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ANNOTATION
The issues of the deposit activity of banks are considered in the 

article. The condition of modern deposit market of Ukraine is anal-
ysed. The substantive conceptual provisions of functional organiza-
tion of deposit activity of banks are substantiated. Basic directions 
for improvement of deposit activity of banks are determined.
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tions, deposit market, deposit services.

Постановка проблеми. Розвиток банківської 
системи спричинив загострення конкуренції 
між банками за ресурси та ефективні напрям-
ки їх розміщення. Зазначене призвело до по-
ступового зниження прибутковості банківської 
діяльності. Тому для підвищення стійкості та 
прибутковості діяльності за необхідне є удоско-
налювати власну депозитну діяльність банків. 
Особливо зазначене актуалізується у період під-
вищення ризиковості діяльності під впливом 
процентного, валютного та ринкового ризиків. 

З метою підтримки власної конкурентоспро-
можності банківські установи змушені пропо-
нувати своїм клієнтам нові депозитні продукти, 
удосконалювати депозитну політику, застосову-
вати різноманітні фінансові інструменти та роз-
ширювати свою діяльність. 

У вітчизняному банківництві для забезпе-
чення ефективної депозитної діяльності відпо-
відно до вимог ринкової економіки велике зна-
чення має розробка та впровадження системи 
депозитних рахунків. До головних елементів 
цієї системи належать: форми депозитних роз-
рахунків, режими здійснення депозитних опе-
рацій, порядок розміщення коштів на депози-

тах; умови їх вилучення, встановлення строків 
зберігання коштів, регулювання величини про-
центних виплат. Але залишаються актуальни-
ми питання формування постійної депозитної 
бази, механізми навіювання ризиків та транс-
формації депозитної бази у прибуткові активи 
з метою отримання достатнього рівня норми 
прибутку, що, своєю чергою, впливає на рівень 
капіталізації банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Удосконалення депозитної діяльності банків-
ських установ відіграє важливу роль у системі 
загального банківського менеджменту, про що 
свідчить постійна увага до вивчення цього ас-
пекту з боку дослідників – науковців та прак-
тиків. Зокрема, це питання вивчали у своїх 
працях такі вчені, як Г. Азарєнкова, М. Алек-
сеєнко, М. Волошин, О. Дзюблюк, А. Киричен-
ко, О. Колодізєв, О. Кравченко, Л. Кузнєцова, 
О. Лаврушин, В. Міщенко, А. Мороз, С. Нау-
менкова, Л. Примостка, Т. Смовженко та інші.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Незважаючи на значну кількість пу-
блікацій з питання, що вивчається, залишаєть-
ся невизначеним питання формулювання нової 
концепції депозитної діяльності банків, яка б 
була спрямована на забезпечення фінансово 
стійкої банківської діяльності та підвищення 
соціальної відповідальності банків з приводу 
залучення коштів та механізмів своєчасного їх 
повернення. Тому основною метою написання 
статті є визначення основних концептуальних 
засад формування ефективної депозитної діяль-
ності вітчизняних банківських установ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наявність ресурсного потенціалу є важливою 
передумовою ефективного функціонування бан-
ківської установи, тому менеджмент депозитної 
діяльності банків, ефективна політика здій-
снення ним депозитних операцій є важливим 
завданням загальної системи стратегічного ме-
неджменту, а підходи до залучення ресурсів по-
требує особливої уваги в умовах конкурентної 
боротьби між банками за клієнтів та їх вклади.

Важливим аспектом удосконалення депо-
зитної діяльності можна вважати розширення 
спектра банківських послуг, які б надавалися в 
комплексі із депозитним обслуговуванням [1].
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Ефективно організована депозитна діяль-
ність банків може стати визначним фактором 
їх надійності, фінансової стабільності, переду-
мовою досягнення показників платоспромож-
ності та ліквідності. 

Слід зазначити, що депозитна діяльність 
банків кореляційно залежить від обраної кон-
цепції формування та реалізації депозитної 
політики. Своєю чергою, депозитна політики 
банку – це складне економічне явище; її суть 
необхідно розглядати як у широкому, так і у 
вузькому значеннях. У широкому – депозитну 
політику банку характеризують як стратегію і 
тактику банку при його діяльності щодо залу-
чення ресурсів із метою повернення, а також 
при організації та управлінні депозитним про-
цесом. Під депозитною політикою у вузькому 
значенні розуміють стратегію і тактику банку 
в частині організації депозитного процесу з ме-
тою забезпечення його ліквідності [2]. 

В основі формування депозитної політики 
лежать як загальні, так і специфічні принципи 
(табл. 1) [3; 4; 5]. 

Дотримання цих принципів дозволяє банку 
сформувати як стратегічні, так і тактичні на-
прями в організації депозитних операцій, забез-
печуючи цим ефективність і оптимізацію його 
депозитної політики. 

З метою формування певних рекомендацій 
щодо збільшення ресурсної бази банків за раху-
нок депозитних ресурсів необхідно проаналізу-
вати стан депозитних ресурсів на фінансовому 
ринку України.

Насамперед необхідно визначитися з про-
цесом, який пов’язаний із формуванням 
зобов’язань, їх подальшим розміщенням у ак-
тиви та своєчасним погашенням. Динаміка та 
вагомість коштів, залучених банком з депозит-

них та недепозитних джерел, представлена на 
рисунку 1.

 

Рис. 1. Динаміка зобов’язань банків України 
за 2005-2014 рр., на початок періоду (складено 
автором на основі використання матеріалів [6])

Як свідчать дані рисунку 1, що Загальна 
динаміка банківських зобов’язань відповідала 
умовам економічного середовища: їх обсяги ста-
більно зростали протягом періодів стабілізації 
економіки. На підставі цього можемо зробити 
висновок, що для формування банками депо-
зитних ресурсів необхідно насамперед стабілі-
зувати середовище їх операційної діяльності та 
забезпечити достатній рівень довіри до банків-
ської системи.

У періоди стабілізації економічних процесів 
значними темпами зростали кошти фізичних 
осіб (рис. 2). Як видно з представлених даних, 
кошти суб’єктів господарювання за період до-
слідження зростали, але меншими темпами, 
ніж кошти фізичних осіб (на 212 133 млн. грн. 
або більше, ніж у п’ять разів). Відповідно, їх 
частка в зобов’язаннях за період дослідження 
зменшилась на 13 в. п. і склала 22%. Дина-
міка коштів суб’єктів господарювання мала 
схожу динаміку з коштами фізичних осіб, 
але їх залишки мали менші коливання: зрос-
тання до початку 2009 року; у період кризи  

Таблиця 1
Принципи формування депозитної політики банків

Принципи Характеристика принципу

З
аг

ал
ьн

і 
п
р
и
н
ц
и
п
и

Принцип наукової об-
ґрунтованості

Повинен ґрунтуватися на новітніх досягненнях науки та передового досвіду 
з урахуванням дії економічних законів у межах конкретного банку з вико-
ристанням науково обґрунтованих методик

Принцип цілісності 
системи

Депозитна політика виступає як підсистема політики банку загалом. Вона 
має первинний характер щодо політики у сфері активних операцій

Принцип комплексно-
го підходу

Розробка теоретичних основ, пріоритетних напрямів депозитної політики та 
оцінка підсумку підхідності від розміщення депозитів з точки зору стратегії 
розвитку банку

Принцип оптималь-
ності та ефективності

Розробка ефективних і оптимальних для цього етапу розвитку банку так-
тичних напрямів і методів. Визначає цілі й обсяги залучених банківських 
ресурсів та ефективну їх реалізацію

Принцип єдності еле-
ментів

Усі елементи депозитної політики розглядаються не ізольовано, а у 
взаємозв’язку і взаємозалежності

С
п
ец

и
ф

іч
н
і 
п
р
и
н
-

ц
и
п
и

Принцип забезпе-
чення оптимального 
рівня витрат

Характеризує цінову політику банку, вміння керівництва банку адекватно 
реагувати на зміни ринкових цін на депозити для регулювання прибутковос-
ті та зниження очікуваних витрат. Відсоткові ставки орієнтовані на ринкову 
кон’юктуру

Принцип безпеки опе-
рацій банку

Характеризує систему захисту економічних інтересів клієнтів щодо забезпе-
чення банківської таємниці за їх рахунками, а також підтримання оператив-
ної ліквідності банку

Принцип забезпечен-
ня надійності

Від надійності банку залежить рівень ризику клієнта щодо повернення 
депозиту і сплати відсотків. Якість і кількість залучених коштів відображає 
стабільність і надійність банку
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2008-2009 рр. – скорочення залишків на  
28724 млн. грн.; за 2009-2014 рр. – стабільне 
зростання кожного року, що призвело до наро-
щення ресурсів на 137 057 млн. грн.

  

Рис. 2. Динаміка коштів фізичних осіб  
у банках України за 2005-2014 рр.,  

на початок періоду (складено автором  
на основі виктористання матеріалів [6])

Отже, ми можемо стверджувати про вплив 
на формування депозитних ресурсів банків їх 
депозитної політики, соціальної відповідальнос-
ті та фінансової грамотності населення (якщо 
враховувати чинники ринкової економіки без 
політичних рішень).

У випадках кризових явищ депозитна ді-
яльність банків повинна бути спрямована на 
розробку депозитної стратегії, яка направлена 
на залучення нових клієнтів, а саме: стратегія 
розвитку та стратегія диверсифікації; утриман-
ня існуючих клієнтів (стратегія проникнення); 
впровадження нових напрямків розвитку в про-
дуктах та послугах (інноваційна стратегія). 

Якщо проаналізувати поведінку суб’єктів 
економічної діяльності та домашніх господарств 
під час кризи, то можна виділити основні еле-
менти, які впливають на формування депозит-
ної бази банків (табл. 2).

Отже, можна стверджувати, що депозит-
на діяльність банків залежить від поведінки 
суб’єктів економічної діяльності та домашніх 
господарств, а також розробленої депозитної 
політики, включаючи їх соціальну відпові-
дальність.

Висновки. Можемо стверджувати, що депо-
зитна діяльність банків насамперед пов’язана із 
забезпеченням стабільної ресурсної бази на ви-
гідних для банків умовах та захисту інтересів 
вкладників та кредиторів.

З метою удосконалення зазначеного процесу 
вважаємо за доцільне: 

– введення диференційованих норм до ка-
піталів банків, що приймають строкові вклади 
від депозитних осіб; 

– фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
повинен підвищити диференціацію ставок збо-
ру по валютних та гривневих депозитах; 

– ініціювання прийняття законодавчих норм 
щодо перегляду положень дострокового розі-
рвання депозитних договорів; 

– у межах проектів поширенням фінансової 
грамотності, за необхідне є проведення інформу-
вання громадян про переваги депозитів. Окрім 
поліпшення захищеності та умов депозитів, не-
обхідно також боротись із нерозумінням широ-
кого загалу можливостей та переваг банківських 
послуг із стереотипами щодо їх ненадійності; 

– альтернативою ощадним вкладам (але не 
заміщенням) повинні стати додаткові типу де-
позитів, які заохочують довгострокові заоща-
дження у гривні. 
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Таблиця 2
Зміни в поведінці споживачів депозитних послуг внаслідок банківської кризи  

 (складено автором з використанням джерела [7])
Характеристики До кризи Після кризи Висновки

Строковість депо-
зитів 6–12 місяців До 3 місяців

Клієнти зменшують строки вкла-
день. Важливим фактором є мож-
ливість вибору дати закінчення 
депозитного договору

Валюта вкладів Переважання гривне-
вих вкладів

Підвищення частки вкла-
дів в іноземній валюті

Відбувається активна диверсифіка-
ція портфелів депозитів по валютам.

Типи продуктів
Максимальні відсо-
ткові ставки та мож-
ливість поповнення

Можливість зняття та 
рівень відсоткових ставок

Для клієнта пріоритетним є можли-
вість зняття депозитів та підвищен-
ня ставки при збільшення розмірів 
депозитів

Стратегії клієнтів
Рівномірний розподіл 
клієнтів по банках за-
лежно від їх стратегії

Різкий розподіл клієнтів 
на «гравців» та «вклад-
ників»

Частина клієнтів є «гравцями», що 
обирають банки, які пропонують 
дуже високі відсоткові ставки,  
інші – стабільність та гарантії
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