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Ключовим завданням в підтриманні банками ліквідності та довіри з боку 

учасників фінансово-кредитних відносин є уміння раціонально розподіляти 

фінансові ресурси шляхом формування збалансованої ресурсної бази банку 

та спрямовувати їх в інвестиційну та кредитну діяльність. 

Сьогодні особливо гостро стоїть питання кризового становища банків та 

невизначеності розвитку банківської системи України в цілому. Основним 

джерелом формування портфелю активів вважаються депозитні вклади. 

Із ходом інтеграції у Європейський Союз банки України все більше 

намагаються мобілізувати не вітчизняні ресурси населення, а фінансові 

ресурси за рахунок міжнародних запозичень (кредити чи інвестиції). Так на 

початку квітня 2017 року було погоджено отримання чергового траншу 

фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1 млрд. дол. США [1].  

Динаміка депозитного портфелю має повільну, але стабільну тенденцію 

до зростання.  

 
 

Рис. 1 - Структура депозитів суб’єктів господарювання та фізичних осіб у 

депозитному портфелі банків України [1] 

 

Зокрема станом на IV кв. 2016 року обсяг залучених коштів становив 860 

млрд. і зріс на 13,12% у порівнянні з IV кв. 2015 року. Проте починаючи з ІІ 

кв. 2015 року спостерігалася тенденція зниження обсягу кредитування, що 
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нівелює позитивну динаміку збільшення портфелю депозитів, оскільки 

скорочується чистий процентний дохід банківських установ. Починаючи з 

початку 2015 року обсяг кредитного портфелю скоротився на 39,7%. 

В результаті ліквідації 88 банківських установ останнім часом зріс тиск на 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки виникає обов’язок 

виплатити компенсації вкладникам [1]. 

З огляду на це, в системі управління банківською діяльністю важливого 

значення набуває розробка і реалізація оптимальної депозитної політики. 

Депозитна політика має бути оптимізована з двох сторін: по перше, 

забезпечити відповідність якості депозитного портфелю трьом ключовим 

критеріям – дохідності, ризику та ліквідності, по друге задовольнити попит 

клієнтів. 

Зрозуміло, що єдину ефективну політику створити для всіх банків 

неможливо, проте враховуючи зазначене вище можна виділити базові 

принципи оптимальної депозитної політики [2]: 

- узгодження між депозитними та кредитними операціями за строками 

та сумами; 

- залучення коштів на тривалий строк для забезпечення 

довгострокового інвестування; 

- залучення коштів на вимогу для підтримання ліквідності і здійснення 

поточних операцій; 

- забезпечення гнучкої цінової політики; 

- забезпечення диверсифікації вкладників, а також розширення 

депозитного ряду в умовах конкуренції на банківському ринку, враховуючи 

специфіку регіону; 

- впровадження інноваційних послуг, зокрема дистанційне 

обслуговування вкладників; 

- підвищення якості та культури обслуговування клієнтів, надання 

супутніх послуг; 

Отже, враховуючи сучасний етап розвитку банківської системи України 

формування ефективної депозитної політики дасть змогу збільшити ресурсну 

базу і стимулювати ріст інвестицій в економічний сектор.  

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Національний банк України [Електронний ресурс] / Показники 

банківської системи. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 

2. Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного 

управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. Барилюк // 

Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. - №19. – С. 147-153.  


