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ВСТУП
Створення ефективної системи управління ліквідністю було і залишається чи не найважливі-

шим завданням менеджменту банків, адже від умілого управління ліквідністю напряму залежить
здатність банківської установи функціонувати безперебійно та ефективно, задовольняючи інте-
реси власних клієнтів та акціонерів. Варто зазначити, що на вибір того чи іншого підходу до
управління ліквідністю головним чином впливали історичні умови функціонування банків. На
сьогодні, за часів інтенсивних процесів глобалізації економіки та посилення конкуренції на ринку
фінансових послуг, банкам необхідно переходити до побудови більш якісної системи управління
ліквідністю, яка відповідає умовам сьогодення. Ретроспективний аналіз підходів до формування
такої системи дозволить, на нашу думку, визначити основні аспекти її вдосконалення, а тому є
дуже важливим та актуальним.

Дослідженню еволюції стратегій управління ліквідністю в банках присвячено праці багатьох
науковців, серед яких: С.Я. Боринець, О.А. Кириченко, Г.Г. Коробова, А. Фалюта, Н.О. Хіміч та
інші [1, 2, 3, 5]. Крім цього, окремі аспекти системи управління банківською ліквідністю дослід-
жені у роботах Ж. Довгань, О.А. Криклій, І.Волошина, Л.Є. Галяєвої, М.І. Макаренко, М.Ю. Ку-
лаєва тощо [11, 12, 18, 14, 15]. Аналіз зазначених вище та інших робіт показує, що подальша
робота повинна вестися у напрямку формування пропозиції щодо побудови такої системи управ-
ління банківською ліквідністю, яка б дозволяла максимально повно задіяти усіх без виключення
співробітників банку у процесі управління ліквідністю та виключити потенційний конфлікт інте-
ресів між різними підрозділами, що може виникнути у даному процесі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ретроспективний аналіз стратегій та методів управління банківською ліквідністю,

формулювання визначення системи управління ліквідністю в банках та надання пропозицій щодо
вдосконалення останньої.

РЕЗУЛЬТАТИ
Система управління ліквідністю є однією з центральних ланок менеджменту будь-якого банку.

Концептуальною основою системи управління банківською ліквідністю є обрана менеджерами
стратегія управління. У економічній літературі виділяють три ключові стратегії, а саме: управлі-
ння активами, управління пасивами та комплексне управління активами та пасивами [1, 2, 3, 4, 5].

Еволюційно першою стратегією щодо управління банківською ліквідністю була стратегія уп-
равління активами, яка переважала в міжнародній банківській практиці до 60-х років ХХ ст. Вона
передбачає, що головним завданням менеджерів банку є формування оптимальної структури ак-
тивів, яка забезпечить здатність банку виконувати усі необхідні платежі вчасно та у повному об-
сязі. Відповідно до такої стратегії банкіри сприймають джерела формування ресурсів — зобов’я-
зання і капітал — як такі, що не залежать від банківської діяльності, а визначаються в основному
можливостями і потребами клієнтів та акціонерів банку. Таким чином, потреби ліквідності в ос-
новному задовольняються завдяки підтримці значного обсягу високоліквідних активів у формі
готівки та залишків на кореспондентських рахунках у центральному банку та банках-контраген-
тах, формуванню портфеля державних цінних паперів, що можуть бути використані як вторинні
резерви ліквідності, та завдяки умілому управлінню кредитним портфелем [2, с.64]. Відповідно, у
рамках стратегії управління активами виділяють теорію комерційних позик, теорію переміщення
та теорію очікуваного доходу.

Теорія комерційних позик є найстарішою і виникла за часів класичної англійської банківської
практики ХІХ ст. Вона характерна для початкового, низького рівня розвитку банківської справи,
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коли для того, щоб зберегти ліквідність установи, банкіри вимушені були тримати ресурси тільки
в короткострокових позиках, що забезпечувалися, в основному, товарами у виробництві. Ключо-
вим недоліком такого підходу була жорстка заборона банкам фінансувати розширення діяльності
підприємств, що значно зменшувало можливості банківських установ конкурувати з іншими фінан-
совими посередниками, а саме: кредитними спілками, фінансовими компаніями споживчого кре-
дитування, позичково-ощадними асоціаціями тощо. До того ж, дана теорія є ефективною лише в
умовах стабільного економічного розвитку. Коли настає ситуація спаду в економіці, і швидкість
обороту товарних запасів та дебіторської заборгованості підприємств сповільнюється, останні
відчувають значні проблеми щодо повернення короткострокових позик, що автоматично призво-
дить до виникнення проблем з ліквідністю банків.

Теорія переміщення, що вперше була опублікована у 1918 році американським вченим Х. Дж.
Моултоном, передбачає необхідність накопичення банками значного обсягу так званих вторин-
них резервів ліквідності, які, у разі необхідності, можна швидко та без значних витрат конверту-
вати у грошову форму для виконання вимог вкладників чи потенційних позичальників [3, с. 549].
Не дивлячись на достатньо широкий перелік видів забезпечення кредитів рефінансування НБУ,
визначений у Положенні про регулювання Національним банком України ліквідності банків Ук-
раїни, до вторинних резервів ліквідності вітчизняних банків, на нашу думку, можна віднести лише
державні облігації та облігації підприємств, а також депозитні сертифікати [6]. Саме перші два
види активів найчастіше пропонуються НБУ в якості застави за кредитами під час фактичного
проведення чергових та позачергових тендерів з рефінансування банків. Депозитні сертифікати
віднесені нами до резервів вторинної ліквідності з іншої причини. Так, 20.06.2013 року вітчизня-
ним регулятором було прийнято постанову №243, яка вносить зміни в технічний порядок прове-
дення НБУ операцій з комерційними банками. Зокрема, банкам було дозволено здійснювати куп-
івлю-продаж депозитних сертифікатів на біржовому ринку, а отже — відкрито шлях до достатньо
оперативної конвертації даного виду активу у грошову форму [7].

У світовій практиці, окрім вищеназваних інструментів управління ліквідністю у якості вто-
ринних резервів виступають також акцепти банків, євровалютні та євродоларові займи тощо. Як
зазначає у своїй науковій роботі Г. Коробова, у ролі вторинних резервів можуть також бути вико-
ристані міжбанківські кредити на короткий строк [3, с. 551]. Пояснюючи дану позицію, науко-
вець наводить приклад Саратовської області Російської федерації, де між банками підписано ге-
неральну угоду щодо співробітництва на міжбанківському ринку. Таким чином порядок узгод-
ження та оформлення угод між банками повністю регульований, що сприяє підвищенню ліквідності
ринку. На нашу думку, міжбанківське кредитування не можна розгляди з точки зору інструменту
управління ліквідністю відповідно до теорії переміщення, адже міжбанківський кредит для бан-
ка-позичальника за своєю природою є пасивом. Тому міжбанківське кредитування, на наш по-
гляд, варто асоціювати із управлінням ліквідністю в рамках стратегії управління пасивами та ком-
плексного управління, що будуть розглянуті нижче.

Основним недоліком теорії переміщення є те, що в разі настання системної кризи різко зни-
жується можливість реалізації вторинних резервів ліквідності та отримання рефінансування. Саме
тому накопичення значних обсягів активів подібного роду не дає стопроцентної гарантії їх кон-
вертації у грошові ресурси, а тому не може розглядатися як самодостатній підхід до управління
ліквідною позицією банку.

Теорія очікуваного доходу, розроблена Г. Прошоновим у 50-х рр. ХХ ст., на нашу думку, є
найбільш прогресивною серед теорій в рамках стратегії управління активами. Наша позиція зас-
нована на тому факті, що теорія очікуваного доходу, на відміну від двох попередніх, передбачає
проактивний підхід до управління ліквідністю на противагу пасивному варіанту очікування про-
блемної ситуації, для вирішення якої заздалегідь підготовлені певні ресурси. Відповідно до зазна-
ченої теорії, позики та довгострокові цінні папери з купонним доходом забезпечують постійний
потік надходжень, тим самим підвищуючи ліквідність банку. При цьому, кожен вид кредиту чи
інших інвестицій характеризується власним графіком погашення. Портфель, значну частину яко-
го становлять кредити, що передбачають щомісячні або щоквартальні платежі в рахунок пога-
шення основного боргу і процентів, ліквідний, оскільки регулярні потоки наявних коштів легко
прогнозувати.

Зрозуміло, що в кризових умовах масових неплатежів подібний прогноз побудувати практично
нереально, а тому і цю теорію неможна вважати оптимальною для управління ліквідністю банку.
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У табл. 1 агреговані позитивні та негативні аспекти кожної з описаних вище теорій в рамках
стратегії управління активами.

Таблиця 1. Переваги та недоліки теорій управління ліквідністю в рамках стратегії управління
активами *

Теорія Переваги Недоліки

Комерційних позик

 простота застосування
 мінімізація ризику через
механізм забезпечення позик та їх
короткий строк

 неефективність в умовах
економічної кризи
 невиконання банками функції
трансформації строків
 програш банками конкурентної
боротьби іншим фінансовим
посередникам

Переміщення

 оптимізація співвідношення
«доходність-ліквідність»

 непридатність в разі настання
системної кризи
 відволікання значних обсягів
кредитних ресурсів з реального
сектора економіки

Очікуваного доходу

 можливість чіткого планування
вхідних потоків ліквідності
відповідно до платіжного
календаря
 спроможність банків
фінансувати масштабні
інвестиційні проекти

 непридатність застосування в
кризових умовах масових неплатежів
та значних інфляційних процесів

* Розроблено автором

Основним недоліком усіх без виключення теорій управління ліквідністю в рамках стратегії уп-
равління активами є нехтування пасивною частиною банківського балансу, використання хибного
твердження про незалежність обсягів та структури ресурсної бази від банківської діяльності. На
нашу думку, подібна стратегія може бути взята за основу під час управління ліквідністю лише ме-
неджерами невеликих за розмірами банків, де обсяг зобов’язань формується за рахунок відносно
сталої клієнтської бази з високим ступенем лояльності до відповідної банківської установи.

У 70-х роках ХХ ст. банки були змушені перейти до стратегії управління пасивами головним
чином через зростання процентних ставок на грошовому ринку та ринку капіталів і, відповідно,
— інтенсифікацію конкуренції у сфері залучення грошових ресурсів [2, с.81]. Стратегія управлі-
ння пасивами передбачає, що банк спроможний підтримувати власну ліквідність на необхідному
рівні завдяки:

 активній роботі з клієнтами щодо залучення від них потрібних обсягів грошових ресурсів на
прийнятні строки та за вигідну ціну;

 позикам на внутрішньому міжбанківському грошовому ринку;
 запозиченням на зовнішньому ринку капіталів.
Відповідно до вищеперерахованих напрямків банківської діяльності, у сфері управління пасивами

можна виділити три ключових аспекти, а саме: налагодження співпраці з клієнтами, банками-корес-
пондентами, в тому числі — центральним банком, та міжнародними фінансовими організаціями.

Еволюційно банківські установи пройшли шлях від продуктово орієнтованого до клієнтооріє-
нтованого підходу обслуговування споживачів. Перший передбачає, що банк спочатку створює
продукт, а потім намагається продати його клієнту. Така стратегія може давати результати лише за
ситуації так званого «ринку продавця», коли попит перевищує пропозицію, а конкуренція між
продавцями практично відсутня [8]. Під впливом зростаючої конкуренції як з боку банківських,
так й інших фінансових установ, банки змушені були поступово переходити до використання
клієнтоорієнтованого підходу.
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Як зазначає С. Усачев — експерт однієї з компаній у банківській галузі — клієнтоорієнтований
підхід розпочинається з побудови менеджерами банку своєрідної «вітрини даних щодо клієнтів»,
яка містить усю інформацію про клієнтів, необхідну співробітникам різних підрозділів [9]. Под-
ібна інформація, за словами експерта, поділяється на три групи: соціально-демографічні та кон-
тактні дані, які з’являються після заповнення клієнтом різного роду заявок та підписання дого-
ворів; поведінкова інформація, що поступає до банку внаслідок відслідковування реальних опе-
рацій клієнта та встановлення їх особливостей; аналітичні показники, що розраховуються банком
за різними методиками, наприклад вірогідність придбання того чи іншого продукту клієнтом,
прогнозні щоденні обсяги оборотів за картковим рахунком тощо. На основі відповідних інформа-
ційних даних, за умови побудови адекватної системи їх збору та обробки, банківські установи
отримують широкі можливості індивідуального обслуговування клієнтів, що повинно підвищити
ефективність управління клієнтськими ресурсами, а отже — оптимізувати структуру та вартість
ресурсної бази в частині клієнтських зобов’язань.

Якщо управління клієнтськими ресурсами має переважно стратегічний
характер, то залучення коштів на внутрішньому міжбанківському кредитному ринку в основ-

ному покликане допомогти банкам вирішувати короткострокові проблеми з ліквідністю. Для ун-
іфікації умов залучення та розміщення ресурсів банки часто підписують угоди, які регламенту-
ють відповідні механізми та допомагають визначити об’єктивний розмір процентної ставки за
міжбанківськими позиками. Характерним прикладом такої угоди є договір між провідними банк-
івськими установами України, підписаний восени 2007 року. Відповідно до нього, банки-учасни-
ки на щоденній основі виставляють тверді котирування на строки овернайт, тиждень, один, два та
три місяці та зобов’язуються в рамках встановлених один на одного лімітів здійснювати залучен-
ня і розміщення ресурсів згідно заявлених котирувань. На основі останніх розраховується індекс
«Київпрайм», який є своєрідним орієнтиром справедливої ціни ресурсів на вітчизняному грошо-
вому ринку [10].

Щодо запозичень на міжнародному ринку капіталів, то вони переважно надають можливість
банкам фінансувати масштабні інвестиційні проекти, підтримуючи їх довгострокову ліквідність.
Так, банківські установи заключають договори з потужними міжнародними фінансовими органі-
заціями на кшталт Європейського інвестиційного банку чи Європейського банку реконструкції та
розвитку, отримуючи від них фінансування на кредитних умовах. Залучені таким чином кошти
банк направляє на кредитування власних клієнтів на довгостроковий період, заробляючи на різниці
процентних ставок залучення та розміщення ресурсів.

Стратегія управління пасивами банку не виключає паралельного управління активами, але
проблема полягає в розмежуванні і автономному застосуванні будь-якого з цих підходів. Голов-
ним недоліком стратегії управління пасивами є те, що вона застосовується переважно за принци-
пом «чим більше, тим краще», причому ресурси залучаються без урахування ефективних напрямів
їх розміщення. В період економічних підйомів, якщо попит на кредитні ресурси зростає, такий
підхід може бути виправданий і корисний. Але під час спадів, коли попит на кредити обмежений,
незбалансований підхід до управління ліквідністю банку може призвести до значного скорочення
прибутків і навіть значних збитків [2, с. 86].

Розуміючи це, менеджери банківських установ поступово почали переходити до стратегії ком-
плексного управління ліквідністю. Остання передбачає необхідність аналізу ресурсів банку та
напрямів їх використання у нерозривному зв’язку. Однією з ключових відмінностей даної стра-
тегії від попередніх, на нашу думку, є розуміння того факту, що і активні, і пасивні операції мо-
жуть генерувати як доходи, так і витрати для банку. Так, наприклад, залучені депозитним підроз-
ділом банку кошти на строковий рахунок несуть для банку не лише витрати у розмірі процентної
ставки, а й потенційні доходи від розміщення відповідних ресурсів.

Процес комплексного управління ліквідністю спрямований на залучення максимально допус-
тимого обсягу ресурсів та їх конвертацію в максимально дохідні активи із заданим рівень
ліквідності та прийнятним ризиком. При цьому завдання менеджерів банку полягає у максимі-
зації поточної вартості активів та оптимізації кінцевих фінансових результатів. Збалансоване уп-
равління ліквідністю дає банку інструментарій для формування оптимальної структури балансу і
створення захисту від ризиків, викликаних значними коливаннями параметрів фінансових ринків.

Варто зазначити, що дуже важливим аспектом процесу комплексного управління банківською
ліквідністю є контроль обсягу, якості та структури власного капіталу. Головна мета процесу уп-
равління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу
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для розширення діяльності і створення захисту від ризиків, а також прогнозуванні його величини
з урахуванням зростання обсягу балансових і позабалансових операцій, величини ризиків, що
бере на себе банк, дотримання встановлених нормативними актами пропорцій між різними еле-
ментами капіталу з метою досягнення визначених банком параметрів [11].

Поряд зі стратегіями управління ліквідністю в банках розвивалися й відповідні методи, що
відображають наявний у банку підхід до розподілу ресурсів з метою одержання запланованого
обсягу прибутку та забезпечення стійкості функціонування установи. Серед основних методів
управління банківською ліквідністю виділяють: метод загального фондування, метод розподілу
(конверсії) ресурсів та метод наукового управління [16; 21; 23, с.70].

Найпростішим методом управління ліквідністю банку є метод загального фондування, який
полягає в акумулюванні усіх власних та залучених ресурсів та їх розподілі між різними видами
активів незалежно від якісних та кількісних характеристик відповідних ресурсів.

Відповідно до методу розподілу ресурсів структура активів банку повинна відповідати струк-
турі його пасивів. Це означає, що різні елементи зобов’язань та капіталу банку призначаються для
вкладень в різні види активів. Так, наприклад, кошти, залучені на рахунки до запитання мають
високу волатильність, а отже — потребують значного обсягу резервів у формі високоліквідних
активів для покриття можливих відтоків ресурсів з відповідних рахунків. Таким чином більша
частина поточних вкладів повинна залишатися у грошовій формі, а решта може бути направлена
на придбання вторинних резервів ліквідності. Щодо строкових депозитів, то вони характеризу-
ються більшою стабільністю порівняно з поточними рахунками, а тому більша частина ресурсів
на термінових рахунках може бути використана для кредитно-інвестиційної діяльності.

Метод наукового управління банківською ліквідністю є найпрогресивнішим і базується на склад-
ному математичному апараті, дозволяючи максимально повно використовувати наявну у співроб-
ітників банку інформацію щодо динаміки тих чи інших статей балансу для планування потреб у
ліквідності. За допомогою різноманітних математичних моделей менеджери банку отримують
змогу робити висновки щодо можливих відтоків грошових ресурсів у розрізі конкретних клієнтів
з різним часовим горизонтом, прогнозувати планову потребу у ліквідних коштах для задоволення
потенційних кредитних заявок, розраховувати показники «грошовий потік під ризиком перевкла-
дання», «грошовий потік під ризиком відпливу коштів з поточних рахунків» та узагальнюючий —
«грошові потоки під ризиком» (CFaR) з метою визначення оптимального розміру «подушки
ліквідності» [12, 13].

Окрім вищеперерахованих, на нашу думку, одним з ключових методів управління банківською
ліквідністю є метод трансфертного ціноутворення. Як зазначають у своїй науковій роботі
М.І. Макаренко та Т.Г. Савченко, «трансфертна ціна в банку — це ціна на ресурси, які передаються
усередині банку від одного центра відповідальності до іншого… Відповідно трансфертне ціноутво-
рення в банку — це сукупність економічних відносин щодо визначення трансфертних цін на ресур-
си, які передаються усередині банку від одного центра відповідальності до іншого…» [14, с. 11]. Як
бачимо з наведеного визначення, з метою використання даного методу у банку виділяються цен-
три відповідальності, що не обов’язково повинні співпадати з окремими структурними підрозді-
лами в рамках організаційної структури. Так, обов’язково виокремлюються центри відповідаль-
ності, що забезпечують залучення ресурсів (умовно — депозитний центр), та ті, завданням яких є
розміщення залучених коштів (умовно — кредитний центр), а також — казначейство. Залучені
депозитним центром ресурси (1) продаються казначейству банку за певною ціною, яка становить
трансфертну ставку внутрішнього розміщення (2), а казначейство, акумулюючи грошові кошти,
продає їх за трансфертною ціною внутрішнього розміщення кредитному центру (3), який, у свою
чергу, розміщує ці кошти клієнтам (4) (рис. 1).
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Д епозитний центр
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К азначейство К редитний центр

Рис. 1. Схема руху грошових ресурсів у моделі трансфертного ціноутворення (Складено автором)
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Трансфертна ставка внутрішнього розміщення в найзагальнішому вигляді складається з на-
ступних компонент: зовнішня ставка залучення ресурсів, операційні витрати та процентна маржа
депозитного центру. Відповідно трансфертна ставка внутрішнього залучення включає в себе зов-
нішню ставку розміщення ресурсів за вирахуванням операційних витрат та маржі кредитного
центру [15]. Саме за допомогою варіювання розміру процентної маржі менеджери банку можуть
здійснювати управління ліквідною позицією, стимулюючи чи дестимулюючи центри відповідаль-
ності до залучення або розміщення ресурсів певної строковості. Так, наприклад, якщо у банку
спостерігається від’ємний розрив ліквідності у часовому горизонті до одного місяця, менеджери
можуть штучно завищити складову ліквідності процентної маржі депозитного центру за відпові-
дними ресурсами, що стимулюватиме їх залучення співробітниками центру та вирівнювання ба-
лансу активів та пасивів у заданому часовому проміжку.

Для визначення сутності системи управління ліквідністю, на нашу думку, необхідно звернути-
ся до економічного словника та з’ясувати значення понять «система» та «система управління».
Так, системою економічний словник називає внутрішньоорганізовану «сукупність взаємопов’я-
заних елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення поставленої мети» [16,
с. 281]. Відповідно до цього ж джерела, «система управління — сукупність ланок і зв’язків між
ними, що беруть участь у тому чи іншому виді процесу управління» [16, с. 288].

Беручи до уваги надані вище тлумачення понять «система» та «система управління», ми може-
мо надати наступне визначення системи управління ліквідністю в банку. Так, остання являє со-
бою сукупність пов’язаних між собою елементів, які шляхом узгодженого впливу на об’єкти уп-
равління забезпечують здатність банку не порушуючи внутрішніх та зовнішніх регулятивних ви-
мог виконувати усі зобов’язання в повному обсязі у необхідній валюті та у відповідний строк за
рахунок структури балансу, а також спроможність фінансувати зростання кредитно-інвестицій-
ного портфеля.

Як бачимо з наведеного вище визначення у системі управління банківською ліквідністю мож-
на виділити дві сторони, а саме: суб’єкт та об’єкт управління.

На стратегічному рівні відповідної системи знаходяться спостережна рада банку та правління,
до компетенції яких належить затвердження стратегії управління ліквідністю; політик та проце-
дур, які регламентують відповідальність кожного з підрозділів у процесі управління ліквідністю;
довгострокового фінансового плану, де відображаються заплановані показники розвитку банку
на найближчі 3-5 років у постатейному розрізі. При цьому, варто зазначити, що кожен з підрозділів,
який є центром прибутку чи центром доходів згідно фінансової структури банку здійснює плану-
вання власної діяльності на щорічній основі. Фінансовий блок агрегує відповідні плани та фор-
мує на їх основі фінансовий план банку і бюджет на наступний рік. Зазначені документи мають
важливе значення для управління банківською ліквідністю, адже у них відображені планові обся-
ги таких статей як: міжбанківські кредити, державні та корпоративні цінні папери, корпоративні
та роздрібні кредити/депозити, касові залишки тощо.

Тактичне управління ліквідністю в банку здійснює колегіальний орган — Комітет з управлін-
ня активами та пасивами (КУАП), на розгляд якого виносяться питання щодо ресурсної позиції
банку за основними валютами, планового та фактичного виконання нормативів ліквідності, пере-
гляду процентних ставок та продуктової лінійки та ін. Оперативний рівень управління ліквідністю
в банках представлений казначейством, яке відповідає за короткострокову ліквідність; управлін-
ням ринковими ризиками, до сфери відповідальності якого належить середньо- та довгострокова
ліквідність банку; та підрозділом ризик-контролінгу. Метою ризик-контролінгу як частини систе-
ми контролінгу в банку є підтримка керівництва у досягненні загальних цілей банку [18]. Відпо-
відно, завдання ризик-контролінгу в банку полягає у системно-інтегрованій інформаційній, анал-
ітичній, інструментальній та методичній підтримці банківського ризик-менеджменту [17].

До функцій внутрішнього контролю та аудиту належить перевірка усіх процесів, що відбува-
ються у банку на предмет їх відповідності внутрішнім політикам та процедурам.

 Варто зазначити, що більшість науковців не виділяють корпоративний та роздрібний бізнеси
як складові системи управління ліквідністю банку. В той же час саме ці підрозділи відповідають
за формування ресурсної бази банку та її розміщення, таким чином безпосередньо формуючи
грошові потоки, які власне і являють собою головний об’єкт управління менеджерів з точки зору
банківської ліквідності. Враховуючи це, на наш погляд, доцільно відносити співробітників кор-
поративного та роздрібного бізнесів до суб’єктів системи управління ліквідністю. При цьому важ-
ливо, щоб самі працівники цих підрозділів розуміли власну роль у відповідній системі, відчували
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себе причетними до процесу управління ліквідністю. Задля цього, на нашу думку, керівники бан-
ківських установ повинні розробляти та впроваджувати різноманітні тренінги для спеціалістів
банку, де детально будуть роз’яснюватися усі нюанси механізму управління ліквідністю, права та
обов’язки кожного співробітника, будуть ставитись конкретні завдання та висвітлюватись клю-
чові показники, яких необхідно досягти в рамках процесу управління ліквідністю. Такий підхід
дозволить вирішити конфлікт інтересів між казначейством та бізнес-підрозділами, ключовою метою
яких є максимізація маржі банку.

На наш погляд, на сьогодні для ведення конкурентної боротьби на фінансовому ринку банкам
недостатньо просто здійснювати збалансоване управління структурою балансу. Їм необхідно до-
корінно змінити підхід до управління ліквідністю у напрямку побудови якісно нової — інтегрова-
ної — системи, яка дозволить досягти ключових цілей та задовольняти інтереси акціонерів та
клієнтів банку. Така система, перш за все, повинна передбачати зміну менталітету співробітників
банку, кожен з яких, незалежно від займаної посади, повинен відчувати власну роль в управлінні
ліквідністю, та, відповідно, — нести відповідальність. На нашу думку, банки мають побудувати
адекватну сучасним умовам організаційну структуру управління ліквідністю, налагодити інфор-
маційні потоки між різними складовими цієї структури, розробити та впровадити сучасне мето-
дичне та аналітичне забезпечення, яке дозволяло б здійснювати аналіз ліквідності виходячи з
якомога більшої кількості факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

ВИСНОВКИ
Отже, банки пройшли еволюційний шлях від автономного управління активами та пасивами

до усвідомлення необхідності та переходу до збалансованого управління ліквідністю. Система
управління банківською ліквідністю являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів, які
шляхом узгодженого впливу на об’єкти управління забезпечують здатність банку виконувати усі
реальні та потенційні вимоги клієнтів в повному обсязі у необхідній валюті та у відповідний
строк. Подальший розвиток відповідної системи, на нашу думку, повинен включати наступне:

 активне використання методу трансфертного ціноутворення для регулювання ліквідності банку
у різних часових проміжках;

 переорієнтування бізнесів з позицій простого утворення маржі банку на позиції активної
участі у процесі управління ліквідністю;

 розробку та впровадження сучасного організаційного, інформаційного, методичного та ана-
літичного забезпечення, що дозволить побудувати якісно нову інтегровану систему управління
ліквідністю в банку.
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