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STATE OF LIQUIDITY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS OF 

UKRAINE 

 

У статті досліджено інструменти управління ліквідністю, які використовує НБУ, 

досліджено вплив цих інструментів на ліквідність. Проаналізовано політику НБУ щодо 

управління ліквідністю банків за динамікою відсоткових ставок інструментів управління 

ліквідністю банків, які використовує НБУ.  Досліджено динамічні тенденції ризику 

ліквідності банківської системи України загалом  та системно важливих банків зокрема. 

Виявлено обсяги надлишкової ліквідності як банківської системи України загалом,  так і в 

межах системно важливих банків. Доведено непродуктивність формування значних 

надлишкових обсягів ліквідності, бо це провокує додаткові ризики для банків. 

Обґрунтовано доцільність скорочення «непрацюючих активів і зобов’язань» з ціллю 

зниження ризику ліквідності банків в майбутніх періодах. Проаналізовано динаміку 

частки «непрацюючих активів і зобов’язань» вцілому по банківській системі України.  

 

Today, liquidity management of a commercial bank is carried out in all countries of the world 

without exception. This management includes the state level (central bank level) and the 

management on the level of a commercial bank. 

The liquidity risk of the bank and the banking system as a whole affects the stability of individual 

economic entities, the currency and the economy as a whole. Therefore, the issue of studying the 

state of liquidity risk management at the level of the banking system as a whole and at the level 

of individual banking institutions is quite topical. 



Despite a large number of studies on the dynamics of liquidity risk of commercial banks and the 

banking system as a whole, the assessment of the impact of the National Bank of Ukraine's policy 

on bank liquidity management on the analysis of interest rate dynamics of liquidity management 

instruments used by the National Bank of Ukraine is insufficiently studied. This necessitates our 

publication. 

The aim of the article is to study the impact of NBU policy through the use of liquidity 

management tools on the effectiveness of liquidity risk management of commercial banks, 

analyze the dynamics of bank liquidity risk, study the share of non-performing assets and 

liabilities, their impact on liquidity risk. 

The article examines the liquidity management tools used by the NBU, examines their impact on 

liquidity. The NBU's policy on bank liquidity management is analyzed according to the dynamics 

of interest rates on bank liquidity management instruments used by the NBU. The dynamic 

tendencies of liquidity risk of the banking system of Ukraine in general and systemically 

important banks in particular are studied. The volumes of excess liquidity of the banking system 

of Ukraine in general and within systemically important banks were revealed. The inefficiency of 

generating significant excess liquidity has been proven, as it causes additional risks for banks. 

The expediency of reducing “non-performing assets and liabilities” in order to reduce the 

liquidity risk of banks in future is justified. The dynamics of the share of “non-performing assets 

and liabilities” in the banking system of Ukraine as a whole is analyzed. 
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Постановка проблеми.  Управління ліквідністю комерційного банку на сьогодні здійснюється в 

усіх, без винятку державах світу. Дане управління передбачає державний рівень (рівень центрального банку) 

та рівень управління комерційного банку [6]. Оскільки управління ліквідністю розпочинається з державного 

рівня, то  управління ліквідністю комерційного банку перебуває в залежності від тих інструментів 

управління та їх комбінації, котрі використовує центральний банк. Однак, варто відзначити і вагому роль в 

управлінні ліквідністю окремих комерційних банків, бо саме від того як здійснюватиме управління 

ліквідністю комерційний банк в реаліях обмежень стосовно ліквідності, які сформував центральний банк і 

залежить кінцева ефективність управління окремого комерційного банку, яка в синергії формує ліквідність 

банківської системи вцілому. Оскільки ризик ліквідності банку і банківської системи вцілому позначається 

на стабільності окремих економічних суб’єктів,  грошової одиниці та економіки вцілому, вважаємо, що 

проблематика дослідження стану управління ризиком ліквідності на рівні банківської системи вцілому та на 

рівні окремих банківських установ досить актуальна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання  ліквідності банківської системи, комерційних 

банків та управління ризиком ліквідності є об’єктом дослідження таких науковців як: О. Дзюблюк, В. Рудан 

[5], В. В. Коваленко  [9], М. В. Литвинюк, В. І. Демиденко [10], В. І. Міщенко,  А. В. Сомик [11],  

О. П. Павленко, Я. Чорношкур [17], І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова [21], В. 

І. Шийко  [22]. Т. Р. Даньшанін, О. В. Метлушко досліджували питання динаміки ліквідності найбільших 

банків України  та зарубіжний досвід вимог до структури активів [3].   Нові нормативи ліквідності в 

комерційних банках України досліджували  О. Еркес, Т. Гордієнко [7]. Формування нормативів ліквідності 

для комерційних банків України має своє законодавче відображення [8, 18, 19, 20]. НБУ постійно здійснює 

моніторинг нормативів ліквідності комерційних банків, що функціонують в Україні і на основі даних  

окремих банків формує дані наглядової статистики НБУ [2].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вважаємо, що незважаючи на 

численний науковий доробок стосовно дослідження динаміки  ризику ліквідності комерційних банків, 

банківської системи вцілому, питання оцінки впливу політики НБУ на управління ліквідністю  банків за 

аналізом динаміки відсоткових ставок інструментів управління  ліквідністю, які використовує НБУ  є 

недостатньо дослідженим, що й обумовлює потребу у цій публікації.   

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є  дослідження впливу 

політики НБУ через використання інструментів управління ліквідністю на  ефективність стану управління 



ризиком ліквідності комерційних банків, аналіз динаміки ризику ліквідності банків та дослідження частки 

непрацюючих активів і зобов’язань і їх вплив на ризик ліквідності. 

Виклад основного матеріалу.   Вважаємо, що моніторинг ризику ліквідності варто здійснювати за 

тими інструментами стосовно управління ліквідністю та їх поєднання, які використовує центральний банк, 

бо саме з управління ліквідністю на рівні центрального банку розпочинається даний шлях управління (табл. 

1).  

Таблиця 1. 

Інструменти управління ліквідністю, які використовує НБУ 

Інструменти Механізм впливу на ліквідність банку Коментар 

Облікова ставка 

НБУ 

- підвищення (скорочення) облікової ставки 

звужує (розширює) можливості активних 

операцій банків та збільшує  (скорочує) ризик 

ліквідності 

НБУ активно використовує даний 

інструмент управління 

Операції з 

рефінансування 

- через постійно діючу лінію рефінансування та 

через тендер  – збільшуються можливості 

здійснення активних операцій та  ліквідність 

банків за зниження ставок і навпаки за їх 

зростання 

НБУ активно використовує цей 

інструмент управління 

Операції РЕПО 

- купівля державних облігацій з кредитного 

портфеля банку (операція прямого репо) – 

розширює можливості здійснення активних 

операцій та збільшує ліквідність банку; 

- продаж НБУ державних облігацій зі свого 

портфеля (операція зворотного репо)  звужує 

можливості  активних операцій зменшує 

ліквідність банку  

Операції РЕПО НБУ у 2019-2021 рр. 

не проводив 

Операції СВОП 

- купівля іноземної валюти у комерційного 

банку розширює (звужує) можливості активних 

операцій та збільшує ліквідність банку в 

національній валюті (операція продажу валюти 

комерційному банку діє навпаки) 

У 2020- 2021 рр. НБУ не здійснював 

дані операції. 11.01.2019 р. – була 

здійснена дана операція НБУ: кошти 

отримав 1 банк в обсязі 31,6 млн грн 

на 7 днів 

Операції з 

власними 

борговими 

зобов’язаннями 

- продаж депозитних сертифікатів НБУ 

комерційним банкам  зменшує (розширює) 

активні операції банків та зменшує можливості 

ліквідності (операція викупу даних сертифікатів 

у комерційного банку діє навпаки) 

Дані операції НБУ проводив 

впродовж 2019-2021 рр. 

Норма 

обов’язкового 

резервування 

- за зростання  (скорочення) норми 

обов’язкового резервування ліквідність банків 

скорочується (зростає); 

- встановлення норми обов’язкового 

резервування залежно від термінів вкладення 

впливає на структуру активів банків та їх 

ліквідність; 

- встановлення норми обов’язкового 

резервування залежно від валюти впливає на 

структуру активів в національній та іноземній 

валюті. 

За період дослідження значно 

зменшилась:  1) 2019 р. - 9.03.2020 р. 

– варіює за термінами вкладення (не 

залежно від валюти для всіх 

суб’єктів): а) на вимогу і поточних 

коштів – 6,5%; б) строкові кошти і 

вклади – 3%; 2) з 10.03.2020 р. – 

варіює за валютою (не залежно від 

строків та суб’єктів): а) для 

гривневих коштів 0,0 %; б) для 

валюти 10,0 %; 3) з лютого 2022 р.: 

0,0 % -для строкових депозитів в 

національній валюті, 2,0 % - для 

депозитів до запитання в 

національній валюті; 12,0 % - для 

всіх коштів в іноземній валюті 

Джерело: узагальнено на основі [13, 14, 15, 16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проаналізуємо динаміку облікової ставки НБУ за 2019-2021 рр. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ за 2019-2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Аналіз динаміки облікової ставки НБУ показав, що  за період дослідження облікова ставка НБУ 

скоротилась з  18,0 % до 9,0 %.  Дана динаміка вказує на те, що НБУ проводить політику здешевлення 

ресурсів для банків, що збільшує ліквідність банків  та скорочує ризик їх ліквідності. 

Проаналізуємо динаміку процентної ставки НБУ за кредитами «овернайт» та її вплив на ліквідність 

банків (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка процентної ставки НБУ по кредитам «овернайт» за 2019-2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [15] 

 

Аналіз даних рис. 2 вказує на те, що за період 2019-2021 рр. процентна ставка НБУ по кредитам 

«овернайт» скоротилась з 20,0 % до 10,0 %, що вказує на політику НБУ стосовно розширення можливостей 

для комерційних банків у підтриманні їх короткострокової ліквідності. 

Проаналізуємо також політику НБУ стосовно тендерного кредитування комерційних банків (табл. 

3). 

 

Рис. 3. Динаміка процентної ставки НБУ по кредитам шляхом проведення тендеру за 2019-2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [15] 



Згідно аналізу рис. 3 НБУ проводить політику до збільшення ліквідності банків, надаючи тендерні 

кредити на термін до 90 днів, на що вказує динаміка процентної ставки по тендерному кредитуванню, яка за 

період дослідження скорочується з 18,0 % до 10,0 %. 

Проаналізуємо також політику НБУ стосовно регулювання ліквідності банків на основі динаміки 

відсоткових ставок з мобілізації ресурсів комерційних банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів 

НБУ на умовах овернайт та на умовах тендеру (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Динаміка короткострокової мобілізації  НБУ шляхом постійно діючої лінії проведення тендерів 

з розміщення депозитних сертифікатів овернайт за 2019-2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [15] 

 

Динаміка відсоткової ставки з короткострокової мобілізації НБУ шляхом постійно діючої лінії 

проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт за 2019-2021 рр. має тенденцію до 

зниження з 16,0 % до 8,0 %, що провокує банки на скорочення вкладень в депозитні сертифікати НБУ на 

умовах овернайт і збільшує їх короткострокову ліквідність. 

Проаналізуємо також строкові  вилучення НБУ шляхом проведення тендерів з розміщення 

депозитних сертифікатів овернайт (рис. 5). 

Аналіз динаміки відсоткових ставок з мобілізації коштів комерційних банків згідно тендеру 

розміщення депозитних сертифікатів НБУ за 2019-2021 рр.  має тенденцію до скорочення з 18,0 % до 9,0 %, 

що вказує на політику НБУ, яка прагне до скорочення вилучення банківських коштів шляхом продажу 

депозитних сертифікатів НБУ, а це, звісно, впливає на зростання високоліквідних активів банку. 

 

Рис. 5. Динаміка відсоткових ставок з мобілізації коштів комерційних банків згідно тендеру 

розміщення депозитних сертифікатів НБУ  за 2019-2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [15] 

 

Отже, з нашого погляду, динаміка за ставками НБУ з підтримки ліквідності банків та з мобілізації 

коштів комерційних банків, вказує на те, що НБУ провадить політику підвищення ліквідності комерційних 

банків. 

Окрім інструментів щодо регулювання ліквідності центральні банки держав світу формують певні 

нормативи, яких варто дотримуватись комерційним банкам, що функціонують в межах держави. Так, власне 

НБУ на сьогодні вніс зміни стосовно показників ліквідності, яких повинні дотримуватись комерційні банки 

(табл. 2). 

Проаналізуємо чи дотримуються даних нормативів системно важливі комерційні банки України 

(табл. 3, 4, рис. 7). 



Аналіз даних табл. 3 показав, що значення показника короткострокової ліквідності (Н6) системно 

важливих банків України за період дослідження перебуває в межах вище за норматив (норматив не менше 

60 %) по всіх системно важливих банках України. При цьому такі банки як АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

Акціонерний банк «Південний», АТ «УКРСИББАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ 

«А – БАНК» збільшують свою ліквідність в динаміці. Такі банки як АТ «Укрексімбанк», 

АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «Ощадбанк», 

АТ КБ «ПриватБанк» навпаки, характеризуються зменшенням ліквідності за показником короткострокової 

ліквідності. 

Таблиця 2. 

Характеристика та нормативні значення показників ліквідності для комерційних банків України 

Показники та їх характеристика Нормативні значення показників 

Норматив короткострокової ліквідності - Н6 – окреслює 

співвідношення активів до зобов’язань в розрізі  погашення до 

одного року 

Не менше ніж 60 % 

Коефіцієнт покриття ліквідністю - LCR – окреслює мінімально 

потрібний рівень ліквідності в розрізі забезпечення  покриття 

чистого очікуваного відпливу грошових коштів впродовж 30 днів 

враховуючи стрес-сценарій:  

 -коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами – LCRвв; 

- коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті - LCRів  

1) LCRвв з 31.12.2018 р.:  

- не менше ніж 80 %; 

2) LCRів з 31.12.2018 р.: 

- не менше ніж 50 %; 

3) LCRвв та LCRів: 

- з 01.06.2019 р. - не менше ніж 90 

%; 

- з 1.12.2019 р. -не менше ніж 100 %  

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування -NSFR – окреслює 

мінімально потрібний обсяг стабільного фінансування в 

перспективі на один рік 

- з 01.04.2021р. - не менше 80 %; 

- з 01.10.2021р. - не менше 90 %; 

- з 01.04.2022 р.- не менше 100 %  

Джерело: [19] 

 

Перевищення нормативу короткострокової ліквідності, з нашого погляду, не є доцільним, хоча 

знижує ризик ліквідності, бо провокує збільшення обсягів непрацюючих активів, що в свою чергу скорочує 

прибутки банку, а отже провокує ризик зниження фінансової стійкості для банків і позначається на 

ліквідності в майбутніх періодах. 

Проаналізуємо динаміку значення показника короткострокової ліквідності за показником  Н6 

вцілому по банківські системі України  за період 0.12.2019-01.12.2021 рр. (рис. 6). Аналіз даних рис. 6 вказує 

на скорочення короткострокової ліквідності банків України за показником Н 6 на 5,04 % впродовж періоду 

дослідження, однак за цей період значення даного показника в усіх роках є вищим нормативу встановленого 

НБУ (не менше ніж 60 %).  

Таблиця 3. 

Аналіз дотримання нормативу короткострокової ліквідності (Н6) системно важливими комерційними 

банками України, станом на 0.12.2019-01.12.2021 рр.  

Системно важливі банки   
01.12. 

2019 р. 

01.12. 

2020 р.  

01.12. 

2021 р.  

Відхилення (+;-) 01.12. 

2021 р.  

від  

01.12.2019 р. 

АТ «Укрексімбанк» 110,45 83,98 86,98 -23,47 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 79,55 87,26 83,73 4,18 

АТ «ТАСКОМБАНК» 73,76 72,81 72,68 -1,08 

Акціонерний банк «Південний» 81,01 81,30 93,90 12,89 

АТ «ПУМБ» 106,8 101,78 97,25 -9,55 

АТ «УКРСИББАНК» 98,28 100,86 105,53 7,25 

АБ «УКРГАЗБАНК» 84,51 83,88 73,85 -10,66 

АТ «ОТП БАНК» 107,29 102,54 99,24 -8,05 

АТ «Ощадбанк» 81,47 76,01 71,38 -10,09 

АТ КБ «ПриватБанк» 101,00 91,02 92,35 -8,65 

АТ «А – БАНК» х 78,60 81,24 х 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 100,84 102,06 113,33 12,49 

АТ «КРЕДОБАНК» 68,97 71,94 х х 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 77,54 80,10 83,07 5,53 

Джерело: сформовано на основі  [2, 12] 

 



Вважаємо, що хоча   банківська система України, за показником короткострокової ліквідності Н6, у 

короткостроковій перспективі є  ліквідною, однак вцілому  вона має таку саму проблему, що й системно 

важливі банки – надлишкову ліквідність, що провокує  формування «непрацюючих активів» і додаткові 

ризики. 

 

Рис. 6. Короткострокова ліквідність вцілому по банківській системі Україні за показником Н 6  

станом на 01.12.2019 - 01.12.2021 рр. 

Джерело: сформовано на основі [2] 

 

Проаналізуємо коефіцієнти покриття ліквідністю системно важливих банків України (табл. 4).  

 

Таблиця 4. 

Аналіз дотримання коефіцієнтів покриття ліквідністю системно важливих комерційних банків України  

станом на 0.12.2019- 01.12.2021 рр.  

Системно важливі банки   
01.12. 

2019 р. 

01.12. 

2020 р.  

01.12. 

2021 р.  

Відхилення (+; -) 

01.12.2021 р.  

від  

01.12.2019 р. 

LCRвв 

АТ «Укрексімбанк» 829,32 526,21 223,14 -606,18 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 207,3 361,39 232,51 25,21 

АТ «ТАСКОМБАНК» 138,08 161,73 162,77 24,69 

Акціонерний банк «Південний» 172,56 128,64 149,71 -22,85 

АТ «ПУМБ» 166,21 194,24 169,82 3,61 

АТ «УКРСИББАНК» 245,88 267,97 320,76 74,88 

АБ «УКРГАЗБАНК» 215,36 239,87 166,72 -48,64 

АТ «ОТП БАНК» 185,57 215,30 166,69 -18,88 

АТ «Ощадбанк» 328,66 369,30 294,78 -33,88 

АТ КБ «ПриватБанк» 253,1 276,64 257,04 3,94 

АТ «А – БАНК» х 558,60 509,01 х 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 273,45 262,02 279,26 5,81 

АТ «КРЕДОБАНК» 108,22 128,64 х х 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 351,91 341,88 211,68 -140,23 

LCRів 

АТ «Укрексімбанк» 413,34 460,92 195,02 -218,32 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 309,76 629,79 237,34 -72,42 

АТ «ТАСКОМБАНК» 271,75 246,96 146,50 -125,25 

Акціонерний банк «Південний» 247,49 169,13 167,16 -80,33 

АТ «ПУМБ» 213,71 238,38 216,21 2,50 

АТ «УКРСИББАНК» 189,71 185,03 278,12 88,41 

АБ «УКРГАЗБАНК» 175,02 143,72 116,83 -58,19 

АТ «ОТП БАНК» 186,61 242,63 188,99 2,38 

АТ «Ощадбанк» 152,28 233,13 183,14 30,86 

АТ КБ «ПриватБанк» 306,27 279,95 219,21 -87,06 

АТ «А – БАНК» х 446,90 260,83 х 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 251,52 292,02 299,08 47,56 

АТ «КРЕДОБАНК» 106,05 112,83 х х 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 279,69 570,33 476,81 197,12 

Джерело: сформовано на основі   [2, 12] 

 



Коефіцієнт покриття ліквідністю системно важливих банків за всіма валютами  (за даними табл. 4) 

показав зростання даного показника таких системно важливих банків як: АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПриватБанк»,  АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК». Скорочення коефіцієнту покриття ліквідності по всіх валютах за період дослідження відбулося в: 

АТ «Укрексімбанк», Акціонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОТП БАНК», 

АТ «Ощадбанк», АТ «А – БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК».  Значення даного показника по всім системно 

важливим банкам України за період дослідження є вищим нормативу, що також, на нашу думку, є 

недоцільним, бо надлишкова ліквідність, як ми вже зазначали провокує до зростання обсягів «непрацюючих 

активів» і  формує  додаткові ризики  для банку. 

Дослідження коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті системно важливих банків за 

період 0.12.2019-01.12.2021 рр. показало його динамічне зростання в АТ «ПУМБ», АТ «УКРСИББАНК», АТ 

«ОТП БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК». Зниження даного 

нормативу ліквідності за період дослідження відбулося в таких банківських установах як 

АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», Акціонерний банк «Південний», 

АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А – БАНК». 

Згідно постанови правління НБУ № 158 від 24.12.2019  Про запровадження коефіцієнта чистого 

стабільного фінансування (NSFR) було запроваджено новий норматив ліквідності.  

Здійснювати розрахунок цього показника у тестовому режимі комерційні банки зобов’язані з 

1.08.2020 р. – 1.09.2021 р. З  01.04.2021 р. комерційні банки, що функціонують в Україні повинні  

дотримуватись нормативного значення відносно цього  коефіцієнта та постійно проводити розрахунок і 

моніторинг даного показника [8, 18, 19].  

Проаналізуємо значення показника чистого стабільного фінансування – NSFR для системно 

важливих банків України станом на 01.12.2021 р. (рис. 7). 

Аналіз даних рис. 7 показав, що всі системно важливі банки України дотримуються рівня 

ліквідності за показником  чистого стабільного фінансування, на що вказує показник NSFR, який в усіх 

досліджуваних банках вищий нормативу.  При цьому найбільше значення показника NSFR серед системно 

важливих банків України  має АТ «Ощадбанк». 

 

Рис. 7. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування NSFR системно важливих комерційних банків 

України станом на 01.12.2021 р. 

Джерело: сформовано на основі [2] 

 

Однак, ми все ж таки вважаємо не доцільним формування надлишкової ліквідності комерційними 

банками, бо «непрацюючі активи» у довгостроковій перспективі позначаються і на ризику ліквідності для 

банків в майбутніх періодах. На нашу думку, ефективність управління ризиком ліквідності банку – це 

постійне балансування між інвестуванням зобов’язань в довгострокові активи, що забезпечують 

максимальний прибуток та їх тримання у ліквідній формі для вчасного погашення зобов’язань.  

З нашого   погляду, скорочення непрацюючих активів – це один із шляхів забезпечення  фінансової 

стійкості, ліквідності банків у довгостроковій перспективі, бо додатковий  прибуток від активних операцій 

може бути направлений на погашення зобов’язань, що збільшить ліквідність. Саме тому, вважаємо за 

доцільне проаналізувати динаміку непрацюючих активів і зобов’язань банківської системи України (табл. 5). 

 

 



Таблиця 5. 

Аналіз непрацюючих активів вцілому по банківській системі України станом на 01.12. 2019-01.12.2021 рр.  

Показники 
01.12. 

2019 р. 

01.12. 

2020 р.  

01.12. 

2021 р. 

Відхилення 

(+; -) 01.12.2021 

р. від 

01.12.20219 р. 

Частка непрацюючих кредитів корпоративному 

сектору, % 
53,54 47,46 36,95 -16,59 

Частка непрацюючих кредитів фізичним особам 

та ФОП, % 
37,22 29,60 17,69 -19,53 

Частка непрацюючих  міжбанківських кредитів та 

депозитів  (за виключенням коррахунків), % 
2,75 2,74 0,62 -2,13 

Частка непрацюючих кредитів органам державної 

влади та місцевого самоврядування, % 
16,82 0,02 0,00 -16,82 

Частка непрацюючих  всіх кредитів, % 48,69 42,03 30,67 -18,02 

Частка непрацюючої дебіторської заборгованості, 

% 
43,93 38,87 32,83 -11,1 

Частка непрацюючих  цінних паперів та 

фінансових інвестицій, % 
0,94 0,64 0,27 -0,67 

Частка непрацюючих коштів на коррахунках в 

інших банках, % 
2,97 2,16 0,12 -2,85 

Частка непрацюючих похідних фінансових 

активів, % 
9,90 0,87 0,44 -9,46 

Частка непрацюючих активних операцій (без 

фінансових зобов’язань), % 
29,69 21,59 15,97 -13,72 

Частка непрацюючих фінансових зобов’язань 

(позабалансових), % 
9,21 3,89 1,24 -7,97 

Частка непрацюючих  загальних активів та 

фінансових зобов’язань, % 
24,41 17,18 11,99 -12,42 

Джерело сформовано на основі [2] 

 

Аналіз даних табл. 5 показав зниження часток непрацюючих кредитів в межах банківської системи 

України по всіх клієнтах за період дослідження, що є позитивним. При цьому вцілому частка непрацюючих  

кредитів скоротилась на 18,02 %. Частка непрацюючих активних операцій (без фінансових зобов’язань) 

скоротилась на 13,72 %, частка непрацюючих фінансових зобов’язань (позабалансових) скоротилась на 7,97 %. 

Загальне скорочення частки непрацюючих активів та фінансових зобов’язань за період дослідження 

по банківській системі  України становить 12,42 %, що з нашого погляду, позитивно впливає на ліквідність 

банківських установ в майбутніх періодах. 

Висновки. Аналіз динаміки відсоткових ставок за інструментами регулювання ліквідності НБУ 

показав, що НБУ проводить політику збільшення ліквідності комерційних банків. Дослідження ризику 

ліквідності системно важливих банків України та банківської системи вцілому, показало перебування 

ліквідності в межах вище за нормативні значення показників, що є позитивним  з точки зору ризику 

ліквідності та вказує на дієвість управлінських дій як з боку центрального банку, так і з боку окремо взятих 

системно важливих банків України стосовно даного ризику. Однак, оскільки управлінські дії повинні 

стосуватись діяльності банківської системи вцілому, то варто сказати про їх недоцільність стосовно ризику 

ліквідності, оскільки формування надлишкової ліквідності формує обсяги «непрацюючих активів», котрі не 

генерують прибутку, а могли б, а це в свою чергу провокує до зростання ризику втрати фінансової стійкості 

банку та провокує ризик ліквідності у довгостроковій перспективі. 
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