
1

Меланчук Н.М.
магістрант кафедри фінансових ринків
Національний університет Державної

податкової служби України

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ: НАПРЯМИ
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Фундаментальною складовою побудови та функціонування економічної системи
будь-якої країни служать ресурси, які акумулювали всі учасники господарських
відносин. Їх раціональний розподіл, спрямування у напрямку найефективнішого
використання, збільшуючи при цьому загальну масу інвестицій та потенціал
економічного зростання, є однією з основних функцій банків. Основна частина
банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій банку, від
ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної
організації. Ефективне управління пасивами вимагає здійснення науково обґрунтованої
депозитної політики.

На сьогодні дослідження питання покращення ефективності управління
депозитними рахунками є актуальною проблемою, тому що в сучасних умовах, коли
банки не мають змоги залучити кошти через кризу в економіці та недовіру населення,
потрібні рішучі дії щодо підвищення й покращення депозитного портфеля банку [3, с.
44].

Значні розробки у дослідженні проблем формування депозитних вкладів у
структурі ресурсної бази банку та управління ними здійснено такими зарубіжними та
вітчизняними економістами: Ю. Галіцейською, В. Волошиною, О. Кравченко, А.
Стопчак, Ю. Чубенко та ін.

Метою дослідження проблем здійснення депозитної політики вітчизняними
банками у період фінансової кризи та посткризовий період , а також визначення
шляхів їх вирішення на теперішньому етапі розвитку.

Депозитна політика банку — це стратегія і тактика банку щодо залучення
грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої
комбінації їх джерел.

У період фінансової кризи в Україні спостерігалась часта зміна курсу долара, що
призвела до банкрутства деяких великих банків. Основною проблемою того часу стало
те, що вкладники, втративши довіру до банків, почали забирати гроші з депозитних
рахунків. Тож клієнти надавали перевагу депозитам «до запитання». На початку
кризового періоду відплив коштів становив 18 млрд. грн, що значно ускладнило
подальшу депозитну та кредитну політику банків [4]. Таке явище було викликано
рядом причин, основними з яких є спад вітчизняного виробництва, підвищення рівня
безробіття, недовіра вкладників до стабільності та надійності роботи банків [1, с. 40].

Фінансова криза не спричинила відплив іноземного капіталу з банківської
системи України. Інтерес до національного ринку в іноземних інвесторів зберігся,
дочірні установи сприяли збереженню ділової активності у сфері залучення вкладів та
надання позик. Отже, діяльність іноземних установ загалом допомогла стабілізувати
ринок і пришвидшити його відновлення.

Залучення ресурсів для банку є основою його діяльності, пріоритетним
завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль відносно його активних
операцій і без вирішення якого банк не може існувати. Таким чином, зростання обсягів
депозитного ринку в Україні – це зростання грошових доходів юридичних та фізичних
осіб, що за умови відсутності фінансового ринку як альтернативи інвестування
визначає депозитні вклади як головне джерело портфеля активів.

Як перспективний напрям удосконалення депозитних операцій вітчизняних
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банків можна запропонувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів з
різноманітним режимом функціонування, що надаватиме вкладникам банку додаткові
можливості з використання своїх коштів із прийнятним рівнем доходів. Слід ширше
застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження
на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та
строкових депозитах. Також перспективним напрямком є застосування змішаних типів
рахунків, яке нівелює розмежування різних видів депозитів [2, с. 61].

Також одним із методів покращення ефективності депозитної політики є система
страхування депозитів. В останні роки в Україні така послуга набуває все більшої
популярності. Страхування полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що
знаходяться на депозитних рахунках у банках, на випадок банкрутства цих банків.

Страховий захист депозитів в Україні здійснюється за рахунок Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб є банки – юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який
ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право
здійснювати банківську діяльність.

Доцільно проводити заходи щодо активізації банківських інститутів на
депозитному ринку через використання нових депозитних інструментів та підвищення
привабливості вкладів шляхом раціонального поєднання цінових і нецінових методів
маркетингової політики, що є особливо важливим в умовах стабілізації грошово-
кредитного ринку. Банки, які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам
більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє розпорядження значні суми
додаткових ресурсів. Розвиток таких послуг вимагає від банків нових підходів до
встановлення форм депозитних рахунків, упровадження нової техніки та технології
ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів наприклад, таких,
як чекова книжка, кредитні картки та ін. Це дозволило б повніше задовольнити потреби
клієнтів банку, поліпшити якість обслуговування, підвищити заінтересованість
фізичних осіб у розміщенні своїх коштів на поточних рахунках у банку.

У подальшому розвитку депозитних операцій варто скористатися досвідом
зарубіжних країн та не проводити чіткого розмежування депозитів (до запитання,
строкових, ощадних), а використовувати змішані типи рахунків [3, 45].

Отже, можна зробити висновок, що у зв'язку зі світовою фінансовою та
політичною кризами українські банки опинилися у скрутному становищі. Вчасно не
скоригувавши свою політику й не вживши ефективних заходів для мінімізації впливу
кризи, переживаючи кризу ліквідності, банки намагалися залучати гроші всіма
можливими методами. Постійне розширення діапазону послуг, зниження їх вартості,
поліпшення якості кредитно-розрахункового та касового обслуговування, надання
різноманітних консультацій сприятимуть збільшенню обсягів депозитних й кредитних
операцій банку, забезпечуючи йому належний рівень прибутковості.
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