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Розвинуті країни надають 
перевагу фінансовим мето
дам активізації інвестиційної 
діяльності. Найчастіше за
стосовуються такі фінансові 
пільги: прискорена аморти
зація, безпроцентні чи пиьгові 
кредити, тарифні знижки

бізнесу ТОЩО.
До фінансових пільг належать: при

скорена амортизація, надання субсидій 
і гарантій, безпроцентні кредити, пільгові 
кредити, преференційні ставки за креди
тами. тарифні знижки, пільгове страху
вання. гарантування кредитів. З-поміж 
названих інструментів фінансового сти
мул юван ня ін вести цій ної діял ьності вар
то виокремити режим прискорених амор
тизаційних списань, оскільки саме він 
найчастіше застосовується у міжнародній 
практиці і. на відміну від інших методів, 
є найуніверсальнішим.

Режим прискорених амортизаційних 
списань дає змогу суттєво знизити загаль
ний рівень оподаткування. Прискорена 
амортизація основного капіталу (рухомо
го і нерухомого) застосовується з метою 
збільшення швидкості ного обороту.

Уряд, установлюючи завищені норми 
амортизації, надає змогу підприємствам 
відображати у бухгалтерських звітах ча
стину прибутку у вигляді вартості вико
ристаних засобів виробництва. Таким 
чином, відбувається перерозподіл при
бутку в амортизаційні фонди і як 
наслідок — скорочення оподатковувано
го прибутку. Об'єктивними факторами

запровадження податкових пільг віднос
но основного капіталу с: збільшення ча
стки обладнання і відповідні галузеві 
зрушення у складі основного капіталу: 
прискорення темпів морального старіння 
основного капіталу; систематичне зро
стання цін.

Прискорена амортизація обладнання 
•застосовується у переважній більшості 
розвинутих країн. Так, у Франції в рам
ках режиму прискорених амортизаційних 
списань застосовуються підвищені ко
ефіцієнти амортизації. Вони лають змо
гу списати до 50% від вартості нового об
ладнання протягом першого року з часу 
його придбання.

У Японії з метою реорганізації проми
слової структури за деякими видами ма
шин та обладнання практикується так 
звана спеціальна первісна амортизація у 
розмірі 15% від вартості придбаного ус
таткування (зауважимо, шо цей вид амор
тизації нараховується лише протягом 
першого року після придбання обладнан
ня як доповнення до звичайної аморти
зації). Закуповуватися таке обладнання 
повинно згідно з планом, схваленим 
відповідним міністерством. Відшкоду
вання збитків у разі невикористання ку
пленого обладнання дозволяється пере
носити на наступні 10 років.

У Сполучених Штатах Америки також 
часто вдаються до методу прискореної 
амортизації. Найбільшу частку можливо
го списання тут роблять зазвичай протя
гом першого року після придбання об
ладнання, а іноді практикують одномо
ментно списання.

У Німеччині підвищені амортизаційні 
ставки для нового обладнання, капіталов
кладень у науково-дослідну і проектно- 
конструкторську роботу, для будівель 
виробничого призначення буди введені

на початку 1980-х років. Тут, наприклад, 
протягом першого року може бути спи
сано 40% витрат на виробництво і при
дбання рухомого майна, яке використо
вується винятково для проведення нау
ково-дослідних робіт. Для будівель 
відповідні ставки становлять 15 або 10% 
(залежно від ступеня їх використання у 
науково-дослідн ій роботі ).

Майже у всіх розвинутих країнах ши
роко застосовуються і нефінансові спо
соби підтримки інвестиційних проектів: 
надання земельних ділянок, забезпечен
ня інфраструктурою, технічна допомога, 
інформаційні, консультаційні та уп
равлінські послуги, навчання. Інший 
вид стимулювання передбачає створен
ня спеціальних митних, експортних, 
підприємницьких зон, кііькість яких 
постійно зростає.

Підбиваючи підсумок, можна конста
тувати: активне державне регулювання 
інвестиційної діял ьності розглядається як 
важливий фактор економічного розвит
ку країни взагалі. Промислово розвинуті 
країни надають перевагу не фіскальним, 
а фінансовим стимулам регулювання 
інвестиційної діяльності, оскільки вони 
забезпечують адресність підтримки і кон
центрують зусилля на досягненні кон
кретних результатів від втілення про
ектів.

Характерно, шо країни із перехідною 
економікою, навпаки, частіше вдаються 
до податкових та адміністративних за
ходів. шо пояснюється наявним у них 
дефіцитом фінансових ресурсів. Але та
кий підхід не прискорює вирішення 
фінансових проблем, лише консервує 
їх. А іноді навіть погіршує. Про це не вар
то забувати авторам економічних ре
форм в Україні. □

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Управління ліквідністю 
комерційного банку

Олександр Дзюблюк,
старший викладач кафедри грошового 
обігу і  кредиту Тернопільської академії на
родного господарства. Кандидат еко
номічних наук.

Однією з умов ефективної діяльності ко
мерційного банкує забезпечення ви

сокого рівня надійності та мінімізації ри
зику здійснюваних операцій, в основі чо
го лежить ліквідність банківської устано

ви, її здатність безперебійно виконувати 
свої зобов'язання перед клієнтами. Спе
цифіка функціонування комерційного бан
ку як інституту кредитної системи поля
гає у використанні залучених коштів, шо
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належать іншим суб'єктам ринку. Основою 
ж організації господарювання підприємств 
нефінансового сектора економіки є власні 
ресурси. Зрозуміло, шо банкротство тако
го підприємства безпосередньо загрожує 
лише його власникам та обмеженому ко
лу контрагентів. А неплатоспроможність 
банку може дестабілізувати всю грошово- 
кредитну систему країни через серію 
фінансових крахів кредитних установ, 
діяльність яких тісно пов'язана з числен
ними операціями на міжбанківському рин
ку. Тому до ефективного управління 
ліквідністю комерційного банку слід ста
витись як до фундаментальної основи 
фінансового менеджменту в будь-якій кре
дитній установі.

В Україні ця проблема набуває особли
вої гостроти через загальний спад вироб
ництв;!. платіжну кризу та незадовільний 
фінансовий стан багатьох підприємств 
різних галузей економіки. Неспро
можність клієнтів кредитних установ ви
конувати свої грошові зобов'язання 
суттєво знижує рівень ліквідності ко
мерційних банків. Знижує його також 
надмірно ризикова кредитна політика ос
танніх, спрямована на забезпечення висо
ких норм прибутку, внаслідок чого нерідко 
виникають структурні диспропорції V

банківських активах і пасивах за сумами 
та строками розмішеним.

Щоправда. Національний банк України 
регулює рівень ліквідності комерційних 
банків через систему нормативів, виконан
ня яких с обов’язковим. Однак порушен
ня, т о  регулярно фіксуються уданій сфері, 
запровадження режимів фінансового оздо
ровлення і навіть відкликання ліцензій на 
банківську діяльність свідчать про негараз
ди в управлінні комерційними банками 
своїми фінансами.

Нормативні коефіцієнти, які характери
зують певні співвідношення між різними 
статтями активу і пасиву банківського ба
лансу. відображають стан ліквідності ко
мерційного байку на певну конкретну да
ту'. Фактичні значення показників 
ліквідності, платоспроможності, макси
мального розміру ризику на одного пози
чальника порівнюються з доведеними нор
мативами. на основі чого робиться висно
вок про можливість банку виконувати свої 
фінансові зобов’язання, пов'язані з актив
ними, пасивними та іншими банківськи
ми операціями. Однак просте констатуван
ня стану ліквідності комерційного банку 
та за необхідності залучення коштів на 
міжбанківському ринку ресурсів не може 
бути доброю основою дія підтримання

платоспроможності та надійного фінансо
вого стану банківських установ у довгост
роковому аспекті. Мається на увазі, шо 
банк повинен бути спроможним не про
сто оперативно усувати проблеми, виявлені 
за показниками своєї ліквідності, залуча
ючи кошти інших кредитних установ, а й 
здійснювати стратегічне планування й уп
равління ліквідністю на основі глибокого 
всебічного аналізу всіх факторів, які тією 
чи іншою мірою здатні впливати на мож
ливість банку виконувати свої фінансові 
зобов’язання. При цьому комерційний 
банк повинен регулювати такий вплив 
шляхом внесення оперативних змін у про
ведення активно-пасивних та інших опе
рацій.

Можна виділити кілька основних на
прямів аналітичної роботи, від якої зале
жить ефективне упраатіння ліквідністю 
комерційного банку;

■ оцінка ризиковості окремих активів 
банку, їх доходності та можливості пере
творення на засоби платежу:

■ аналіз впливу на стан ліквідності ок
ремих банківських операцій, здійснення 
яких супроводжується зміною структури 
активів і пасивів банку, а отже, і зміною 
етану ного ліквідності:

■ прогнозування зміни співвідношен
ня обсягу залучених вкладів і виданих кре
дитів з урахуванням макро- та мікроеко- 
номічних факторів;

■ оцінка можливостей використання 
зовнішніх джерел поповнення ліквідних 
коштів.

1. ОЦІНКА РИЗИКОВОСТІ 

ОКРЕМИХ АКТИВІВ БАНКУ, 
ЇХ Д0Х0ДН0СТІ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

НА ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

Оцінка ризиковості активних операцій 
банку тісно пов’язана з класифікацією 

їх залежно віт строків виконання: чим три
валіші строки, на які вкладаються кошти 
банку, тим виший рівень їх ризиковості. При 
цьому здебільшого діє гак зване “золоте пра
вило” вкладень, яке встановлює прямо про
порційну залежність між доходністю ак
тивів та ризиком імовірних втрат коштів за 
ними, шо ускладнює загальну систему 
фінансового менеджменту в банку, адже 
підтримання ліквідності не повинно шко
дити його прибутковії! діяльності.

Загалом рівень ліквідності у даному на
прямі регулювання оцінюється залежно вш 
питомої ваги різних груп активів із різни
ми ступенями ризику в загальній сумі вкла
день банку. Чим більша частка в балансі бан
ку належить високоризпковим активам, 
тим нижчий рівень його ліквідності. І на
впаки, чим більшу питому вагу посідають ак-

Таблиця 1. Класифікація активів балансу банку відповідно до ступеня ризику*
Вид активів Коефіцієнт ризику
Перша група:

— каса і прирівняні до неї кошти 0
— кошти на кореспондентському рахунку в НБУ 0
— кошти на депозитних рахунках у банках 0

Друга група:
— готівка в процесі інкасації 0.1
— кошти на рахунках 8 іноземних банках 0.1

Третя група:
— цінні папери уряду України 0.2

Четверта група:
— будинки, споруди 0.5
—  кредити під заставу майна, векселів

(за умови, що сума застави не менша 125% від суми кредиту) 0.5
—  позички, гарантовані урядом України 0.5

П’ята група:
— кредити під заставу майна, векселів

(за умови, що сума застави менша 125% від суми кредиту) 1.0
—  позички під страхування, гарантію або поручительство

(в тому числі під гарантію місцевих органів влади) 1.0
—  позички без забезпечення (бланковий кредит) 1.0
—  прострочені позички (незалежно від забезпечення),

крім безнадійних щодо повернення 1.0
—  пролонговані кредити (незалежно від забезпечення) 1.0
—  безнадійні щодо повернення ПОЗИЧКИ 1.0
—  інші основні фонди 1.0
— дебітори 1.0
—  факторингові операції 1.0
— операції із цінними паперами 1.0
— витрати майбутніх періодів 1.0

* Класифікацію проведено згідно з Положенням Національного банку України “Про еко
номічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків”, затвердженим поста
новою Правління НБУ №167 від 30.06.1995р.
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Таблиця 2. Співвідношення активів і пасивів балансу банку 
за строками виконання

Пасиви банку (за строками виконання) Активи банку (за ступенем ліквідності)
Перша група. Зобов'язання, 
що виплачуються на першу вимогу, 
та короткострокові зобов’язання:

Перша група. Активи у безпосеред
ньо ліквідній формі:

1. Вклади до запитання. 1. Залишок гопаки в касі банку.
2. Залишки коштів на поточних 
і розрахункових рахунках клієнтів.

2. Залишок коштів на кореспондентсь
кому рахунку в Національному банку.

3. Залишки коштів на кореспондент
ських рахунках інших банків.

3. Залишки коштів на кореспондентсь
ких рахунках в інших банках.

4. Короткострокові депозити 
підприємств та організацій.
5. Короткострокові депозити інших банків.

4. Державні цінні папери.

Друга група. Зобов'язання банку 
середньої тривалості:

Друга група. Легколіквідні активи:

1. Середньострокові депозити підприємств. 1. Депозити в інших банках 
строком до 1 місяця.

2. Вклади населення на сірок. 2. Кредити та інші вкладення 
зі строком повернення до ЗО днів.

3. Середньострокові позики, отримані 
від інших кредитних установ.

3. Акції та інші цінні папери, 
що легко реалізуються на ринку.

Третя група. Довгострокові 
зобов’язання банку:

Третя група. Важколіквідні активи:

1. Власні капітали. 1. Середньо- і довгострокові кредити, 
надані банком.

2. Облігаційні позики. 2. Прострочена і ненадійна 
заборгованість за позиками.

3. Депозити підприємств і населення 
на тривалі строки.

3. Вкладення у будівлі, споруди 
та інше нерухоме майно.

!' * ■ V 4. Участь у підприємствах.

шви з низьким ступенем ризику, тим ви
ща ліквідність банку.

Згідно з діючою нині нормативною ба
зою регулювання діяльності комерційних 
банків в Україні з метою оцінки стану їхніх 
активів банки поділяються на п'ять груп. Ос
новні критерії поділу пов’язані зі ступенем 
ризиковості вкладень та ймовірністю пев
ного їх знецінення при перетворенні на 
ліквідні засоби платежу. Окремі категорії і 
групи активів мають відповідні коефіцієнти 
ризику (див. таблицю 1).

У зв'язку з тим. що на рівень ліквідності 
комерційного банку значний вплив справ
ляє питома вага різних груп активів із різни
ми коефіцієнтами ризику, регулювання 
банківської ліквідності може здійснювати
ся шляхом зміни структури вкладень бан
ку. При цьому залежно від рівня показників 
ліквідності банк може змінювати частку 
високоризикових або низькоризнкових ак
тивів у загальному портфелі вкладень, забез
печуючи потрібний стан ліквідності.

Спід зазначити, що пряме регулювання 
ліквідності комерційного банку шляхом ме
ханічної зміни питомої ваги активів із 
різними ступенями ризику не завжди може 
дати бажаний ефект. Lie пов'язано з двома 
важливими обставинами.

По-перше, намаганням банку підвищи
ти власну ліквідність шляхом простого 
збільшення частки низькоризнкових вкла
день у загальній структурі активів, що мо
же значно знизити ефективність діяльності 
комерційного банку (прибутковість як йо
го власного капіталу, так і активів зага
лом).

По-друге, недосконалою є сама методи
ка розподілу вкладень за рівнем ризику. За 
даними, наведеними у таблиці 1. можна зро
бити висновок, що до першої групи нале
жать безризикові активи, до другої — акти
ви з мінімальним ризиком, а до третьої, чет
вертої і п’ятої — з підвищеним ризиком. Од
нак така класифікація не зовсім відповідає

Стан ліквідності комерційно
го банку обернено пропор
ційний високорчзиковим ак
тивам його балансу

реальній практиці господарювання. На
приклад, активи, включені до п'ятої групи, 
є досить різнорідними за рівнем ризику. Так, 
важко погодитися із класифікацією, згідно 
з якою позики, надані під страхування, га
рантію або поручительство, є такими ж ри- 
зиковими, як і бланкові кредити, а пролон
говані позики — такими ж, як і безнадійні 
щодо повернення. Дещо сумнівне віднесен
ня будинків і споруд до більш ліквідних ак-
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швів, ніж кошти, задіяні у факторингових 
операціях або операціях із цінними папера
ми. Є також інші моменти, які викликають 
сумніви шодо доцільності усереднення по
казників ризику і виведення певних загаль
них величин за різноманітними активними 
операціями банку. Адже це може нівелюва
ти власне ідею диференціації ризиків і по
ставити під сумнів об’єктивність отриманих 
результатів.

Звісно, комерційні банки можуть розо
середити класифікацію активів за бшьшою 
кількістю груп, довівши її навіть до кількох 
десятків, шо значно розширить сферу 
аналітичної роботи, зробить її точнішою та 
створить додаткові можливості ефективно
го розміщення вкладень банку. Але не не 
розв'яже остаточно усі проблеми даного 
методу регулювання ліквідності. Шляхом до 
їх вирішення у процесі аналізу й безпосе
реднього управління фінансами слід вважа
ти постійне ув'язування певних груп активів, 
класифікованих за ступенем ліквідності, з 
пасивами, згрупованими за строками їх ви
конання (див. таблицю 2). Рівновага у ба
лансі між сумами і строками вивільнення ак
тивів у грошовій формі та сумами і строка
ми очікуваних платежів за зобов'язаннями 
вказує на достагній рівень ліквідності ко
мерційного банку.

Зрозуміло, шо наведена у таблиці 2 кла
сифікація є лише приблизним, схематичним 
розподілом, який може використовуватися

банками у процесі управління фінансами. 
І чим більша кількість таких груп, тим 
точнішими можуть бути результати аналізу 
та ефективнішим регулювання ліквідності 
банку.

За цим же принципом будується схема 
обчислення нормативних показників поточ
ної. короткострокової та загальної 
ліквідності, шо розраховуються як співвідно
шення певних груп зобов’язань банку та йо
го активів. На практиці, однак, ці показни
ки дають для аналізу надто узагальнені дані 
про співвідношення поточних, тримісячних 
та сукупних пасивів і активів банкух До то
го ж менший показник, по суті, погли
нається більшим, що спотворює об'єктив
ну картину реальної динаміки коштів у 
кожній окремій групі. У зв'язку з Ш 1М  в 
аналітичній роботі шодо регулювання 
ліквідності процес розрахунку основних 
нормалгвннх коефіцієнтів доиіл і,но допов
нювати оцінкою співвідношення безпосе
редньо за кожною групою активів та пасивів 
окремо, причому бажаною є більша дифе
ренціація зазначених груп.

Кожен банк, виходячи із пріоритетів 
власної політики шодо фінансово-кредит
ного обслуговування різних сегментів рин
ку, може встановити оптимальні дія себе ко
ефіцієнти співвідношення Т И Х  ЧІГ інших 
груп активів і пасивів або ж. шо краще, гра
ничні норми відхгглення за кожною кон
кретною групою активів від величини
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Чим більше показників, що ха
рактеризують активи і паси
ви банкуу тим точнішим мо
же бути аналіз стану його 
ліквідності

відповідної груші пасивів. При цьому коли
ваним зазначених граничних меж допусти
ме від кількох процентів між найбільш 
ліквідними активами і поточними зо
бов'язаннями до десятків процентів залеж
но від збільшення строків розміщення 
коштів. Подібна оцінка може стати основою 
оптимального управління фінансами ко
мерційного банку та підтримання належно
го рівня ліквідності.

2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ 

БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

НА ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

В основі другого важливого напряму ре
гулювання ліквідності комерційних 

банків лежить аналіз впливу результатів 
проведення окремих банківських операцій 
на загальний рівень ліквідності кредитної 
установи. Гіри ньому як основні операції 
(шо найбільшою мірою спроможні впли
вати на стан ліквідності) доцільно виділи
ти результати реалізації базових функцій 
комерційного банку, пов'язаних із кредит
ним і розрахунково-касовим обслуговуван
ням клієнтів.

Найбільше на стан ліквідності ко
мерційного банку впливають його кре
дитні операції, оскільки вони су проводжу
ються зміною обсягу банківських зо
бов'язань. Так. якшо надані в позику кош
ти зараховуються на розрахункові рахунки 
клієнтів, то відбувається збільшення обся
гу кредитних вкладень і зобов'язань бан
ку'. Ці ж результати можуть бути отримані 
при перерахуванні суми наданого креди
ту на рахунок іншого клієнта в іншому бан
ку. Безпосередній вплив на рівень 
ліквідності комерційних банків мають та
кож зворотні операції, пов'язані з викори
станням коштів із розрахункових рахунків 
клієнтів на погашення заборгованості за 
позиками. У цьому випадку відбувається 
зменшення обсягу кредитних вкладень і зо
бов'язань банку.

Таким чином, для всебічного аналізу й 
ефективного регулювання банківської 
ліквідності необхідно враховувати дані про 
рух коштів за позичковими операціями. Ця 
необхідність підтверджується і тим. шо банк

для задоволення можливих запитів своїх 
клієнтів може використовувати не лише 
залишки коштів у касі та на кореспон
дентському рахунку, але й суми, шо 
вивільняються при погашенні заборгова
ності за виданими раніше позиками. Вод
ночас у процесі аналізу слід врахувати, шо 
оборотність коштів за розрахунковими й по
точними рахунками клієнтів виша, ніж за 
позичковими, оскільки охоплює більше ко
ло операцій. Тому важливо, шоб у процесі 
регулювання ліквідності банку використо
вувалися дані не лише щодо залишків забор
гованості за наданими кредитами, але іі 
стосовно їхнього обороту за період, шо 
аналізується.

Вплив касових операцій на стан 
ліквідності комерційного банку пов'яза
ний із задоволенням вимог клієнтури в 
готівкових коштах. У разі виникнення у 
клісігтів потреби в готівці банк повинен ма
ти у своєму розпорядженні необхідний за
лишок у касі, розмір якого визначається за
гальним обсягом розрахунково-кредитних 
операцій та швидкістю обороту грошей. 
Чим більші потреби клієнтів у готівці, тим 
більшою повинна бути питома вага залиш
ку коштів у касі банку в загальній структурі 
його активів.

У зв'язку з тим. шо кошти, які зберіга
ються у вигляді готівки в касі, не приносять 
доходу, комерційні банки, як правило, на
магаються звести їхню частку в загальному 
обсязі вкладень до мінімуму, шо загалом мо
же суттєво погіршили ліквідність кредитних 
установ. А оскільки діючими методиками 
оцінки банківської ліквідності ке врахову
ються потреби щодо залишків готівки в ка
сах. то необхідною складовою ефективно
го фінансового менеджменту в комерційно
му банку має бути постійний глибокий 
аналіз динаміки касових оборотів і попиту' 
клієнтів на голівку. Корисним також може 
бути розрахунок та оцінка динаміки показ
ників. шо відображають співвідношення 
касових залишків і величини різних статей 
зобов'язань банку, а також співвідношен
ня оборогів за видачею і надходженням 
готівки до кас банку і суми дебетових обо
ротів за рахунками, на яких відображають
ся банківські зобов'язання. Результати 
аналізу дають змогу комерційному банку 
розрахувати та підтримувати на належному

рівні оптимальну величину готівки, не
обхідну для безпосереднього задоволення 
вимог клієнтів, і не одна з обов'язкових пе
редумов забезпечення потрібного стану 
ліквідності банку.

Організація безготівкових розрахунків 
має дешо менший вплив на рівень 
ліквідності комерційного банку, оскільки тут 
не потрібно залишати в касі певну кількість 
готівки. Однак різні війн розрахунків ма
ють неоднаковий вплив на стан банківської 
ліквідності. Так. якшо розрахунки здійсню
ються між клієнтами одного банку, відбу- 
вається лише переміщення коштів за їхніми 
рахунками, шо не впливає на загальний об
сяг зобов’я кінь банку, а отже, і на рівень йо
го ліквідності. Тому перед підрозділами, 
шо здійснюють управління фінансами бан
ку. постає завдання ефективної взаємодії з 
маркетинговими та іншими службами дія 
визначення пріоритетів при формуванні 
складу клієнтів, враховуючи можливості 
здійснення розрахунків між ними в рамках 
одного банку (або розрахункової системи 
мережі його філій, якшо не великий банк).

Якшо ж розрахунки здійснюються між 
клієнтами різних банків, то суттєве значен
ня має форма кореспонден тських відносин, 
за допомогою якої перераховуються кошти. 
Коли кореспондентські відносини встано
влені безпосередньо між двома банками, то 
безготівкове перерахування коштів зменшує 
залишок на рахунку клієкта-платника з 
відповідним збільшенням у його банку за
лишку на кореспондентському рахунку бан- 
ку-одержувача. У результаті нього замість зо
бов’язань комерційного банку перед клієн
тами виникають зобов'язання перед іншим 
комерційним банком у розмірі суми здійсне
ного платежу (шо. як і в попередньому ви
падку, не відображається на загальному об
сязі зобов'язань банку, а тому суттєво не по
значається на його ліквідності).

Інша ситуація виникає при розрахунках 
через кореспондентські рахунки, відкриті у 
центральному банку (це. до речі, доміную
ча форма міжбанківськмх розрахунків в Ук
раїні). У такому випадку комерційний банк 
для безперебійного виконання своїх зо
бов'язань перед клієнтами повинен мати на 
кореспондентському рахунку достатній за
лишок коштів, шо є важливим фактором ре- 
гулювання ліквідності, оскільки мас безпо
середній вплив на структуру активів і пасивів 
банку.

Таким чином, для комплексної, всебічної 
оцінки ліквідності комерційного банку і її ре
гулювання слід враховувати вшив окремих 
банківських операцій на зміну складу зо
бов'язань і вкладень банку. Це дає змогу 
оцінити не лише нинішній стан .ліквідності, але 
й виявити ймовірні тенденції ЩОДО ного зміни, 
і на цій основі організувати управління фінан
сами банку так. шоб не допустити навіть най
меншої можливості невиконання ним своїх зо
бов'язань перед клієнтами.
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3. ПРОГНОЗУВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 

ОБСЯГУ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ 
І ВИДАНИХ КРЕДИТІВ

Ліквідність комерції! ного банку значною 
мірою залежить від коливань загальної 

суми вкладів і попиту на кредити. Тому 
третім важливим напрямом регулювання 
банківської ліквідності може бути прогно
зування співвідношення обсягу залучених 
вкладів і нала»шх кредитів. Його основна ме
та полягає у визначенні (по можливості — 
з максимальною точністю) потреби байку 
в найбільш ліквідних активах на найближ
чу перспективу. Як уже зазначалося, праг
нення банків мінімізувати вказані активи з 
метою забезпечення належної прибутко
вості операцій може негативно позначати
ся на рівні ліквідності. Тож шоб не грима
ти значні суми коштіву найбільш ліквідних 
активах, які не приносять доходу, банк мо
же забезпечити належний рівень рента
бельності своєї діяльності, завчасно прогно
зуючи можливі зміни обсягу' вкладів та кре
дитів.

Таке прогнозування у своїй основі може 
охоплювати два аспекти: аналіз макро- та 
мікроекономічних факторів, які впливають 
на залучення вкладів та зміну попиту на кре- 
лити. Макрое коном Ічні фактори поділяють
ся на кілька груп:

1) випадкові, шо не піддаються ні реаль
ному передбаченню, ні впливу, і які мож
на розцінювати як форс-мажор;

2) сезонні, пов’язані з особливостями ви
робництва в окремих галузях економіки 
(наприклад, у сільському господарстві), а та
кож сезонними коливаннями руху' грошо
вих потоків населення (у періоди відпусток, 
свят тощо):

3) циклічні, зумовлені підйомами і спа
дами ділової активності з настанням різних 
фаз економічного циклу;

4) довгострокові, пов’язані із тривалими 
структурними зрушеннями в економіці, які 
відбуваються під паливом науково-технічно
го прогресу та змін у розподілі валового 
національного продукту.

Оцінка даних факторів дає змогу просте
жити і певною мірою передбачити загальні 
і силеннії у змінах вкладів та у коливаннях 
попиту на кредити. Однак для більшої кон
кретизації прогнозу банк повинен про води -

ги аналіз очікуваних змін і на мікроеко- 
номічному рівні, досліджуючи потреби у 
кредиті та можливий рівень залишків на по- 
іочних рахунках і строкових депозитах сто
совно кожного зі своїх основних клієнтів.

Загальні результати за розглянутими на
прямами прогнозування дають банкові 
можливість розрахувати очікувані надход
ження коштів у вигляді припливу нових 
вкладів або погашення виданих позик, а та
кож ймовірні виплати за різними видами 
депозитів та у зв’язку з необхідністю задо
волення потреб клієнтів у кредитах. У свою 
чергу, це дає змогу' оцінити майбутні обо
роти коштів за активними й пасивними 
операціями, і таким чином передбачити 
можливі потреби банку в ліквідних акти
вах для виконання своїх зобов’язань перед 
клієнтами.

4. ВИКОРИСТАННЯ 
ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ 

ПОПОВНЕННЯ ЛІКВІДНИХ КОШТІВ

Усі розглянуті вите способи регулюван
ня ліквідності комерційного банку, 

три головних напрями яких було про
аналізовано. зорієнтовані в основному на 
внутрішні джерела забезпечення бан
ківської ліквідності. За рахунок таких дже
рел банки можуть добитися безперебійно
го виконання своїх зобов’язань перед 
клієнтами двома способами: або створю
ючи певний запас внеоколіквідних коштів 
(залишки на кореспондентських рахунках 
і готівка в касі), або формуючи пакет своїх 
вкладень із таких активів, які можна віднос
но легко і без втрат перетвориш на платіжні 
засоби (якшо для їхньої реалізації в країні 
є стабільний ринок).

Зазначені напрями регулювання мають 
як свої переваги, так і недоліки. Основною 
перевагою є досить висока надійність у за
безпеченні банку достатнім обсягом 
ліквідних активів для виконання своїх зо
бов’язань, шо обумовлює високі І і і рівень 
ліквідності комерційного банку взагалі. Вод
ночас суттєвим недоліком даного механізму 
є зниження загального рівня прибутковості 
банківських операиііі у зв’язку з цім. шо ак
тиви у безпосередньо ліквідні!! формі пра- 
ктично не приносять доходу. Тому важні
шім доповненням до основних напрямів ре- 
іулювання ліквідності банку, зорієнтованих 
на внутрішні резерви, є всебічна оцінка 
можливостей використання зовнішніх дже
рел поповнення ліквідних коштів. Основ
ними видами таких джерел с отримання ко
мерційним банком кредитів від Національ
но го  банку або від інших банків на між- 
банківському ринку ресурсів. Ці кредити 
носять здебільшого короткострокові!!! хара
ктер і налаються на умовах, зазначених в 
укладених між банками кредитних догово
рах, як правило, маючи на мелі саме попов

нення коштів для досягнення належного 
стану ліквідності.

Слід наголосиш, що у розвинутих країнах 
комерційні банки мають широкі можливості 
стосовно залучення необхідних коштів і з 
інших джерел. Йдеться про укладання угод 
шодо продажу цінних паперів із наступних! 
їх зворотним викупом (РЕГІО). отримання 
позик на ринках евровалют, випуск корот
кострокових боргових зобов’язань. Стано
влення й розвиток в Україні повноцінного 
фінансового ринку та інтеграція вітчизня
них кредитних інститутів у систему світових 
господарських зв’язків можуть створити ре
альні можливості використання зазначе
них джерел поповнення коштів і для ко
мерційних банків нашої країни.

Загалом суттєвою перевагою підтриман
ня ліквідності комерційного банку за раху 
нок зовнішніх джерел є те. шо його вико
ристання надає широкі можливості для ма
неврування внутрішніми ресурсами банку 
з метою досягнення їх оптимальної доход
ность

Однак у практичній діяльності бан
ківських установ щодо управління їхніми 
фінансами не повинна надаватися перева
га якомусь одному із методів регулювання 
ліквідності. Безперебійне виконання банком 
своїх зобов'язань перед клієнтами може за
безпечуватися шляхом раціонального 
поєднання різноманітних напрямів уп
равління банківською ліквідністю. що дає 
змогу' виявити приховані пронеси і тен
денції. які можуть викликати падіння рівня 
платоспроможності комерційного банку, а 
також внести своєчасні корективи у 
банківську діяльність з мстою уникнення не
гативних наслідків.

Аналіз основних аспектів регулювання 
ліквідності комерційних банків був би не
повним без відзначення ше одного важли
вого моменту. Стан ліквідності банку не зав
жди залежить від механізму організації йо
го аналітичної роботи та рівня фінансово
го менеджменту, а відсутність у банку 
можливості задовольняти вимоги клієнтів 
не завжди є наслідком недоліків у його 
діяльності. На загальний рівеньліквідносгі 
банківської системи значний вилив спра
вляє стан в економіці в цілому. Зокрема, такі 
негативні явиша. як спад виробництва, 
бюджетний дефіцит, інфляція, структурні 
диспропорції в економіці, платіжна криза 
призводять до погіршення ліквідності ба
гатьох банків. Зрозуміло, що вирішення 
зазначених проблем виходить за межі ком
петенції банківських установ, а тому істот
но обмежує їхні можливості щодо регулю
вання власної ліквідності. Необхідні захо
ди з метою поліпшення ситуації насампе
ред мають охоплювані регулювання еко
номічних процесів на макрорівні, шо є 
прерогативою держави, а не окремих ко
мерційних банків.
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