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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ПРОГРАМ
В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ
Забезпечення високих і стабільних темпів росту економіки й виходу з
фінансової кризи вимагає значних фінансових ресурсів, джерелами яких
можуть бути як внутрішні, так і зовнішні ресурси. Останнім часом банки часто
зверталися за додатковими ресурсами до зовнішніх ринків, чому сприяв
активний розвиток глобалізаційних процесів у фінансовій сфері й інтеграція
України у світові фінансові ринки. Події 2008 р. змінили ситуацію з
фінансуванням українських банків. Міжнародне рейтингове агентство Fitch
Ratings опублікувало звіт, присвячений оцінці ризиків банківських систем
країн світу: Україна знаходилася серед країн з найбільш уразливою
банківською системою. На фоні загальносвітової фінансової кризи у структурі
зобов’язань банків виникла гостра потреба в збільшенні частки депозитів
фізичних і юридичних осіб.
Аналіз динаміки обсягів депозитів, структури депозитного портфеля,
активності населення при розміщенні грошових коштів дозволяє зробити такі
висновки:
• підвищення процентних ставок за депозитами незначно впливає на обсяги
розміщених коштів;
• найвищі процентні ставки банки пропонують у періоди обмеження у
кредитування, тобто в періоди обмеженості ресурсів;
• популярність депозитів як інструменту інвестування зменшується;
• валютна структура депозитів населення залежить від коливань валютних
курсів, валюти отримання доходів, а також валюти придбання необхідних
oб’єктів;
• строкова структура депозитів перш за все залежить від стабільності
банківської системи.
Зміна ситуації на фінансовому ринку і, як наслідок, зміна потреб
клієнтів вимагають розробки нових цінових і нецінових пропозицій за
депозитами.
До цінових пропозицій можна віднести:
• пропозицію
максимально
високих
процентних
ставок
за
короткостроковими (1-3 місячними) депозитами;
• застосування складної схеми нарахування відсотків;
• пропозицію розміщення депозиту із застосуванням бонусу;
• застосування “ярусних” ставок, що передбачає прогресивні ставки
залежно від розміру депозиту;
• застосування підвищеної процентної ставки при введенні незнижуваного
залишку по депозиту.

До нецінових чинників відносяться пропозиції нових моделей
депозитів:
• гнучкий депозит, який передбачає схему роботи в режимі поточного рахунка
й надає можливість поповнювати, знімати кошти без обмеження сум і
строків, без втрати нарахованих відсотків;
• іпотечний депозит, який дозволяє накопичення на депозитному рахунку
суми первісного внеску для оформлення кредиту в цьому ж банку;
• мультивалютний депозит, сутність якого полягає в тому, що вкладник
розміщує кошти в одній або декількох валютах, і при нестабільності
одного виду валюти (різкому падінні курсу щодо інших валют) ця сума
коштів конвертується в більш стабільну валюту;
• депозит в дорогоцінних металах, коли вкладник, придбавши злиток,
розміщує його на депозит у банку.
З метою системного обслуговування банку необхідно пропонувати
клієнтам комплекс продуктів і послуг, які взаємозалежні з депозитами:
конвертація коштів, розміщених на вкладному рахунку; кредитування під
заставу майнових прав по депозиту; ведення цільового поточного рахунка для
позичальників банку з метою своєчасного погашення заборгованості за
кредитом та отримання нарахованих відсотків на залишок на поточному
рахунку.
Отже, кошти населення, розміщені на депозитних та поточних рахунках, –
одне з основних джерел формування фінансової ресурсної бази українських
банків. В умовах фінансової кризи залежність банків від даного ресурсу значно
збільшується. Підвищення депозитної активності населення залежить від
соціально-економічних показників розвитку країни в цілому, рівня інфляції та
інфляційних очікувань, надійності банківської системи, функціонування Фонду
гарантування вкладів, а також актуальності депозитних програм та їх
відповідності потребам клієнтів.
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