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Чібісова В. Ю. Проблема забезпечення ефективного регулювання ліквідності банків у сучасних умовах
Охарактеризовано важливість ліквідності в сучасних умовах функціонування та розвитку фінансових ринків, зростання світової банківської кон-
куренції та необхідності підтримання стабільності всього банківського сектора країни. Виокремлено чинники, які сприяли розвитку світового 
процесу регулювання ліквідності банківської діяльності та забезпечили формування сучасних підходів до розуміння його сутності. Розглянуто 
основні погляди науковців щодо характеристики поняття «регулювання ліквідності», а також надано визначення даного поняття з позиції 
двох рівнів здійснення банківської діяльності: мікрорівня (ліквідність окремої банківської установи) та макрорівня (ліквідність банківської сис-
теми). Виділено три основні цілі регулювання ліквідності банків, які полягають у: 1) зменшенні впливу невизначеності на профіль ризику банку;  
2) створенні буферу ліквідності; 3) пом’якшенні системних характеристик кризи ліквідності. Доведено, що в сучасних умовах функціонування при 
побудові ефективного процесу регулювання ліквідності банків необхідно враховувати протікання фінансових циклів, на основі чого визначаються 
виважені інструменти регулювання. Наголошено на важливості переходу від проциклічного до контрциклічного регулювання з метою підготов-
ки системи до можливих майбутніх коливань ліквідності.
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Чибисова В. Ю. Проблема обеспечения эффективного регулирования ликвидности банков в современных условиях
Охарактеризована важность ликвидности в современных условиях функционирования и развития финансовых рынков, роста мировой банков-
ской конкуренции и необходимости поддержания стабильности всего банковского сектора страны. Выделены факторы, которые способство-
вали развитию мирового процесса регулирования ликвидности банковской деятельности и обеспечили формирование современных подходов 
к пониманию его сущности. Рассмотрены основные взгляды ученых на характеристику понятия «регулирования ликвидности», а также дано 
определение данного понятия с позиции двух уровней осуществления банковской деятельности: микроуровня (ликвидность отдельного банков-
ского учреждения) и макроуровня (ликвидность банковской системы). Выделены три основные цели регулирования ликвидности банков, которые 
заключаются в: 1) уменьшении влияния неопределенности на профиль риска банка; 2) создании буфера ликвидности; 3) смягчении системных 
характеристик кризиса ликвидности. Доказано, что в современных условиях функционирования при построении эффективного процесса регули-
рования ликвидности банков необходимо учитывать протекание финансовых циклов, на основе чего определяются взвешенные инструменты 
регулирования. Подчеркнута важность перехода от проциклического к контрциклическому регулированию с целью подготовки системы к воз-
можным будущим колебаниям ликвидности.
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Chibisova V. Yu. The Problem of Ensuring an Efficient Regulation of the Banks’ Liquidity in Current Conditions
The importance of liquidity in the current conditions of functioning and development of financial markets, the growth of global banking competition and the 
need to maintain stability of the entire banking sector of the country are characterized. The factors that contributed to the development of the global process 
of liquidity regulation of banking activities and ensured the formation of modern approaches to understanding its essence are allocated. The main views of 
scholars on the characterization of the concept of «liquidity regulation» are considered, as well as the definition of this concept from the position of two levels 
of banking activity: micro-level (liquidity of a separate banking institution) and macro-level (liquidity of the banking system) is suggested. Three main objectives 
of the banks’ liquidity regulation are allocated: 1) reducing the impact of uncertainty on the bank’s risk profile; 2) creating a liquidity buffer; 3) mitigation of 
systemic characteristics of the liquidity crisis. It is proved that in today’s operating environment, when building an effective process of regulating the liquidity 
of banks, it is necessary to take into account the course of financial cycles, on the basis of which the weighted regulatory instruments are determined. The im-
portance of moving from the pro-cyclical to the countercyclical regulation in order to prepare the system for possible future liquidity fluctuations is emphasized.
Keywords: liquidity, liquidity regulation, instruments for liquidity regulation, monetary and credit policy, financial cycle.
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У сучасних умовах ліквідність банку як основна 
якісна характеристика його діяльності забез-
печує фінансову надійність і стабільність уста-

нови та в кінцевому випадку визначає стабільність 
усього банківського сектора країни, що в умовах за-
гострення кризових явищ виступає одним із найваж-
ливіших стратегічних завдань. З метою забезпечен-
ня належного рівня ліквідності важливого значення 
набуває процес її ефективної оцінки, управління та 
регулювання для оперативного вливання ліквіднос-
ті – у випадку її нестачі, або вивільнення зайвої лік-
відності – у випадку її надлишку. Проте в сучасних 
динамічних умовах функціонування процес оцінки та 
управління ліквідністю банків не є достатньо ефек-
тивним, що проявляється в таких аспектах, як: виве-
дення з ринку більше 100 банківських установ протя-
гом останніх років, зростання частки непрацюючих 
кредитів у портфелях вітчизняних банків, суттєве 
коливання рівня довіри населення до банківських 
структур, значні обсяги кредитів рефінансування 
для підтримання загальної банківської стабільності. 
Саме тому питання щодо забезпечення ефективного 
регулювання ліквідності банків набуває особливої 
актуальності в сучасних динамічних умовах функціо-
нування та розвитку фінансових ринків. 

Питанням банківської ліквідності приділено 
значну увагу у працях як вітчизняних, так і зарубіж-
них науковців. Так, проблема ліквідності банків до-
сліджувалася у працях Г. Т. Карчевої [1], Л. М. Ря-
бініної [2], С. П. Вожжова, Є. С. Злагодух [3], О. А. 
Криклій, Д. О. Рябіченка [4], Ю. С. Серпенінової [5],  
О. Ю. Фуксмана [6], Т.І. Костюченко [7] та інших. 
Окремі аспекти питання регулювання ліквідності 
банків розкривалися у працях В. С. Стельмаха, В. І. Мі - 
щенка [8], А. В. Фалюти [9], Н. В. Тарасевича [10],  
П. Г. Ісаєвої [11], Л. А. Толстолєсової, М. А. Маркової 
[12], Н. У. Атабаєва [13], Д. Дж. Еліота [14] та ін. 

Однак сьогодні недостатньо уваги приділено 
питанню забезпечення ефективного регулювання лік-

відності банків у сучасних умовах, зважаючи на мін-
ливість та динамічність розвитку банківських ринків, 
тісну кооперацію фінансових установ і постійну мо-
дернізацію підходів до банківського регулювання.

Метою статті є визначення сутності регулю-
вання ліквідності банків та формування підходів для 
забезпечення ефективного регулювання ліквідності в 
сучасних динамічних умовах функціонування та роз-
витку фінансових ринків.

У сучасному розумінні ліквідність – це дина-
мічний стан, якісна характеристика суб’єкта 
фінансового ринку, яка характеризує його 

здатність своєчасно та в повному обсязі відповідати 
за всіма поточними (передбачуваними) та неперед-
бачуваними зобов’язаннями (у момент їх виникнен-
ня та у валюті їх виникнення, а також у майбутньому, 
без значних втрат для прибутку банку) та можливість 
збільшувати приріст активів шляхом надання креди-
тів, емісії платіжних засобів, у межах обраної страте-
гії розвитку банку. Для постійного підтримання лік-
відності на належному рівні необхідно здійснювати її 
регулювання методами та інструментами впливу як 
на мікро-, так і на макрорівні для забезпечення без-
перебійного функціонування банківських установ, 
підтримання їх платоспроможності та стійкості в 
умовах динамічного розвитку. 

Проблема регулювання ліквідності банків ви-
никла одночасно із появою самих банківських уста-
нов. Ще в ті часи банк був інститутом, який міг по-
зичити певну суму кредитних коштів особам, які їх 
потребували, а також взяти кошти осіб на відповідне 
зберігання, гарантуючи їх збереженість, плату у ви-
гляді відсотка та поверненість у певний обумовлений 
момент часу. Банк не міг допустити нестачу коштів 
у випадку, якщо особа, яка вклала свої заощадження 
у нього, забажала їх повернути назад. Такі розриви 
коштів у часі могли серйозно зашкодити репутації за-
кладу, а це могло призвести до краху всієї діяльності. 
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Тому необхідно було завжди контролювати грошові 
надходження та витрачання коштів.

Розглядаючи процес регулювання ліквідності, 
варто також зазначити, що даний процес є скла-
довою системи загального регулювання банків-

ської діяльності, яка здійснюється на рівні як кожного 
окремого банку, так і центрального регулятора.

Розвитку світового процесу регулювання ліквід-
ності банківської діяльності передували такі основ ні 
чинники:

 виникнення інституту центрального банку в 
країнах світу (головного державного регуля-
тора в системі регулювання);

 формування дворівневої банківської систе-
ми, у якій банк першого рівня (центральний 
банк) регулює діяльність банків другого рівня 
(фінансових установ, що здійснюють один або 
декілька специфічних видів діяльності, або 
надають весь спектр банківських послуг);

 посилення глобалізаційних процесів та роз-
виток конкуренції у світовому масштабі;

 формування нових специфічних фінансових 
інструментів, банківських продуктів та по-
слуг;

 розгортання глобальних фінансових криз, які 
підривали засади довіри населення до функ-
ціонування банківських установ та призвели 
до тотальних збитків і банкрутств у багатьох 
країнах світу тощо.

Незважаючи на те, що тема регулювання ліквід-
ності є досить поширеною у вітчизняній та зарубіжній 
літературі, мало які дослідники акцентують свою увагу 
на самій дефініції даного поняття. Натомість, обширно 
висвітлені методи, підходи до регулювання ліквіднос-
ті, методологічний інструментарій, основні проблеми 
та перспективи покращення процесу регулювання 
банківської сфери з позиції ліквідності в Україні.

Зарубіжний дослідник П. Г. Ісаєва під регулю-
ванням ліквідності банківської системи розуміє ви-
лучення надлишкових або надання додаткових гро-
шових коштів банкам за допомогою різноманітних 
інструментів грошово-кредитної політики [11, с. 20].

Інші дослідники (Л. А. Толстолєсова та М. А. Мар- 
кова) акцентують увагу на тому, що регулювання бан-
ківської ліквідності здійснюється з метою забезпечення 
стабільності банківської системи за рахунок надійного 
використання кожним окремим банком зобов’язань 
перед клієнтами та кредиторами, а також – виконання 
функції генератора грошових коштів у країні для забез-
печення економічного зростання [12, с. 21].

Питання регулювання ліквідності банківської 
системи також досліджувалося в працях дослідників 
з Киргизької Республіки, наприклад, Н. У. Атабає-
ва. Він зазначає, що метою регулювання ліквідності 
банківської системи є забезпечення своєчасного ви-
конання банками своїх зобов’язань, у тому числі за 

рахунок перерозподілу коштів між банками через фі-
нансовий ринок [13]. При цьому автор дотримується 
позиції, аналогічної дослідниці П. Г. Ісаєвої: під ре-
гулюванням ліквідності мається на увазі як надання 
коштів у випадку нестачі ліквідності, так і вилучення 
її надлишку.

Оскільки дослідження сутності банківської лік-
відності зазвичай розглядають на двох рівнях: мікро-
рівень (ліквідність окремої банківської установи) та 
макрорівень (ліквідність банківської системи), по-
няття регулювання ліквідності коректно розглядати 
саме з позиції даних двох рівнів. 

Науковці та дослідники банківської діяльності 
переважно розглядають поняття «регулювання лік-
відності» тільки з позиції центрального контролю-
ючого органу, хоча даний процес характерний і для 
кожної банківської установи окремо. 

Узагальнивши наукові підходи, регулювання 
ліквідності банківської системи можна охарак-
теризувати як процес використання інстру-

ментів грошово-кредитної політики для вилучення 
надлишкової ліквідності із банківської системи або 
надання грошових коштів у випадку її нестачі (тобто 
фактично відбувається перерозподіл грошових ко-
штів між учасниками банківської діяльності) з метою 
забезпечення стабільної діяльності банківської сис-
теми країни, попередження виникнення криз і бан-
ківської паніки.

Питання регулювання ліквідності банку визна-
чити трохи складніше. Зазвичай автори для кожної 
окремої банківської установи використовують термін 
«управління ліквідністю» [7; 9]. Проте зазвичай, але 
не виключно, це пов’язано з тим, що в даних роботах 
характеризується весь спектр дій з питань ліквіднос-
ті: від створення контролюючих органів, комітетів 
щодо нагляду за ліквідністю в банку та затвердження 
внутрішніх нормативних документів з даного питан-
ня до вжиття заходів у випадку значної розбалансо-
ваності активно-пасивних операцій і налаштування 
системи оперативного контролю.

Регулювання ліквідності банку – це процес 
оцінки поточного та/або перспективного стану лік-
відності установи та використання як законодавчо 
визначених, так і внутрішньорозроблених методик 
та інструментів впливу на ліквідність банку з метою 
забезпечення необхідного її рівня при одночасному 
задоволенні потреб клієнтів, зростанні прибутку та 
розширенні масштабів діяльності банку. Повертаю-
чись до питання розгляду ліквідності з позиції двох 
рівнів, макрорівень ми можемо вважати централізо-
ваним регулюванням, а мікрорівень – децентралізо-
ваним регулюванням.

Кожен банк створює для себе власну норматив-
ну базу щодо процесу управління, регулювання та 
контролю за ліквідністю (децентралізоване регулю-
вання). Проте банківська система як складний мінли-
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вий механізм також потребує контролю з боку цен-
трального банку (централізоване регулювання). 

Централізоване регулювання ліквідності спря-
мовано насамперед на здійснення контролюючої 
функції за станом ліквідності комерційних банків, 
проте часом це призводить до послаблення уваги до 
цієї проблеми з боку керівництва банків. Іноді ліквід-
ність сприймається не як власна проблема банку, а як 
така, що може бути вирішена втручанням централь-
ного банку та наданням різного роду кредитних ре-
сурсів. Як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, 
така позиція є глибоко помилковою і призводить зде-
більшого до трагічних наслідків, коли банк перестає 
існувати. Після втрати ліквідності відновити репута-
цію банку та довіру до нього з боку клієнтів майже 
неможливо [7, с. 90].

Як зазначає Дуглас Дж. Еліот (Douglas J. Elliott), 
однією з основних причин існування центральних 
банків є саме виконання ними функції кредитора 
останньої інстанції, забезпечуючи ліквідність у край-
ньому випадку, коли ринки самі не в змозі спрацю-
вати належним чином. Але це не знімає відповідаль-
ності з банківських установ у випадку виникнення 
проблем з ліквідністю, пов’язаних із неефективним 
процесом регулювання та нагляду, нехтуванням ви-
могами щодо стану та забезпечення ліквідності уста-
нов, при якому банки повинні нести відповідальність 
та зазнавати збитків від наслідків провального управ-
ління, у тому числі втрати коштів у процесі терміно-
вих «вогневих» продажів (fire sales) своїх активів [14].

Об’єктом централізованого регулювання лік-
відності є: 1) вільна ліквідність банківської 
системи, яка може містити як оптимальну, так 

і надлишкову складові, а в окремих банках в умовах 
кризи ліквідності може бути взагалі відсутньою [15,  
с. 217]; 2) розрив, що виникає через невідповідність 
сукупного попиту на ліквідність і сукупної автономної 
пропозиції, який свідчить про наявність структурного 
дефіциту або профіциту ліквідності в банківській сис-
темі. Об’єктом децентралізованого регулювання ви-
ступає рівень ліквідності окремого банку, що визнача-
ється розбалансованістю активно-пасивних операцій 
за строками, сумами, валютами тощо.

Як зазначає французький економіст, член прав-
ління Європейського центрального банку Бенуа 
Кюре (Benoît Cœuré) [16], є три основні цілі регулю-
вання ліквідності: 

 зменшення впливу невизначеності на профіль 
ризику банку;

 створення буфера ліквідності;
 пом’якшення системних характеристик кризи 

ліквідності.
Розглянемо дані три цілі більш детально. Як для 

кожної банківської установи, так і для банківської 
системи країни зменшення ризиків виступає однією 
із головних функцій управління, регулювання та на-

гляду. Адекватні процедури регулювання ліквідності 
дозволяють контролювати неочікувані відтоки або 
притоки грошових коштів та дозволяють банку ви-
тримати великі суми вилучення коштів, не загрожую-
чи при цьому стабільності діяльності. Тобто нівелю-
ється фактор невизначеності, що дозволяє зменшити 
ризиковість здійснення операцій. 

Буфер ліквідності являє собою специфічний 
запас високоліквідних грошових коштів, який ви-
ступає своєрідним бар’єром для захисту установи/
банківської системи у випадку неочікуваних відтоків 
коштів. Фактично чим більший буфер ліквідності на-
копичив банк, тим менша вірогідність невиконання 
зобов’язань перед своїми вкладниками та кредито-
рами, у т. ч. у момент кризового стану. Проте, слід 
пам’ятати, що дані кошти не приносять банку доходу 
(дилема «ліквідність – прибутковість»), тому нако-
пичувати їх у великих обсягах є просто недоцільним. 
Через це кожен банк самостійно для себе визначає, 
який саме буфер ліквідності буде для нього одночас-
но і оптимальним, і захисним.

Регулювання ліквідності здійснюється також з 
метою попередити виникнення системної кри-
зи ліквідності, коли проблеми ліквідності в од-

ному банку (через «ефект доміно») неминуче призво-
дять до проблем у інших установах, що через ризик 
зараження (contagion risk) [17, с. 99] можуть дістати-
ся і закордонних фінансово-банківських інститутів, 
особливо якщо спочатку дефіцит ліквідності виник у 
великого системного банку. Тому так важливо здій-
снювати постійний контроль за станом ліквіднос-
ті, особливу увагу приділяючи системно важливим 
банкам, і у окремих випадках навіть виправданим є 
встановлення для них більш жорстких вимог до про-
цесу регулювання ліквідності шляхом запроваджен-
ня вищих значень економічних нормативів, норми 
обов’язкового резервування та інших вимог.

Отже, регулювання ліквідності банків – необ-
хідна умова їх ефективної діяльності та, як наслідок, 
стабільної банківської системи країни. Регулювання 
ліквідності здійснюється з такими цілями:

 здійснення ефективної грошово-кредитної 
політики держави;

 контроль за діяльністю банків з метою забез-
печення стабільності функціонування банків-
ської системи;

 виконання економічних нормативів ліквід-
ності відповідно до нормативних документів 
центрального банку;

 здійснення ефективної банківської діяльності 
кожної окремої установи з одночасним одер-
жанням прибутку;

 підтримка достатнього рівня ліквідності в 
банківській системі для безпечного функціо-
нування банківських інститутів;
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 забезпечення довіри вкладників до банків-
ської системи країни в цілому для уникнення 
ситуацій банківської паніки;

 попередження системного ризику ліквіднос-
ті, який неминуче призводить до краху та бан-
крутств.

Регулювання ліквідності здійснюється за допо-
могою специфічних важелів, процедур, а коректні-
ше сказати – інструментів. Інструмент регулювання 
ліквідності банків можна визначити як специфічний 
важіль, за допомогою якого контролюючі органи 
(менеджмент окремого банку, центральний банк або 
міжнародні регулятори) чинять вплив на ліквідність з 
метою приведення її до бажаного рівня та підтриман-
ня загальної банківської стабільності.

Основна мета інструментів регулювання – за-
безпечити оптимальний рівень ліквіднос-
ті, який необхідний для задоволення по-

треб клієнтів банку та банківської системи, тобто 
забезпечити ефективність управління активами та 
зобов’язаннями. У зв’язку з цим ефективні інструмен-
ти регулювання ліквідності банків – це інструменти, 
які забезпечують оптимальний рівень ліквідності 
банківської установи, низький рівень ризику ліквід-
ності при одночасному задоволенні потреб клієнтів, 
розширення діяльності та забезпечення позитивного 
фінансового результату установи.

У сучасних умовах для забезпечення ефектив-
ного регулювання ліквідності банків варто врахувати 
циклічність як одну із основних закономірних осо-
бливостей розвитку зовнішнього середовища, що 
зводиться до двох основних аспектів: 

 по-перше, для визначення ефективних інстру-
ментів регулювання ліквідності банків необ-
хідно враховувати фінансовий цикл, у якому 
перебуває система;

 по-друге, необхідно забезпечувати перехід від 
проциклічного до контрциклічного регулю-
вання ліквідності з метою підготовки фінансо-
вої системи до можливих майбутніх потрясінь.

Циклічність вважається закономірним явищем 
фінансово-економічного життя суспільства в умовах 
ринку, виробництва та зайнятості робочої сили. Ци-
клічність обумовлює плавний перехід від однієї фази 
циклу до іншої на основі ринкових умов та інструментів. 

На сьогодні виділяють різні категорії циклів, 
проте найвагоміше місце в системі регулювання лік-
відністю банків посідають фінансові цикли, що яв-
ляють собою показники фінансового дисбалансу, які 
можуть бути використані для керування макропру-
денційною політикою [18, с. 5], що повинна забезпечу-
вати протидію системному ризику на всіх фазах його 
життєвого циклу задля попередження виникнення 
фінансових криз і макроекономічних шокових станів.

В умовах перебігу фінансових циклів виникає 
необхідність у формуванні оптимальної політики 

щодо процесу регулювання банківської діяльності. 
Досить часто в економічній літературі зустрічається 
поняття необхідності забезпечення «проциклічного 
регулювання», що дає змогу підлаштувати процес 
управління під наявні на сьогодні економічні умови 
та потреби. Проте в сучасних умовах волатильності 
фінансових ринків пріоритети побудови ефективної 
макропруденційної політики повинні переміститися 
від проциклічного регулювання до контрциклічних 
важелів та інструментів, тобто таких, які б дозволили 
своєчасно зменшувати амплітуду коливань кредит-
ного циклу та протистояти системним кризовим яви-
щам [19; 20]. Іншими словами, контрциклічне регу-
лювання повинно забезпечити підготовку фінансової 
системи до майбутніх потрясінь для їх максимально 
ефективного подолання.

У процесі регулювання ліквідності банків за-
лежно від фаз фінансового циклу основне правило 
передбачає накопичення ліквідності та додаткових 
резервів на етапі піднесення (буму), а у процесі спа-
ду – оптимальне їх використання для максимального 
нівелювання кризових явищ і попередження виник-
нення глобальних системних криз.

З цією метою, ще на фазі піднесення, регулятор-
ні органи повинні забезпечити запровадження більш 
обмежувальної та жорсткої політики регулювання 
фінансового сектора. При цьому, на етапі спаду ви-
рішальну роль відіграють центральні банки як кре-
дитори останньої інстанції (lenders of last resort) для 
надання кредитів рефінансування та підтримання 
ліквідності.

Визначимо основні інструменти регулювання 
ліквідності банків залежно від фази фінансо-
вого циклу, які повинні застосовуватися як са-

мими банками для управління своєю ліквідність, так і 
Національним банком України з метою забезпечення 
низького рівня ризику ліквідності та підтримання за-
гальної банківської стабільності (рис. 1). 

Так, протягом фази піднесення для накопичен-
ня ліквідності доцільно застосувати такі важелі, як:

 збільшення ставки обов’язкового резервування;
 підвищення вимог до якості кредитів;
 скорочення активних операцій банків;
 заборона дострокового вилучення вкладів.

У період фази спаду дії регулятора повинні за-
безпечити оптимальне використання накопиченої 
протягом фази піднесення ліквідності, що має вклю-
чати такі складові (рис. 1):

 зростання кредитів рефінансування банків;
 зменшення ставки обов’язкового резервування;
 жорсткий моніторинг якості кредитного 

портфеля банків.
Запровадження таких інструментів регулю-

вання, що базується на фазах протікання фінансо-
вих циклів, дозволить більш ефективно та виважено 
здійснювати процес управління ліквідністю банків-
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Рис. 1. Стратегії та заходи з регулювання ліквідності банків залежно від фази фінансового циклу
Джерело: авторська розробка.

ських установ для забезпечення якісного та дієвого 
механізму регулювання всього фінансового ринку в 
сучасних умовах функціонування установ.

ВИСНОВКИ
В умовах мінливості фінансових ринків та тісної 

глобалізації економічних процесів ліквідність висту-
пає основною якісною характеристикою діяльності 
банківських установ. При цьому, постає необхідність 
у забезпеченні ефективного регулювання ліквідності 
банків для постійного підтримання балансу вхідних 
і вихідних потоків, підтримання стійкості та при-
бутковості банків. Регулювання ліквідності доцільно 
розглядати з позиції двох рівнів здійснення банків-
ської діяльності: на макрорівні (централізоване ре-
гулювання) та мікрорівні (децентралізоване регулю-
вання ліквідності). 

Регулювання ліквідності банку передбачає про-
цес оцінки ліквідності установи та використання 
методик і процедур для забезпечення ліквідності до 
рівня, необхідного для задоволення потреб клієнтів, 
а регулювання ліквідності банківської системи – ви-
користання інструментів грошово-кредитної полі-
тики для управління ліквідними ресурсами на рин-
ку для попередження виникнення банківських криз.  
З цією метою застосовуються інструменти регулю-
вання ліквідності, які являють собою специфічні ва-
желі, за допомогою яких чиниться вплив на ліквід-
ність. У сучасних умовах розвитку для забезпечення 

ефективного регулювання ліквідності банків необ-
хідно враховувати протікання фаз фінансових циклів, 
з метою використання таких інструментів впливу, які 
б дозволили перебазуватися від проциклічного до 
контрциклічного регулювання ліквідності, тобто під-
готовки фінансової системи до можливих майбутніх 
потрясінь. Це, своєю чергою, допоможе забезпечити 
фінансову стабільність банківських систем, якісний 
розподіл фінансових ресурсів та сприятливий еконо-
мічний клімат у країні.                    
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