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Мета 

Об’єкт 

Предмет 

розробка науково-методичного підходу до оцінки 

ризику ліквідності банку на основі таксономічних 

індикаторів  та його апробація в практичній 

діяльності банків 

сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень щодо формування 

аналітичного забезпечення управління ліквідністю 

банку 

інструментарій аналізу ліквідності банку  



СЛАЙД 2 
Ліквідність банку 

Для клієнта Для менеджера банку Для НБУ 

своєчасне 

отримання коштів 

можливість 

споживати 

банківські продукти 

здатність банку 

забезпечити своєчасне 

виконання своїх 

грошових зобовʼязань, 

яка визначається 

збалансованістю між 

строками і сумами його 

активів і зобовʼязань 

здатність банку своєчасно і в 

повному обсязі виконувати взяті на 

себе балансові та позабалансові 

зобов’язання за умови 

спроможності проводити активні 

операції, пропонувати нові 

продукти, функціонувати у 

нормальному режимі 

Рисунок 1 – Підходи до розуміння поняття «ліквідність банку» залежно від суб’єкта 

Якість управління стратегічним ризиком Якість управління операційним ризиком 

Якість управління активами і 

пасивами банку 

Якість управління ризиком 

репутації 

Якість управління валютним ризиком Якість управління кредитним ризиком 

Внутрішні 

фактори 

  

  

Зовнішні фактори прямого впливу 

Банківський нагляд та регулювання Грошово-кредитна політика 
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Політичні Технологічні 
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Рисунок 2 – Фактори, що впливають на ліквідність банку 



СЛАЙД 3 

  

Стратегічний рівень Тактичний рівень Оперативний рівень 

Стратегічні задачі Тактичні задачі 

  

Оперативні задачі 

Загальні збори 

акціонерів 

Ревізійна комісія 

Спостережна рада 

Правління 

Служба внутрішнього 

аудиту 

Підрозділ ризик-

менеджменту 

Казначейство 

Механізм управління 

Субʼєкти управління 

Планування 

Аналіз 

Контроль 

Регулювання 

  

Обʼєкти управління 

Фінансові потоки та 

ризик ліквідності у 

довгостроковому періоді 

Фінансові потоки та ризик 

ліквідності з урахуванням 

поточної ситуації 

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища  

Інформаційне, нормативне, технічне, технологічне, кадрове забезпечення 

Фінансові потоки та ризик 

ліквідності урахуванням 

дії факторів 

КУАП 

Система управління ліквідністю банку 



СЛАЙД 4 

Загальна схема управління ліквідності банку 

Управління ліквідністю 

Методи аналізу ліквідності Методи управління ліквідністю 

Метод управління активами 

Метод загального 

фонду 

Метод розподілу 

активів 

Метод заміщення 

активів 

Метод 

математичного 

моделювання 

Метод управління пасивами 

З позиції регулятора 
З позиції менеджера 

банку 

Вертикальний аналіз 

Горизонтальний аналіз 

Порвняльний аналіз 

Факторний аналіз 

Економіко-статистичні методи і методи 

математичного моделювання 

Аналіз коефіцієнтів 

Аналіз нормативів ліквідності 

Методи аналізу ризику ліквідності 

Вартісний аналіз 

Стрес-тестування 

Бек-тестування 

Gap-аналіз 



СЛАЙД 5 Зовнішні фактори 

  

1. Низький рівень економічної грамотності 

населення, довіри до банків. 

2. Погіршення рівня інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності 

України. 

3. Нестабільність політичного середовища. 

4. Неефективне виконання функції 

перерозподілу ліквідності на фінансових 

ринках. 

5. Рестрикційна політика регулятора. 

1. Регулярне проведення НБУ операцій з 

підтримки ліквідності банків 1  рівня. 

1. Високий рівень проблемної заборгованості 

унаслідок неефективного управління 

кредитним ризиком. 

2. Високий рівень валютного ризику 

1. Високий рівень капіталізації. 

2. Зростання репутації банку за рахунок 

підтримки материнського банку. 

3. Застосування принципу обережності у 

процесі здійснення діяльності. 

4. Покращення якості управління 

операційно-технологічним ризиком. 

5. Зменшення розривів ліквідності за 

строками погашення. 

Ліквідність 

ПАТ «Укрсоцбанк» 

  
Фактори-дестимулятори 

    

Внутрішні фактори 

  

Фактори-стимулятори 

Рисунок 7 – SWOT-аналіз ліквідності ПАТ «Укрсоцбанк» 



Визначення часового горизонту управління ліквідності банку  Етап 1 

Визначення чинників впливу на ліквідність банку  Етап 2 

Визначення таксономічного індикатору ліквідності банку  

Формування системи показників-індикаторів визначених чинників показників 

,    

 

 

 

де  і – порядковий номер періоду (від 1 до m); j – показник, який характеризує прибутковість 

банку (від 1 до n); Xij – значення показника j в період часу i. 

Формування матриці спостережень Етап 4.1 

Стандартизація значень елементів матриці Етап 4.2 

Формування еталонного вектора Етап 4.3 

Розрахунок відхилень елементів від вектора Етап 4.4 

 

  

  

  Розрахунок таксономічного індикатора ліквідності Етап 4.5 

Встановлення граничних відхилень показників Етап 5 

Прийняття рішення про здійснення коригуючих заходів Етап 7 

Аналіз відхилень та формування висновків 

  

  
Етап 3 

  

  

  

Етап 6 

Етап 4 
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Процес управління ліквідністю банку на основі таксономічного аналізу 

СЛАЙД  6 



СЛАЙД 7 

Короткострокова 

ліквідність 

Середньострокова 

ліквідність 

Довгострокова 

ліквідність 

  

Н5 ВЛА/З 

GAP1m/А МБКn/А  

ПРК/З 

  

Н6 КП/А 

GAP1-3m/А GAP3-12m/А  

СРК/З 

  

А/З КП/Д 

GAP1-5y/А GAP>5y/А  

GAPsum/А 

    

TIS TIM TIL 

Казначейство 
Департамент ризик-

менеджменту 

Комітет з управління 

активами і пасивами 

Щомісяця, щодекади, 

щотижня, щодня 

  

Щокварталу, щомісяця, 

щодекади 

  

Щороку, щокварталу, 

щомісяця 

  

Рисунок 1  – Схема аналізу ліквідності банку за таксономічним методом  

Критичний ризик 

Допустимий ризик 

Помірний ризик 

Безризикова зона 

0,0 ≤ ТІS,M,L < 0,2 

0,1 ≤ ТІS,M,L < 0,5 

0,5 ≤ ТІS,M,L < 0,9 

0,9 ≤ ТІS,M,L < 1 

Департамент ризик-

менеджменту 

Департамент  

маркетингу та реклами 
Казначейство Юридична служба 

  

  

  

Інформація щодо загрози ліквідності 

банку та/або ринку в цілому відсутня 
Стандартний механізм управління 

+ 0,10 

Загроза ліквідності банку 

Комітет з управління активами і пасивами 

Інформація щодо загрози ліквідності банку та/або ринку 

Загроза ліквідності ринку 

Загроза ліквідності банку 

та ринку 

  

ТІ 

Рішення про зміну меж зон ризику 

+ 0,04 

+ 0,05 

Рисунок 2 – Процес зміни меж зон ризику залежно від умов функціонування банку  



 СЛАЙД  8 

 

 

Рисунок 1 – Динаміка таксономічних індикаторів ліквідності ПАТ «Укрсоцбанк» з 

01.01.2013 по 01.01.2015, одн. 
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Рисунок 2 – Динаміка таксономічних індикаторів ліквідності ПАТ «Укрсоцбанк» (помісячно) з 

01.01.2013 по 01.01.2015, одн. 
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