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КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
KEY COMPONENTS AND CURRENT TRENDS  
OF THE DOMESTIC BANK DEPOSIT POLICY

У статті викладено сучасне розуміння сут-
ності та складових депозитної політики 
банківських установ. Визначено основні 
завдання та принципи управління депо-
зитною діяльністю банків. Розкрито зміст 
ключових функцій об’єкта та суб’єкта 
управління депозитною політикою банку. 
Проведено аналітичну оцінку депозитної 
політики на рівні країни та ключового систе-
моутворюючого банку (ПАТ «Ощадбанк») за 
2013-2015 роки. Виявлено та описано сучасні 
тенденції депозитної політики вітчизняних 
банківських установ. Акцентовано увагу на 
актуальних питаннях формування та реалі-
зації депозитної політики банків в Україні та 
окреслено шляхи їх вирішення.
Ключові слова: депозитна політика, скла-
дові політики, депозитна діяльність, форму-
вання депозитної політики, реалізація депо-
зитної політики.

В статье изложены современное понима-
ние сущности и составляющих депозитной 
политики банковских учреждений. Опреде-
лены основные задачи и принципы управ-
ления депозитной деятельностью банков. 
Раскрыто содержание ключевых функций 
объекта и субъекта управления депозитной 
политикой банка. Проведено аналитическое 
оценивание депозитной политики на уровне 
страны и ключевого системообразующего 

банка (ПАО «Ощадбанк») за 2013-2015 годы. 
Выявлены и описаны современные тенден-
ции депозитной политики отечественных 
банковских учреждений. Акцентировано вни-
мание на актуальных вопросах формирова-
ния и реализации депозитной политики бан-
ков в Украине и намечены пути их решения.
Ключевые слова: депозитная политика, 
составляющие политики, депозитная 
деятельность, формирование депозит-
ной политики, реализация депозитной 
политики.

The article presents the current understanding of 
the nature and constituents of the banks deposit 
policy. The main tasks and principles of the 
deposit policy of banks are defined. The content 
of the key features of the object and the subject of 
management bank deposit policy are disclosed. 
An analytical assessment of the deposit policy at 
the state level and key backbone bank (PJSC 
«Ощадбанк») for 2013-2015 are conducted. 
Discovered and described current trends of the 
deposit policy of domestic banks. The attention 
is focused on the topical issues of formation and 
implementation of the deposit policy banks in 
Ukraine and ways of solving them.
Key words: deposit policy, components of policy, 
deposit activity, formation of the deposit policy, 
implementation of the deposit policy.

Постановка проблеми. Сталий розвиток 
вітчизняної банківської системи та ефективне 
функціонування банківських установ у сучасному 
бізнес-середовищі визначається обґрунтова-
ною політикою управління. Ключовим об’єктом у 
даному процесі є ресурсна база банку. Саме тому, 
обґрунтована конкурентоспроможна депозитна 
політика сприятиме підвищенню ефективності 
прийняття управлінських рішень щодо залучення 
та використання ресурсів з депозитних джерел, 
забезпечуючи фінансову стабільність та надій-
ність, покращуючи ділову репутацію банку та 
збільшуючи показники прибутковості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням змісту та складових депозитної 
політики у контексті розвитку банківської системи 
займалась велика кількість як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених.

Вагомі розробки у вивченні депозитних коштів 
у складі ресурсів сучасних банківських установ 
проводили такі зарубіжні економісти, як: Г. Айлен-
бергер, Р. Еллер, П. Роуз, які аналізували про-
блеми формування депозитних вкладів у структурі 
ресурсної бази банку.

Теоретичний та науково-методичний базис 
управління ресурсним забезпеченням вітчизняних 

банківських установ з депозитних джерел форму-
ють дослідження науковців, серед яких: А. Мороз, 
М. Савлук, В. Ричаківська, О. Дзюблюк, В. Рисін, 
В. Алексєєнко, В. Базилевич, Н. Внукова, С. Воло-
сович, Н. Парасій-Вергуленко, А. Череп та ін. 

Сучасні дослідження окремих теоретико-мето-
дичних аспектів депозитної політики у загаль-
ній системі управління діяльністю банків про-
ведені: С. Кучеренко, Ю. Нагорним, Н. Черевик, 
Л. Аврамчук, О. Бартош, Д. Циганюк, В. Кова-
ленко та ін. [1-7 та ін.].

Проте, сучасні умови розвитку економіки 
потребують поглиблення існуючих напрацювань 
та подальших розробок у площині формування та 
реалізації депозитної політики вітчизняних банків-
ських установ.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення сутності і змісту ключових складових 
та сучасних тенденцій депозитної політики вітчиз-
няних банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення та системне узагальнення доробку 
вітчизняних та зарубіжних економістів щодо про-
блем банківського менеджменту є основою для 
розуміння сутності депозитної політики банку як 
комплексу заходів щодо формування асортименту 
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депозитних послуг, різноманітних форм та методів 
залучення коштів з метою забезпечення стійкості 
та надійності ресурсної бази і високого рівня кон-
курентоспроможності на фінансовому ринку.

Враховуючи це, основну мету депозитної полі-
тики банківської установи необхідно розглядати, 
як залучення якнайбільшого обсягу грошових 
ресурсів за найнижчою ціною.

Зміст депозитної політики виявляється у забез-
печенні фінансової стабільності та стійкості банку, 
рентабельності, ліквідності, надійності, адекватності 
процесів її формування і реалізації потребам клієнтів.

До переліку основних завдань депозитної полі-
тики вітчизняних банківських установ у сучасному 
бізнес-середовищі необхідно віднести:

– підтримку достатнього рівня ліквідності 
банку;

– поєднання різноманітних видів депозитів;
– забезпеченння взаємозв’язку та взаємоузго-

дженості між депозитними та кредитними операці-
ями щодо їх обсягів та термінів;

– активізацію роботи по впровадженню нових 
та підвищенню якості існуючих банківських послуг;

– дотримання високих стандартів культури 
обслуговування клієнтів. 

Ураховуючи вплив загальних принципів управ-
ління, основні принципи управління депозитною 
діяльністю банків необхідно визначати у наступ-
ному складі:

– інтеграція із загальною системою менедж-
менту у банку, що передбачає тісний взаємозв’язок 
як із системою фінансового менеджменту, так і з 
іншими функціональними системами: операцій-
ною діяльністю, менеджментом персоналу, інно-
ваційним менеджментом. Адже прийняті рішення 
у будь-якій з означених сфер впливатимуть на 
розширення чи скорочення ресурсної бази банку.

– комплексний характер формування управ-
лінських рішень щодо залучення депозитних 
ресурсів. Депозитна політика банку є комплексною 
системою управління, яка забезпечує розробку 
взаємозалежних управлінських рішень, кожне з 
яких вносить частку у загальну результативність 
депозитної діяльності банку.

– плановість і системність у розробці та реа-
лізації управлінських рішень. Планування узго-
дженості кредитно-депозитних операцій з метою 
забезпечення збалансованості ресурсної бази 
банку, системності у розробці стратегії і тактики 
управління депозитною діяльністю.

– високий динамізм фінансового управління, 
який враховує зміни факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища формування та вико-
ристання депозитних ресурсів банку, форм орга-
нізації банківської діяльності, фінансового стану, 
кон’юнктури фінансового ринку.

– варіативність підходів до розробки рішень у 
сфері депозитної політики банку через прогнозування 

варіантів їх прийняття, обґрунтування та пошуку 
оптимальних у відповідності до заданих критеріїв.

– стратегічна орієнтованість управління депо-
зитною діяльністю банківської установи, її узго-
дженість із стратегією довгострокового розвитку 
для досягнення стратегічної мети та забезпечення 
сталого розвитку.

Основна мета і завдання депозитної політики 
банку реалізуються через виконувані функції 
об’єкта і суб’єкта управління.

Об’єктом системи управління депозитною 
політикою банку (керованої підсистеми), на нашу 
думку, є депозитні ресурси, їх обсяг та структура, 
складові формування і напрями використання.

З огляду на це, можна виділити дві основні 
функції об’єкту управління депозитною політи-
кою банку: відтворювальну та контрольну. Перша 
функція полягає у ефективному відтворенні залу-
чених депозитних ресурсів через подальше їх 
використання та забезпечення безперервності 
життєдіяльності, а друга сприяє здійсненню ефек-
тивного регулювання і оперативному реагуванню 
на економічні зміни умов функціонування банків-
ської установи. 

Суб’єкт системи управління депозитною полі-
тикою банку (керуюча підсистема) розглядається 
нами, як спеціальна група людей, яка за допомо-
гою різних форм управлінського впливу забезпе-
чує цілеспрямоване функціонування об’єкту.

Тому до ключових функцій суб’єкта управління 
депозитною політикою банку необхідно включати:

– планування, як основу для прийняття фінан-
сових рішень, що включає комплекс заходів з роз-
робки планових завдань депозитної політики банку 
та інструментів реалізації на практиці, визначення 
груп цільового впливу;

– прогнозування, що забезпечує передба-
чення відповідних змін депозитної політики, в 
межах якого проводиться оцінювання внутріш-
нього та зовнішнього середовища, ринкової 
кон’юнктури, виконується SWOT-аналіз депозит-
ної діяльності банку;

– організація, яка полягає у ефективному 
функціонуванні організаційної структури управ-
ління та використанні даних аналізу продуктової, 
цінової, збутової політики для удосконалення мар-
кетингових підходів та розробки нових продуктів, 
що забезпечать подальше нарощення обсягів 
депозитних ресурсів;

– аналіз та оцінка акумульованих депозитів 
з позиції наявного обсягу, динаміки та структури 
ресурсного потенціалу банку;

– контроль, як перевірка ефективності фор-
мування та використання депозитних ресурсів, 
визначення відхилень від планових показників та 
необхідності внесення корективів.

Проводячи аналіз сучасного стану депозитної 
бази вітчизняних банків протягом 2013-2015 років 
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[8], варто відмітити, що у 2014 році спостерігалося 
суттєве погіршення економічної ситуації, насам-
перед через ведення воєнних дій на сході країни. 
Крім того, економічну активність протягом року 
стримували несприятлива кон’юктура на зовніш-
ніх ринках, зниження внутрішнього споживчого 
та інвестиційного попиту, розрив міжрегіональ-
них зв’язків внаслідок анексії АР Крим. У цілому 
за 2014 рік загальний обсяг нових депозитних 
договорів був більшим, ніж у попередньому році. 
У результаті зацікавленості банків у нарощуванні 
депозитної бази процентні ставки за депозитами 
резидентів підвищувалися. Переважно зросла 
вартість депозитів нефінансових корпорацій. 
Порівняно з попереднім роком депозити резиден-
тів у середньому подорожчали з 1,0 процентного 
пункту – до 11,5% річних.

На сьогоднішній день депозитний ринок Укра-
їни переживає повільне відродження після бан-
ківської паніки, викликаної військово-політичною 
невизначеністю, дефолтами банків та девальва-
цією національної валюти.

Аналіз динаміки обсягів депозитів банків Укра-
їни за 2013-2015 роки (таблиця 1) дозволяє зро-
бити наступні висновки, а саме, що у 2015 році 
загальна сума зобов’язань збільшилась на 
38012 млрд. грн порівняно з 2013 роком і на 
28943 млрд. грн порівняно з 2014 роком. Ці зміни 
пов’язані з вагомим зменшенням суми коштів 
фізичних осіб у 2015 році на 44666 млрд. грн 
порівняно з 2013 роком та на 27311 млрд. грн у 
порівнянні з 2014 роком.

Дана закономірність була спричинена в осно-
вному зменшенням довіри суб’єктів господарю-
вання до банківської системи внаслідок політичної 
нестабільності в державі та наслідків фінансової 
кризи. Сума коштів суб’єктів господарювання у 
2015 збільшилась на 82678 млрд. грн у порівнянні 
з 2013 роком та зросла на 56254 млрд. грн порів-
няно з 2014 роком.

У структурі депозитного портфелю банків Укра-
їни протягом 2013-2015 років переважаючою, 
не дивлячись на стійке зменшення, залишалась 
частка коштів фізичних осіб (таблиця 2). Так у 
2013 році у загальній сумі депозитів вона стано-
вила 64,86%, у 2014 – 61,43%, у 2015 – 55,05%.

Розширення ресурсної бази банків за рахунок 
депозитів фізичних осіб – явище позитивне, так як 
дані вклади є переважно строковими (на відміну 
від депозитів юридичних осіб), що у свою чергу дає 
можливість створення надійної та передбачуваної 
бази для кредитних операцій вітчизняних банків, 
адже, зрозуміло, що сформована ресурсна база 
направляється на забезпечення активних операцій.

При вивченні сучасних тенденцій депозитної 
політики вітчизняних банківських установ, вважа-
ємо за доцільне провести оцінювання депозитного 
портфелю ПАТ «Ощадбанк» як найстабільнішого 
учасника ринку банківських послуг та системоут-
ворюючого банку державної форми власності.

Проведемо аналіз складу та динаміки депозит-
ного портфеля за 2013-2015 роки (рисунок 1).

Упродовж 2013-2015 років депозитний порт-
фель ПАТ «Ощадбанк» вирізнявся стійкою тенден-

Таблиця 1
Динаміка обсягів депозитів банків України у розрізі коштів суб’єктів господарювання та коштів 

фізичних осіб за 2013-2015 роки*

Показники
Роки, млрд. грн Абсолютне відхилення 

(+,-), млрд. грн Відносне відхилення, %

2013 2014 2015 2014 до 
2013

2015 до 
2014

2015 до 
2013

2014 до 
2013

2015 до 
2014

2015 до 
2013

Кошти суб’єктів 
господарювання 234 948 261 372 317 626 26 424 56 254 82 678 111,25 121,52 135,19

Кошти фізичних осіб 433 726 416 371 389 060 -17 355 -27 311 -44 666 95,99 93,44 89,70
Усього зобов’язань 668 674 677 743 706 686 9 069 28 943 38 012 101,36 104,27 105,68

*Розраховано авторами за даними [8]

Таблиця 2
Структура обсягів депозитів банків України за 2013-2015 роки*

Найменування 
статті

2013 рік 2014 рік 2015 рік
сума, 

млрд. грн
питома вага, 

%
сума, 

млрд. грн
питома вага, 

%
сума, 

млрд. грн
питома вага, 

%
Кошти суб’єктів 
господарювання 234 948 35,14 261 372 38,57 317 626 44,95

Кошти фізичних осіб 433 726 64,86 416 371 61,43 389 060 55,05
Усього депозитів 668 674 100 677 743 100 706 686 100

*Розраховано авторами за даними [8]
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цією до зростання з 46340930 млн. грн (2013 рік) 
до 93437692 млн. грн. (2015 рік). Необхідно звер-
нути увагу на те, що визначальним фактором 
зазначених змін є зростання коштів фізичних осіб 
у 2015 році на 147,44% в порівнянні з 2014 роком, 
до 53947725 млн. грн.

Щодо структури депозитного портфеля 
ПАТ «Ощадбанк» за 2013-2015 роки, необхідно 
відзначити зменшення частки депозитів фізичних 
осіб з 78% до 58% (на 20%) з відповідним зростан-
ням депозитів юридичних осіб з 22% до 42%.

Аналізуючи депозитний портфель ПАТ «Ощад-
банк» за 2013-2015 роки у розрізі валют (таблиця 3), 
можна зробити наступні висновки, а саме, що у 
2015 році загальна сума коштів юридичних осіб 
збільшилась на 29 076 225 млн. грн порівняно з 
2013 роком і на 20 711 908 млн. грн порівняно з 2014 

роком. Це зростання відбулося за рахунок значного 
збільшення суми коштів юридичних осіб в націо-
нальній валюті у 2015 році порівняно з 2014 роком 
на 8 537 221млн. грн і на 11 397 013 млн. грн порів-
няно з 2013 роком. Збільшилась загальна сума 
коштів фізичних осіб – на 17 357 601 млн. грн 
у 2015 році порівняно з 2014 роком, і на 
18 020 537 млн. грн порівняно з 2013 роком. Зазна-
чимо, що в 2014 році порівняно з 2013 роком відбу-
лося зменшення суми коштів фізичних осіб у націо-
нальній валюті – на 2 612 460 млн. грн, у 2015 році 
порівняно з 2014 роком, навпаки, відбулось зрос-
тання – на 9 514 748 млн. грн. Сума коштів фізич-
них осіб в іноземній валюті у 2015 році зросла на 
7 842 853 млн. грн порівняно з 2014 роком, і на 
11 118 249 млн. грн порівняно з 2013 роком, що 
можна характеризувати, як позитивну тенденцію.

Таблиця 3
Стан та динаміка депозитного портфеля ПАТ «Ощадбанк» за 2013-2015 роки у розрізі валют*

Показник Сума, млн. грн Відхилення (+,-), млн. грн
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2014 до 2013 2015 до 2014 2015 до 2013

Кошти юридичних осіб, в 
тому числі: 10 413 742 18 778 059 39 489 967 8 364 317 20 711 908 29 076 225

в національній валюті 9 096 786 11 956 578 20 493 799 2 859 792 8 537 221 11 397 013
в іноземній валюті 1 316 956 6 821 481 18 996 168 5 504 525 12 174 687 17 679 212
Кошти фізичних осіб, в тому 
числі: 35 927 188 36 590 124 53 947 725 662 936 17 357 601 18 020 537

в національній валюті 28 736 981 26 124 521 35 639 269 - 2 612 460 9 514 748 6 902 288
в іноземній валюті 7 190 207 10 465 603 18 308 456 3 275 396 7 842 853 11 118 249

* Розраховано авторами за даними [9]

Таблиця 4
Кошти клієнтів ПАТ «Ощадбанк» у розрізі строковості*

Показник Сума, млн. грн Відхилення (+,-), млн. грн
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2014 до 2013 2015 до 2014 2015 до 2013

Поточні рахунки 17 847 260 21 693 178 44 822 503 3 845 918 23 129 325 26 975 243
Строкові кошти 28 561 473 34 515 818 49 431 203 5 954 345 14 915 385 20 869 730
Усього коштів клієнтів 46 408 733 56 208 996 94 253 706 9 800 263 38 044 710 47 844 973

* Розраховано авторами за даними [9]
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Рис. 1. Динаміка депозитного портфеля в розрізі юридичних та фізичних осіб  
ПАТ «Ощадбанк» за 2013-2015 роки 

(побудовано авторами за даними [9])
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Ключовими параметрами оцінки депозитного 
портфеля банківської установи є види залучених 
коштів, джерела їх походження та стабільність.

Для більш точної характеристики депозит-
ної бази необхідно визначити стабільну частину 
депозитів, яка може бути використана для цілей 
кредитування без ризику ліквідності. Стабільна 
частина депозитів включає строкові депозити і 
частику депозитів до запитання. Строкові депо-
зити, термін погашення яких є відомим, є най-
більш стійким ресурсом та найбільш легко під-
дається плануванню. Саме такий вид депозитів 
повинен складати основу депозитної бази для 
розвитку активних операцій банку. Однак строкові 
вклади є відносно дорогим видом депозитів, що 
змушує банки залучати менш дорогі, але більш 
ризиковані депозити до запитання та кошти на 
поточних рахунках.

Оцінюючи кошти клієнтів ПАТ «Ощадбанк» у 
розрізі строковості (таблиця 4), відзначаємо, що 
у 2015 році кошти на поточних рахунках клієнтів 
збільшились на 26 975 243 млн. грн, що є досить 
вагомим, тоді як у 2014 році даний показник збіль-
шився лише на 3 845 918 млн. грн. у порівнянні з 
попереднім роком. Строкові кошти клієнтів протя-
гом досліджуваного періоду також помітно зросли: 
у 2014 році на 5 954 345 млн. грн, та у 2015 році на 
14 915 385 млн. грн до рівня 49 431 203 млн. грн.

Значний приріст строкових вкладів знижує 
дохідність операцій банку, проте збільшує ліквід-
ність його балансу. Зростання залишків коштів на 
рахунках до запитання є свідченням протилежної 
тенденції.

Слід також додати, що стабільність депозит-
ної бази ПАТ «Ощадбанк» у великій мірі залежить 
від рівня державної підтримки, зокрема від обсягу 
депозитів, залучених від підприємств державної 
форми власності.

Не зважаючи на позитивні тенденції щодо зрос-
тання обсягів депозитів у вітчизняних банках, існу-
ють і певні проблеми, на які наштовхуються банки 
при залученні коштів клієнтів. Зокрема, для банків-
ських установ залишаються актуальними питання: 
розробки депозитної політики, привабливої для 
клієнтів, з одного боку, та прибуткової для банків з 
іншого; формування довіри у потенційного клієнта 
банку; підвищення зацікавленості індивідуальних 
осіб у розміщенні своїх коштів на вкладних рахун-
ках; використання цінових та нецінових методів 
залучення ресурсів; розвиток та впровадження 
інформаційно-інноваційних технологій для акти-
візації роботи щодо розширення депозитної бази.

Вирішення актуальних проблем формування 
та реалізації депозитної політики вітчизняних бан-
ків за відповідними напрямами може передбачати:

1. З метою впровадження депозитної політики 
привабливої для клієнтів та прибуткової для бан-
ків доцільними є розробка простих і зрозумілих 

споживачу депозитних продуктів, що не потребу-
ють значних витрат; врахування інтересів найваго-
міших клієнтських груп банківської установи;

2. Для формування довіри потенційних клієн-
тів банку необхідними є дотримання бездоганної 
ділової репутації; забезпечення фінансової стій-
кості та надійності банку; ретельне та постійне 
вивчення інтересів і запитів вкладників – юридич-
них та фізичних осіб, надання найзручніших форм 
депозитного обслуговування;

3. Підвищенню зацікавленості індивідуальних 
осіб у розміщенні своїх коштів на вкладних рахун-
ках сприятимуть удосконалення депозитної полі-
тики та ведення якісної кредитно-інвестиційної 
діяльності; активне використання комплексного 
обслуговування клієнтів;

4. Оптимізація використання цінових та неці-
нових методів залучення ресурсів може забезпе-
чуватись формуванням банками адекватної про-
центної політики, спрямованої на залучення та 
стійке утримання коштів населення на депозитних 
рахунках із постійним поліпшенням якості обслу-
говування клієнтів, розширенням спектру депозит-
них послуг, додатковими видами послуг та розши-
рення мережі філій; 

5. Успішне впровадження інформаційно-інно-
ваційних технологій для активізації роботи щодо 
розширення депозитної бази передбачає безпо-
середньо розвиток новітніх банківських техноло-
гій запровадження новітніх організаційних форм 
ведення депозитних рахунків населення, в межах 
чого доцільним є застосування багатоканальної 
діяльністі, структурно-технологічна перебудови – 
front-office і back-office, самообслуговування, дис-
танційного обслуговування, call- центрів, консуль-
таційної діяльності, впровадження віртуальних 
банківських і фінансових технологій, новітніх кому-
нікаційних технологій та засобів і т. ін.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вищевикладене, доцільно зауважити, що 
в сучасних умовах розвитку банківської системи 
при формуванні та реалізації депозитної політики 
вітчизняні банківські установи повинні швидко 
реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього біз-
нес-середовища та потреби існуючих і потенцій-
них клієнтів з метою забезпечення сталого зрос-
тання депозитної бази, використовуючи традиційні 
та новітні стратегії і технології ведення банківської 
діяльності. Ключова роль у забезпеченні високої 
конкурентної позиції депозитної політики банку 
належить якісно та кількісно обґрунтованій стра-
тегії і тактиці управління у даній сфері основними 
домінантами якої є фінанси, клієнти, бізнес-про-
цеси, навчання і розвиток персоналу.

Оцінка результатів реалізації депозитної полі-
тики ПАТ «Ощадбанк», як одного з визначальних 
у банківській системі України, показала, що депо-
зитна база є стабільною та оптимальною, проте, 
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перспективним є подальше нарощення частки 
строкових коштів, що забезпечить збільшення лік-
відності та розширить кредитно-інвестиційні мож-
ливості банківської установи.
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