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Ліквідність комерційного банку – це можливість своєчасно і повно 
забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма 
контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу, 
оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву з 
врахуванням відповідних термінів. 

Ліквідність банку – це мобільність його активів для забезпечення вчасного 
виконання заздалегідь узятих зобов’язань та вимог, що виникли в процесі 
господарювання. Тому ліквідність передбачає не лише проплату рахунків за 
дорученням клієнтів, видачу їм готівкових коштів, здійснення переказу коштів на 
рахунки інших організацій, а й надання кредитів і гарантій, інвестування вільних 
коштів у цінні папери тощо. 

Основні показники оцінки ліквідності комерційних банків: 
1) збалансованість між статтями активів і пасивів (здатність банку залучати 

депозити для підтримки своїх кредитних операцій і надавати ці депозити у кредит); 
2) норматив миттєвої ліквідності (встановлюють для контролю за здатністю 

банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок 
високоліквідних активів протягом одного дня); 

3) коефіцієнт ліквідності за строковими зобов’язаннями (показує, яку частину 
строкових зобов’язань можна покрити з гарантією, коли призупинення банком 
проведення операцій); 

4) коефіцієнт загальної ліквідності (відображає характер управління 
ліквідністю); 

5) коефіцієнт співвідношення високоліквідних і робочих активів (характеризує 
частку високоліквідних активів у робочих активах); 

6) норматив поточної ліквідності (встановлюється для визначення 
збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку); 

7) норматив короткострокової ліквідності ( встановлюється для контролю за 
здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок 
ліквідних активів); 

8) коефіцієнт мобільності високоліквідних активів (показує, якою часткою 
грошової наявності можна скористатися для негайного виконання чи погашення 
зобов’язань і боргів безпосередньо в установах одного банку); 

9) коефіцієнт мобільності гривневої складової високоліквідних активів 
(уточнює частку гривневих коштів у касі та на коррахунках у наявних 
високоліквідних); 

10) коефіцієнт трансформації залучених коштів (деталізує використання 
залучених коштів для погашення платежів, видач готівкою, переказів та інших 
вилучень і перерахувань); 

11) коефіцієнт ліквідних активів (розкриває намагання банку поліпшити свою 
ліквідність коштами міжбанківських запозичень); 

12) коефіцієнт співвідношення короткострокових позичок і строкових депозитів 
(свідчить про ефект оборотності активів, сформованих зі сталого джерела ресурсів). 


