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OF UKRAINE 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів сутності категорії ліквідність 
банку та факторів, що спричиняють ризик ліквідності банку, а також, сучасним 
методам їх оцінювання в умовах нестабільності банківської системи. Обґрунтовано  
необхідність визначення та розуміння сутності та природи походження ризик-факторів 
впливу на ліквідність банківської системи, що забезпечить можливість кожному 
учаснику ринку (в т.ч. банкам) більш виважено підходити до прогнозування, оцінки та 
управління власною ліквідністю. Проаналізовано та систематизовано ризик-фактори 
ліквідності банку та типові методи її оцінки, відповідно до вітчизняного законодавства. 
Наведено та структуровано ризик-фактори ліквідності банку. Проведено аналіз 
передумов, що сприяли впровадженню загальноприйнятих в світі підходів до оцінки 
ліквідності, а саме, імплементації нормативів LCR і NSFR. Досліджено механізм та 
алгоритм методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та розрахунку 
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коефіцієнта чистого стабільного фінансування, наведено їх граничні і цільові нормативні 
значення 
 
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the essence of the category of bank 
liquidity and the factors that cause the bank's liquidity risk, as well as modern methods of 
assessing them in conditions of instability of the banking system. Key issues (structurally 
imbalanced assets and liabilities by dates, short-term funding, considerable part of inactive 
assets, the sensitivity of operating cash flow to the state of the economic and operational 
environment) keep pressure on the liquidity of Ukrainian banks. It is determined that the bank's 
liquidity should be considered a multilevel system category, as evidenced by the interdependence 
of such categories as: liquidity of the banking system "," bank liquidity "," bank balance sheet 
liquidity "," liquidity of assets and liabilities ". The relationship of the above economic 
categories proves that the liquidity of the bank determines the liquidity of the banking system and 
directly depends on the liquidity of its balance sheet, which is formed by the liquidity of assets 
and liabilities.This has been proven to and understand the nature and origin of risk factors 
influencing the liquidity of the banking system, which will allow each market participant 
(including banks) to take a more balanced approach to forecasting, assessing and managing 
their own liquidity. The risk factors of the bank's liquidity and typical methods of its assessment 
are analyzed and systematized, in accordance with the domestic legislation. The risk factors of 
the bank's liquidity are presented and structured. The expediency of division into risk factors of 
macro- and micro-level is determined. This classification makes it possible to identify those 
factors that are controlled by banks and require the development of measures for their 
management and allowed to identify typical indicators and approaches to assessing the liquidity 
risk of the bank. An analysis of the preconditions that contributed to the implementation of 
generally accepted approaches to liquidity assessment in the world, namely, the implementation 
of LCR and NSFR standards. The mechanism and algorithm of the method of calculating the 
liquidity coverage ratio (LCR) and calculating the ratio of net stable financing are studied, their 
marginal and target normative values are given. 
 
Ключові слова: банк; ліквідність банку. ліквідність банківської системи; ризик 
ліквідності банку; ризик-фактори ліквідності банку; нормативи ліквідності банку. 
 
Key words: bank; bank liquidity. liquidity of the banking system; liquidity risk; risk factors of the 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Фінансово-економічні кризи, невизначеність та нестабільність вітчизняної 
економіки мають негативний вплив на банківське середовище. Сьогодні діяльність банків все частіше 
супроводжується збільшенням ризику, що може призвести до дестабілізації фінансової стійкості банку. 
Ліквідність банку має пряму залежність з якістю та можливістю ефективно виконувати банком своїх 
основних функції, а отже є одним із основних критеріїв забезпечення стабільності діяльності банку. За таких 
умов, все більшої увагу потребує дослідження ризик-факторів ліквідності банку та методів їх оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив визначити, що дослідженню сутності 
ліквідності банку присвячена велика кількість робіт науковців, серед яких можна виділити: Стелмаха В., 
Міщенко В. [21], Косарєва І., Крамську Д. [7], Путінцеву Т.[16], Корнівську В. [6], Сунцова Н. [22], 
Фуксмана О. [24], Прокоф’єву О. [13], Гайнуллина А. [3], Кутайнеха Є. [8], Ребрик Ю. [18]та інші. Попри 
значну кількість наукових публікацій присвячених визначенню сутності даної категорії, сьогодні дане 
питання так і залишається дискусійним.  

Сьогодні, особливої уваги заслуговують роботи науковців, які присвячені визначенню ризик-
факторів впливу на ліквідність банку та методам їх оцінювання. Дануа тематика висвітлили в дослідженнях: 
Примостка Л.[12] , Бобиль В.[2], Еркес О., Гордієнко Т., Шульга Н. [5], Криклій О. [9] та інші. 

Метою статті є: дослідження теоретичних аспектів сутності категорії ліквідність банку, як 
основного критерію фінансової стійкості банку та визначення ризик-факторів впливу на неї з метою 
визначення оптимальних для застосування методик їх оцінки.  



Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси глобалізації, що характерні сучасній 
банківській системі, впливають на діяльність вітчизняних банків, за таких умов функціонування банків, 
особливої уваги набуває стабільність фінансового стану банку, основними якісними показниками якого є 
ліквідність банку. В сучасних умовах, вітчизняні банки вимушені здійснювати свою діяльність в умовах 
зростання ризиків, що супроводжують їх діяльність, оскільки погіршення операційного середовища в 
Україні, зниження достатності капіталу банківської системи, нестабільність ресурсної бази та значна частка 
недіючих кредитів у кредитному портфелі має негативний вплив на ліквідність банків. 

Ліквідність банку, є одним із базових критеріїв забезпечення фінансової стійкості банку, що має 
пряму залежить з якістю та можливістю ефективно виконувати ним свої функції. Забезпечення ліквідності 
банку є запорукою не тільки ефективного та безперебійного процесу функціонування будь-якого банку, але 
й банківської системи та національної економіки країни в цілому.  

Саме тому, побудова ефективної системи забезпечення ліквідності набуває все більшої 
актуальності, а її дослідження не можливе без визначення теоретичних аспектів визначення сутності даної 
категорії. Сьогодні дослідженням даної категорії займаються провідні вітчизняні та закордонні науковці та 
практики. Ґрунтовно вивчивши погляди науковців, необхідно зазначити, що для визначення сутності 
категорії ліквідність банку необхідно розглядати: «ліквідність банківської системи», «ліквідність балансу 
банку», «ліквідність активів і пасивів». 

Сутність категорії «ліквідність банку» та її взаємозв’язок з категоріями: «ліквідність банківської 
системи», «ліквідність балансу», «ліквідність активів та пасивів» наведено на рисунку 1. 

Тому, ліквідність банку необхідно розглядати як багаторівневу систему категорій, що об’єднує 
вищенаведені економічні категорії, адже вона визначає ліквідність банківської системи і безпосередньо 
залежить від ліквідності його балансу, що формується ліквідністю активів та пасивів. 

Все частіше, ліквідність банку асоціюють з критерієм оцінки ділової репутації банку, та гарантією 
стабільного функціонування банку, що матеріалізується в легкості перетворення (продаж, реалізація) 
матеріальних цінностей у грошові кошти [16, 19, 20]. 

За результатами проведеного дослідження, під ліквідністю банку варто розуміти здатність банку 
швидко та без зайвих втрат трансформувати активи, які має банк, у готівкові кошти у необхідній валюті та у 
відповідний строк, мобілізувати кошти з інших джерел для своєчасного погашення всіх своїх зобов’язань та 
отримання коштів, незважаючи на час із мінімальними витратами [7].  

Дисбаланси які притаманні фінансовому ринку в сучасних умовах провокують збільшення ризиків у 
банківському секторі, що може вплинути на рівень ліквідності банку. Підтримка достатнього рівня 
ліквідності залишається першочерговим завданням банку в процесі здійснення ним діяльності. 

банківської системи, політики яку проводить Національний банк України, рівня 
загальноекономічних показників країни, а також від стану міжбанківського ринку. 

Для забезпечення ефективної діяльності вітчизняним банкам необхідно постійно досліджувати та 
аналізувати ризик-фактори, які мають вплив на ліквідність банку, визначати джерела їх походження та 
наслідки. Дані фактори впливу мають різні джерела походження та наслідки впливу, а також можуть мати 
різну спрямованість. 
Сутність категорії ризик ліквідності банку є предметом дослідження багатьох сучасних вітчизняних та 
зарубіжних науковців, але і сьогодні це питання залишається дискусійним. Тому, дану категорію 
пропонуємо розглядати (трактувати) відповідно до Постанови НБУ № 64 від 11.06.2018 р. «Про 
затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських 
групах» [14], яка визначає ліквідність ризиків банку, як імовірність виникнення збитків або додаткових 
втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок неспроможності банку забезпечувати 
фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов’язань у належні строки . 

На сьогоднішній день, ліквідність банку залежить від ліквідності в цілому  
Визначення та розуміння сутності  та природи походження ризик-факторів впливу на ліквідність 

банківської системи надасть можливість кожному учаснику ринку (в т.ч. банкам) більш виважено підходити 
до прогнозування, оцінки та управління власною ліквідністю. Це надасть об’єктивні орієнтири для 
планування та здійснення операцій на міжбанківському ринку, визначення оптимальних потреб для участі в 
регулюючих операціях, які проводить НБУ [11]. 

Ризик-фактори ліквідності банку та типові методи її оцінки наведено на рисунку 2. 



 

 

 
Рисунок 1. Сутність категорії «ліквідність банку» та її взаємозв’язок з категоріями: «ліквідність 

банківської системи», «ліквідність балансу», «ліквідність активів та пасивів»  
[джерело складено автором на основі: 4, 7, 21, 23] 



 
Рисунок 2. Ризик-фактори ліквідності банку та типові методи  її оцінки 

[джерело складено автором на основі: 14, 15, 17, 25] 
 



Відсутність постійного моніторингу факторів, які можуть призвести до негативних наслідків та 
порушення нормативів ліквідності, є першим кроком до збільшення ризику, що призведе до дестабілізації 
діяльності банку та втрату конкурентоспроможності будь-якого банку. 

Враховую чи сучасний стан банківської системи України, до типових показників та підходів до 
оцінки ризику ліквідності банку слід віднести: 

• Коефіцієнтний метод:  
– нормативні показники:  

 короткострокової ліквідності (Н6),  
 LCR - коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB) та LCRIB в 

іноземній валюті;  
 коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR); 

– оцінювальні показники (показники: концентрації активів і зобов’язань; структури і 
стабільності залучених коштів; якості активів і пасивів); 

• ГЕП-аналіз (простий геп  (показники розривів ліквідності активів і зобов’язань у розрізі валют, 
строків; кумулятивний геп); 

• Аналіз ліквідності на основі грошових потоків, у т.ч. аналіз сезонних тенденцій потоків коштів 
на майбутній період, достатній для потреб банку; 

• Стресс-тестування ліквідності; 
•  VaR –методології та сценарне моделювання. 
Відповідно до рекомендацій Базельського комітету [1] та норм законодавства Європейського Союзу 

в Україні, щодо управління ризиком ліквідності банку, рекомендовано виконання наступних нормативів: 
короткострокової ліквідності (Н6), коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в 
іноземній валюті (LCRIB), коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) [15]. Дотримання даних 
нормативів сприятиме підвищенню стійкості вітчизняних банків до короткострокових і довгострокових 
шоків ліквідності [5].  

Відповідно до чинного законодавства НБУ вимогає від банків дотримання нормативу LCR [17]. 
НБУ вважає, що це підвищить стійкість банків до короткострокових шоків ліквідності та сприятиме 
наближенню стандартів банківського регулювання в Україні до європейських. 

Це один із нормативів, розроблених Базельским комітетом у відповідь на кризу 2008 року. Він є 
частиною угоди Базель ІІІ та імплементований у європейському законодавстві. На сьогодні LCR 
впроваджено у 45 країнах світу[1]. Норматив LCR встановлює мінімально необхідний рівень ліквідності для 
покриття очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. Значний відтік 
трапляється у банківській системі у кризових умовах. Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнта LCR для 
банків встановлено на рівні 100%. Це означає, що банк повинен мати досить коштів для покриття чистого 
відтоку впродовж 30 днів [5]. 

Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до рішення НБУ № 101-
рш «Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» наведено на рисунку 3. 

Отже, LCR розраховується як співвідношення обсягу необтяжених високоякісних ліквідних активів 
до чистого очікуваного відтоку коштів протягом 30 днів. Показник чистого очікуваного відтоку коштів 
визначається як різниця між очікуваними відтоками та очікуваними надходженнями. При цьому очікувані 
надходження приймаються до розрахунку в розмірі не більше ніж 75% очікуваних відтоків. 

Банки розраховують коефіцієнт покриття ліквідністю: 
• за всіма видами валют ( ); 

• в національній валюті ;  

• в іноземній валюті . 

 



 
*НВ – національна валюта; 
**ІВ – іноземна валюта. 

Рисунок 3. Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)  
[джерело складено автором на основі: 15, 17] 

 
При цьому Національним банком Україна визначено категорії активів які можна включити до 

складу високоякісних ліквідних активів (ВЛА) у національній та іноземній валюті. Перелік високоякісні 
ліквідні активи банку відповідно нормативних актів НБУ[17] за видами валют наведено в таблиці 1. 

Відповідно до [17], зазначений  показник (ВЛА) включає готівку (банкноти та монети), кошти які 
розміщенні в НБУ (на коррахунках у сумі, що перевищує рівень обов’язкових резервів, та депозити в НБУ), 
ОВДП та облігації міжнародних банків розвитку, депозитні сертифікати, 

До складу ВЛА в національній валюті входять ОВДП, номіновані у гривні (включно із 
індексованими), та ОВДП в інвалюті з терміном погашення понад 30 днів. Необхідність врахування 
валютних ОВДП обумовлена тим, що у кризовий період ці папери неможливо продати на вторинному ринку 
у значних обсягах за валюту [10].  

До валютних ВЛА враховуються ОВДП в інвалюті з терміном погашення до 30 днів, ОЗДП, 
облігації у валюті міжнародних банків розвитку, а також єврооблігації країн членів G7 з рейтингом не нижче 
"АА-"/"Аа3", кошти на рахунках в іноземних банках з рейтингом не нижче інвестиційного.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1.  
Перелік високоякісних ліквідних активів в національній (ВЛАНВ) та іноземній валюті (ВЛАІВ)  

 
                                      [джерело складено автором на основі:14,17] 
 
Протягом перехідного періоду сальдо коррахунку в іноземних банках враховуватиметься у складі 

високоякісних ліквідних активів, проте з кожним роком їх частка зменшуватиметься і з 1 січня 2025 року 
стане нульовою[10]. 

Другий норматив, який передбачається впровадити в межах імплементації рекомендацій 
Базельського комітету, – це коефіцієнт чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), 
що відображатиме достатність довгострокової ліквідності у банку.  

Банк здійснює розрахунок коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно до 
Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), установленої Національним 
банком. Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) наведено на рисунку 4. 

 

 
Рисунок 4. Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) [15] 

 
Відповідно до даних наведених на рисунку 4, банк розраховує обсяг: 



– наявного стабільного фінансування (ASF) як суму складових ASF (регулятивний капітал та 
зобов'язання), зважених на установлені Національним банком коефіцієнти ASF, які відображають рівень їх 
стабільності на горизонті один рік; 

– необхідного стабільного фінансування (RSF) як суму складових RSF (активи та 
позабалансові зобов'язання), зважених на установлені Національним банком коефіцієнти RSF, які 
характеризують їх ліквідність на горизонті один рік. 

Норматив NSFR орієнтований на горизонт одного року. Дотримання нормативу створює стимули 
для банків до збільшення строковості пасивів, підвищення стабільності фондування та зменшення 
схильності до короткострокового фондування, тобто довгострокові кредити не мають фінансуватися за 
рахунок короткострокових депозитів[5]. Це зумовлюється необхідністю запобігання надмірній залежності 
від короткострокових та волатильних джерел запозичень для фондування неліквідних активів. 

Висновки з цього дослідження. Для кращого розуміння ризик-факторів впливу на ліквідність 
банків доцільно визначити сутність категорії «ліквідність банку» та її взаємозв’язок з такими категоріями 
«ліквідність банківської системи», «ліквідність балансу», «ліквідність активів та пасивів банку, що 
дозволило розширити межі розуміння даної категорії, дослідити природу ризиків пов’язаних з нею та 
структурувати їх за видами. Отже, ліквідність банку, визначає ліквідність банківської системи і 
безпосередньо залежить від ліквідності його балансу, що формується ліквідністю активів та пасивів. 

Проведений аналіз ризик-факторів впливу на ліквідність банку допоміг їх структурувати на ризик-
фактори макро- та макрорівня. Така класифікація дає змогу виокремити ті фактори, які є контрольованими з 
боку банків і вимагають розроблення заходів щодо їх управління та дозволило визначити типові показники 
та підходи до оцінки ризику ліквідності банку. Це дозволило визначати типові методи її оцінки, відповідно 
до вітчизняного законодавства. Проведено аналіз передумов, що сприяли впровадженню загальноприйнятих 
в світі підходів до оцінки ліквідності, а саме, імплементації нормативів LCR і NSFR. Досліджено алгоритм 
методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та NSFR, наведено їх граничні і цільові 
нормативні значення відповідно до вимог чинного законодавства 
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