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В умовах нестабільності глобальних соціально-економічних процесів 

та відповідно необхідності подолання кризових явищ на світовому 

фінансовому ринку спостерігається загострена конкуренція серед 

банківських установ. Зазначене вище обумовлює намагання останніх 

розширювати спектр різноманітних послуг та операцій як для юридичних, 

так і для фізичних осіб [1]. 

У той же час, вітчизняні банки мають доволі слабкі позиції щодо обсягів 

депозитного ринку в Україні. Тому пріоритетним напрямком стратегії розвитку 

банківської діяльності та економіки держави в цілому є розширення ресурсної 

бази банків на відповідному рівні. Питання залучення бажаного обсягу 

депозитних ресурсів на оптимальні строки залишається одним із пріоритетних. 

Сутність депозитної політики полягає в забезпечені рентабельності та 

стабільності банку, його ліквідності, своєчасного реагування на запити та 

інтереси клієнтів. Депозитна політика – це невід’ємний комплекс заходів, форм, 

методів банку із формування портфелю депозитних ресурсів, забезпечення 

стійкості і надійності ресурсної бази, визначення конкурентних переваг в 

конкретному ринковому сегменті. Для ефективної реалізації депозитної політики 

потрібна чітка послідовність дій з її розробки та впровадження. 

Відповідно обґрунтована депозитна політика банків є своєрідною 

гарантією для фізичних і юридичних осіб в процесі розміщення та 

збереження на депозитних рахунках грошових коштів. Банківська система 

надає різноманітні депозитні послуги для груп клієнтів з метою задоволення 

їх попиту, враховуючи процентні ставки, строки розміщення, а також сучасні 

реалії економіки держави, зокрема, інфляційні процеси. 

За даними Національного Банку України на 01.01.2020 р. обсяг 

залучених українськими банками депозитів мав наступну структуру: 

– кошти суб'єктів господарювання становили 498 156 млн. грн.(на 

01.02.2019 р. – 398 498 млн. грн.); 

– кошти фізичних осіб (з ощадними (депозитними) сертифікатами) були 

зафіксовані на рівні 552 592 млн. грн. (на 01.02.2019 р. – 510 991 млн. грн.); 

– строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від 

інших банків, склали23 912 млн. грн. (на 01.02.2019 р. – 43 943 млн. грн.); 

– кошти небанківських фінансових установ становили 26 885 млн. грн. 

(на 01.02.2019 р. – 24 951 млн. грн.) [2]. 
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За 2019 рік зросли обсяги депозитів юридичних та фізичних осіб, що 

можна пояснити послабленням очікувань девальвації. Наразі монетарна 

політика пом’якшилася, ставки за депозитами знизилися, вартості вкладів 

загалом в системі скоротилася [3]. 

В сучасних соціально-економічних умовах банки для залучення коштів 

пропонують клієнтам окрім оптимальної ставки проценту додаткові 

фінансові бонуси, розробляють різні види вкладів й нові прогресивні форми 

депозитних рахунків, враховуючи можливості дострокового зняття коштів чи 

поповнення з метою підвищення зацікавленості клієнтів різних груп і 

доступності депозитних послуг для широких верств населення. Наприклад, 

одним із нових депозитних продуктів є Інтернет-еквайринг, що полягає в 

діяльності банку-еквайреруз організаціями у сфері електронної комерції у 

розрахунках за операціями, що здійснюються в мережі Інтернет з 

використанням банківських карт. 

Отже, можна стверджувати, що результативність діяльності 

комерційного банку та управління ним характеризується ефективністю саме 

депозитної політики. Зміцнення капіталу та забезпечення позитивної 

депозитної політики українських банків, інтеграція банківської системи 

України у світовий фінансовий простір – прямо залежать від зростання 

обсягів капіталу. Достатній рівень капіталу для банку – це збереження 

платоспроможності та утримання рівня надійності. 

Якість та своєчасність залучення банком додаткових грошових коштів 

та забезпечення конкурентоспроможності на ринку банківських послуг, в 

першу чергу, залежать від впровадження нових депозитних послуг. У той же 

час, запровадження та розширення інноваційних банківських послуг має 

обов’язково пов’язуватися з вдосконаленням традиційних напрямів 

обслуговування клієнтів. 
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