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ВСТУП
Головною метою діяльності окремих банків є одержання

прибутку. Стосовно банківської системи ця мета не просто не
збільшується пропорційно кількості банків, що входять до сис+
теми, а взагалі переміщується на другий план, залишаючись лише
метою окремих банків. На перше місце в системі виходять цілі:

— забезпечення суспільного нагляду і регулювання бан+
ківської діяльності з метою узгодження інтересів окремих
банків із загальносуспільними інтересами. Що вступає в
певну суперечність із забезпеченням прибутковості як клю+
човою метою комерційних банків;

— забезпечення надійності і стабільності функціонуван+
ня банківської системи в цілому з метою стабілізації гро+
шей та безперебійного обслуговування економіки.

Жодна з цих цілей не під силу окремому банку, яким би
економічно могутнім він не був. Тільки скоординоване об+
'єднання їх в систему, зорієнтовану на зазначені цілі, ро+
бить їх досягнення реальним.

Банківська система країни є одним з головних аспектів,
що характеризують її стан як конкурента на міжна+
родному економічному ринку. Ліквідність комерцій+
ного банку характеризує його здатність задовольня+
ти свої зобов'язання за обсягами та строками та роз+
глядається науковцями з точки зору запасу і потоку.
Ліквідність комерційного банку характеризує мікро+
рівень банківської системи. Можна зробити припу+
щення, що сукупна ліквідність комерційних
банків країни формує ліквідність банківської
системи, тобто ліквідність на макрорівні.

Дослідженням у сфері ліквідності банкі+
вської системи та комерційних банків, ефек+
тивності функціонування та управління діяль+
ністю банків присвячено праці таких вчених, як
Міщенко В.І. та Сомик А.В. [1; 2], Мещеряков
А.А. [3; 4] та Каірбєков А.А. [3] тощо. Саме дос+
лідження [2] викликало деякі зауваження
згідно потреби в оцінюванні обсягів вільної
ліквідності банківської системи та перспектив подальшого ви+
користання результатів оцінювання в ефективному уп+
равлінні діяльністю банківською системою. Все вищенаведе+
не й зумовило актуальність дослідження теми даної роботи.
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розвитку грошово+кредитного ринку України, визначимо
обсяги вільної ліквідності банківської системи України за
період з 01.01.2007 року по 01.04.2011 року. Для цього ско+
ристаємося понятійним апаратом, розглянутим у роботах
Міщенко В.І. та Сомик А.В. [1; 2].

Динаміка ліквідності банківської системи України, що
відповідає обсягам коштів на кореспондентському рахунку
Національного банку, наведено у табл. 1.

Відповідно до табл. 1 можна зауважити на постійному
зростанні ліквідності банківської системи. При чому, ви+
користовуючи формулу (1), обсяги вільної ліквідності за
вказаний період (табл. 2) зменшаться на обсяги обов'яз+
кових резервів комерційних банків за тіж самі періоди часу.

Вільна/недостатня ліквідність розраховується як
різниця між обсягами коштів на коррахунках банків у На+
ціональному банку України і необхідною сумою обов'яз+
кових резервів. Позитивне значення цього показника
свідчить про наявність вільної ліквідності (профіциту) в
банківській системі, від'ємне значення показника — про

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011
 353086 619004 973332 1001626 1090248 1149785 

Таблиця 1. Динаміка ліквідності банківської системи України,
млн грн.

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011 
 

 353086 619004 973332 1001626 1090248 1149785 

 13289 20188 48409 122433 148839 155322 
 

 339797 598816 924923 879193 941409 994463 

Таблиця 2. Динаміка вільної ліквідності банківської системи України,
млн грн.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

20
07

20
08

20
09

20
10

01
.02

.201
1

01
.05

.201
1

.
.

 

 

Рис. 1. Динаміка показників банківської системи
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проблеми недостатньої ліквідності (дефі+
циту) в банківській системі країни.

Вл (Дл) = Ккр — ОРВ  (1),
де Вл — вільна ліквідність банківської си+

стеми, млн грн.;
Дл — дефіцит ліквідності в банківській

системі (недостатня ліквідність), млн грн.;
ОРВ — обов'язкові резервні вимоги, млн

грн.;
Ккр — кошти на кореспондентських ра+

хунках у Національному банку України, млн
грн.

Виходячи з наведених даних, можна
стверджувати про зростаючу динаміку по+
казників (рис. 1), при чому негативним фак+
тором такого зростання є те, що вільна
ліквідність складається з оптимальної
ліквідності та надлишкової ліквідності. Об+
сяг оптимальної ліквідності для банківської
системи є позитивним явищем, оскільки
може використовуватися для покриття су+
марної монетарної бази. Що ж стосується
надлишкової ліквідності, то її можна вважа+
ти невикористаними можливостями банкі+
вської системи.

Тому для визначення оптимального рівня
ліквідності слід прийняти до уваги обсяги мо+

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011 
 

 97214 141901 186661 194965 221700 223500 

 Таблиця 3. Динаміка оптимальної ліквідності банківської системи
України, млн грн.

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011 
 

 242583 456915 738262 684228 719709 770963 

Таблиця 4. Динаміка надлишкової ліквідності банківської системи
України, млн грн.

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011
 

 339797 598816 924923 879193 941409 994463 

 
 97214 141901 186661 194965 221700 223500 

 0,27533 0,229241 0,191775 0,194649 0,2033482 0,1943842 

Таблиця 5. Динаміка ефективності
вільної ліквідності банківської системи України,

млн грн.
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Рис. 2. Лінійний тренд ефективності вільної ліквідності
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Рис. 3. Ступеневий тренд ефективності вільної ліквідності
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Рис. 4. Логарифмічний тренд ефективності вільної ліквідності
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Рис. 5. Експоненційний тренд ефективності вільної ліквідності
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Рис. 6. Поліноміальний тренд ефективності вільної
ліквідності
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Рис. 7. Ліквідність банківської системи

Таблиця 6. Ліквідність банківської системи

 2007 2008 2009 2010 01.02.2011 01.05.2011 
 340179 599396 926086 880302 942088 995038 

’  297613 529818 806823 765127 804363 856603 
 1,143025 1,131324 1,147818 1,150531 1,171222 1,161609 
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y = 0,0062x + 1,1294
R2 = 0,6741
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Рис. 8. Лінійний тренд ліквідності банківської системи
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Рис. 9. Логарифмічний тренд ліквідності банківської
системи

нетарної бази банківської системи України (табл. 3), яка в
свою чергу характеризує обсяги оптимальної ліквідності
банківської системи.

Виходячи з наведених даних (табл. 3), визначимо над+
лишкову ліквідність банківської системи за вказаний пері+
од (табл. 4).

Ефективність вільної ліквідності банківської системи
визначимо як співвідношення оптимальної ліквідності до за+
гального обсягу вільної ліквідності (табл. 5).

Отримані дані свідчать, що вільної ліквідності банківської
системи використано лише не більше 27,533 % за вказаний пе+
ріод, а саме 27,533 % у 2007 році; 22,92% у 2008 році; 19,1775%
у 2009 році; 19,4649 % у 2010 році; 20,34% на 01.02.2011 рік та
19,44% на 01.05.2011 рік. На основі даних про ефективність
вільної ліквідності проведемо трендовий аналіз (рис. 2—6).

Відповідно до величини достовірності апроксимації
найбільш точним є поліноміальний тренд, що має вигляд:

3245.006.00066.0 2 xxy (2).
Однак, дана апроксимація не є достовірною з тієї точки

зору, що тренд здобуває зростаючий характер, який не
відповідає реальній ситуації. Тому більш доцільною є апрок+
симація за допомогою логарифмічного тренду з меншою
значимістю (рис. 4).

Враховуючи те, що основу банківської діяльності скла+
дають кредитні та депозитні операції, які регулярно обліко+
вуються Національним банком, а ліквідність є співвідношен+
ня між активами та зобов'язаннями, то відповідно до стати+
стичних матеріалів можна визначити ліквідність банківсь+
кої системи (табл. 6).

Слід зазначити, що існують незначні коливання рівня
ліквідності (рис. 7).

Відповідно до отриманої кривої проведемо трендовий
аналіз (рис. 8—12).

Спостерігається аналогічність лінійної та експоненцій+
ної залежностей, а також логарифмічної та ступеневої за+
лежностей.

Відповідно до величини достовірності апроксимації
найбільш точним є поліноміальний тренд, що має вигляд,
зазначений на графіку (рис. 12).

ВИСНОВКИ
Отримані дані свідчать, що вільної ліквідності банківсь+

кої системи використано не більше 27,533 % за вказаний пе+
ріод, а саме 27,533 у 2007 році; 22,92% у 2008 році; 19,1775% у
2009 році; 19,4649 у 2010 році; 20,34% на 01.02.2011 року та
19,44% на 01.05.2011 року. Тобто банківська система Украї+
ни має достатньо великий рівень надлишкової вільної
ліквідності (більше 70% за досліджений період), що можна
було б використати задля розвитку реального сектора еко+
номіки, однак цьому може бути присвячено наступні дослід+
ження. На основі даних про ефективність вільної ліквідності
було проведено трендовий аналіз ефективності вільної
ліквідності, в результаті якого можна стверджувати про те,
що найбільш достовірним є поліноміальний тренд (2).

Відповідно до того, що ліквідність являє собою співвідно+
шення активів до зобов'язань, то було визначено рівень
ліквідності банківської системи з період з 2007 року по
01.05.2011 року. Причому ліквідність складала більше оди+
ниці, що свідчить про надлишок вільних коштів у банківській
системі і при проведенні трендового аналізу більш точним є
поліноміальний тренд, що зображено на рис. 12.

Набули подальшого розвитку методи оцінювання
ліквідності банківської системи. Удосконалено процедуру
аналізу обсягів вільної ліквідності банківської системи. У
подальших дослідженнях було б доцільно використовувати
отримані поліноміальні трендові моделі з метою плануван+
ня ліквідності банківської системи.
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Рис. 10. Ступеневий тренд ліквідності банківської
системи
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Рис. 11. Експоненційний тренд ліквідності банківської
системи

Рис. 12. Поліноміальний тренд ліквідності банківської
системи


