проблеми управління ліквідними
коштами банків може бути представлена двома короткими твердженнями:
1. Попит на ліквідні кошти банку рідко дорівнює їхній пропозиції в будьякий момент часу. Банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів,
або з їхнім надлишком.
2. Існує дилема між ліквідністю і прибутковістю банку. Велика
частина банківських ресурсів призначається для задоволення попиту на ліквідні
кошти, менша частина – для досягнення бажаної прибутковості банку [106,
с. 326].
Попит і пропозиція ліквідних коштів формуються під впливом
чинників, що впливають на ліквідність банку. Банк повинен бути
спроможним не лише усувати проблеми, виявлені за показниками своєї
ліквідності, а й здійснювати тактичне і стратегічне управління ліквідністю
на основі всебічного аналізу всіх чинників, які тією чи іншою мірою
впливають на можливість банку виконувати свої зобов’язання. Провідні
науковці по-різному підходять до визначення і класифікації таких чинників.
Такі науковці, як А. М. Мороз, М. І. Савлук виділяють дві великі
групи чинників, які впливають на ліквідність банку: наявність у банку
необхідної суми ліквідних коштів; можливість залучення ліквідних коштів
шляхом їх запозичення чи продажу активів [7, 32]. Такий підхід базується
на існуючих методах управління ліквідністю банків, але він не передбачає
дослідження передумов вибору того чи іншого методу.
У працях О. І. Лаврушина розглядаються зовнішні та внутрішні
чинники, що впливають на ліквідність банку. До внутрішніх чинників
належать: стійка капітальна база банку, якість активів, якість депозитів,
помірна залежність від зовнішніх джерел, співставність активів і пасивів за
строками, менеджмент, першокласний імідж банку. До групи зовнішніх
чинників належать: загальна політична та економічна ситуація в країні,
розвиток ринку цінних паперів і міжбанківського ринку, організація
системи рефінансування, ефективність регулюючих функцій центрального
банку [9, с. 127]. Схожа класифікація запропонована Г. С. Пановою , яка
виділяє дві групи чинників, що впливають на ліквідність: мікроекономічні
та макроекономічні чинники [88, с. 38].
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