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знизити ризики, які пов’язані з постійним кадровим складом. 
Але поряд з перевагами аутсорсингу існують і недоліки, які можуть 

відбутися щодо страхування нерухомого майна. До недоліків можна віднести 
труднощі в управлінні торговельною мережею, що пов’язано насамперед з 
певною технологічною неузгодженістю та подвійною підпорядкованістю 
працівників. Тобто, це означає, що працівник може мати два роботодавця. Це в 
результаті призведе до збільшення суперечностей, пов’язаних з дисциплінар-
ною відповідальністю, технікою безпеки та організацією робочого місця. 

Отже, аутсорсинг дозволить знизити закупівельні витрати та оптимізувати 
систему управління, що є важливою запорукою успіху, а також він надає доступ 
до сучасних технологій та надає доступ до глобального ринку. На нашу думку, 
щоб аутсорсинг в Україні успішно функціонував, необхідно прийняти закон про 
аутсорсинг, який встановлює права і обов’язки всіх зацікавлених сторін. 
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На сучасному етапі розвитку фінансового сектору особливої актуальності 
набуває питання підтримання оптимального рівня ліквідності комерційних 
банків, від якого залежить ефективність, рентабельність банківського бізнесу.  

Розрізняють ліквідність банку та банківської системи. Отже, ліквідність 
банку – це його здатність своєчасно, у повному обсязі виконати свої 
зобов’язання, тобто проводити розрахунки, платежі, виплати вкладникам та 
загалом здійснювати активно-пасивні операції. Ліквідність банківської системи 
– це такий стан, що передбачає своєчасність, безперервність виконання усіх 
грошових зобов’язань банківського сектора, та дає змогу визначити достатність 
коштів в економіці. Дані визначення підкреслюють важливість правильного 
управління ліквідністю як окремого банку, так і банківської системи, оскільки 
саме вона безпосередньо впливає на можливості подальшого динамічного 
розвитку банківського сектора. 

Варто зазначити, що недостатня та надлишкова ліквідність банківської 
системи не є позитивним явищем, тому що у першому випадку банківська 
установа не має ресурсів для виконання своїх функцій, а у другому –
неефективно їх використовує. У зв’язку з чим, потрібно визначити такий рівень 
ліквідності, коли банк буде фінансово стійким і рентабельним.  

Регулювання ліквідності банківського сектора здійснюється за допомогою 
стандартних інструментів та адміністративних методів.  

Значення нормативів та обсяг операцій з підтримання та стерилізації 
ліквідності за 2013-2017 рр. відображено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Значення економічних нормативів ліквідності та загальний 
обсяг операцій з підтримання та вилучення ліквідності банків за 2013-2017рр.* 

 

Станом на Нормативи ліквідності 
(нормативне значення) 

Підтримання 
ліквідності, млн. 

грн. 

Стерилізація 
вільної ліквідності, 

млн. грн. Н4 (20%) Н5 (40%) Н6 (60%) 
01.01.2013р. 69,26 79,09 90,28 40 446,2 16 716,0 
01.01.2014р. 56,99 80,86 89,11 33 581,3 270 407,0 
01.01.2015р. 57,13 79,91 86,14 149 890,7 1 472 737,0 
01.01.2016р. 78,73 79,98 92,87 61 412,3 2 849 235,0 
01.01.2017р. 60,79 102,14 92,09 51 265,3 2 946 856,0 

* Складено автором за даними НБУ  
 

Дані таблиці 1 демонструють перевищення нормативних значень Н4, Н5 та 
Н6 більше, ніж у 1,5 рази, що свідчить про надлишкову ліквідність у системі. 
Протягом аналізованого періоду спостерігається щорічне збільшення операцій 
із вилучення надлишкової ліквідності – за весь 2012р. їхній обсяг становив              
16,7 млрд. грн., протягом 2013р. – 270,4 млрд. грн., 2014 – 1,47 трлн. грн., 
2015р. – 2,849 трлн. грн., 2016р. – 2,947 трлн. грн. Тобто, комерційні банки мали 
достатній обсяг фінансових ресурсів для спрямування у реальний сектор 
економіки, натомість вони їх вкладали у депозитні сертифікати НБУ. Така 
ситуація зумовлена високими процентними ставками за операціями з 
депозитними сертифікатами НБУ, порівняно з кредитуванням реального 
сектору, та меншими ризиками. НБУ потрібно стимулювати комерційні банки 
здійснювати інвестиції у національну економіку, що сприятиме її розвитку.. 

Таким чином, підтримання оптимального рівня ліквідності сприятиме 
ефективній роботі банківських установ та стабільності банківської системи.  
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У цифрову епоху інформаційний консалтинг шалено набирає обертів. 

Згідно результатів досліджень, опублікованих інформаційним агентством 
«Reuters»,  91% управлінців Франції та 95% управлінців США вважають, що 


