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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми дослідження. Банківська система, тісно пов’язана з 

розвитком економіки країни, швидко реагує на будь-які зміни у зовнішньому 

середовищі. Як правило, в умовах нестабільності економічної ситуації або 

політичної невизначеності на перший план у банківській системі виходить 

питання збереження її стійкості, а значним дестабілізуючим фактором є 

вилучення коштів із рахунків клієнтів та погіршення внаслідок цього кількісних 

та якісних характеристик ресурсної бази банків. 

В Україні криза банківської системи 2014-2015 рр. супроводжувалась 

значним відтоком коштів клієнтів, обумовленим, насамперед, деструктивним 

впливом зовнішніх факторів. Перша фаза вилучення коштів припала на період 

найбільшої політичної нестабільності та анексії Криму, друга – на період загрози 

воєнного вторгнення Російської Федерації, третя – на період різкої девальвації 

гривні.  

Вилучення коштів клієнтів із банківської системи України наразі також 

обумовлюють зниження реальних доходів та зміна загального рівня життя 

населення, обмеженість доступу підприємств до кредитних ресурсів, що змушує 

їх використовувати тимчасово вільні кошти для фінансування поточної 

діяльності. 

Зважаючи на зазначене, необхідним є розвиток науково-методичних засад 

формування системи депозитного менеджменту з урахуванням внутрішніх 

можливостей банку щодо нівелювання негативних наслідків невизначеності 

економічного розвитку, впливу геополітичних та політичних факторів в Україні, 

обмежених можливостей клієнтів генерувати ресурси з необхідними для банку 

характеристиками, забезпечуючи при цьому конкурентоспроможність на ринку 

та необхідний рівень фінансової стійкості. 

Питання банківського та фінансового менеджменту, а також окремі 

аспекти сутності депозитної діяльності банків та управління нею знайшли своє 

відображення в працях зарубіжних та вітчизняних науковців О. Бартоша, 

Г. Бєлоглазової, В. Бобиля, Т. Васильєвої, О. Васюренка, Н. Версаль, О. Вовчак, 

І. Волошина, І. Вядрової, О. Дзюблюка, Ж. Довгань, І. Д’яконової, Е. Долана, 

С. Козьменка, О. Колодізєва, М. Корнєєва, Г. Коробової, Ю. Коробова, 

Т. У. Коха, Л. Кузнєцової, О. Лаврушина, P. Міллера, А. Мороза, 

Д. Полфремана, М. Поморіної, П. С. Роуза, М. Савлука, Дж. Сінки мол., 

Г. Тосуняна, В. Усоскіна, П. Шальнова та інших. 

Узагальнення та аналіз наукових результатів дозволили визначити, що 

системні комплексні дослідження, присвячені депозитному менеджменту банку, 

практично відсутні та існує необхідність подальших досліджень у таких 

напрямах: формалізація об’єктного поля депозитного менеджменту банку, 

вдосконалення структуризації факторів, що впливають на результати депозитної 

діяльності банку; поглиблення теоретичних основ депозитного менеджменту 

банків у частині підвищення рівня адаптованості до флуктуацій зовнішнього 

середовища. 
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Все це обумовлює актуальність теми дослідження, визначає його об’єкт, 

предмет, мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових робіт Української 

академії банківської справи як складова частина науково-дослідних тем 

«Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер 

державної реєстрації 0102U006965) та «Розвиток механізму функціонування 

банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (державний 

реєстраційний номер 0107U0123112). У межах даних тем автором 

запропоновано методичний підхід до оцінки результативності депозитної 

діяльності банку на основі синтетичного показника та обґрунтовано 

необхідність урахування критерію приналежності капіталу при визначенні 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту банку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне 

обґрунтування та розробка науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій, спрямованих на формування системи депозитного менеджменту, 

адаптованої до умов функціонування банку.  

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі 

таких завдань: 

 дослідити теоретичні основи депозитної діяльності з метою формування 

об’єктного поля депозитного менеджменту банку; 

 класифікувати та охарактеризувати фактори, що впливають на 

результати депозитної діяльності банку та мають ураховуватися при формуванні 

системи депозитного менеджменту; 

 провести аналіз банківської системи України з метою визначення 

характеристик депозитної діяльності банків та її результатів на мікро- та 

макрорівнях; 

 дослідити концептуальні підходи до управління і теоретико-методичні 

підходи до формування системи депозитного менеджменту банку та розробити 

на цій основі її адаптивну модель; 

 обґрунтувати науково-методичний підхід до розробки адаптивної 

депозитної політики банку та сформувати комплекс заходів щодо її реалізації;  

 сформувати аналітичне забезпечення депозитного менеджменту банку з 

урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього походження; 

 поглибити методичне забезпечення оцінки результативності депозитної 

діяльності банку;  

 розвинути теоретико-методичний інструментарій кількісної 

формалізації впливу факторів на результативність депозитної діяльності банку; 

 розробити науково-методичний підхід до визначення інтегрального 

рівня ефективності депозитного менеджменту в контексті врахування умов 

функціонування банку. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 

депозитної діяльності банку. 
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Предметом дослідження є методичні засади та науково-практичні 

рекомендації щодо формування системи депозитного менеджменту, адаптованої 

до умов функціонування банку. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

складають фундаментальні положення та прикладні інструменти, напрацьовані в 

межах теорії банківської справи, банківського та фінансового менеджменту, 

банківського маркетингу, аналізу банківської діяльності, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних учених із питань депозитного менеджменту банку.  

У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи 

пізнання, як: теоретичне узагальнення, порівняння, групування та 

систематизація (при дослідженні сутності понять «депозитна діяльність банку», 

«депозитні ресурси банку», «ризики депозитної діяльності банку», «депозитний 

менеджмент банку»; структуризація об’єктного поля депозитного менеджменту 

банку; формування системи ознак для класифікації факторів, що впливають на 

депозитну діяльність банку, її результативність та ефективність); порівняння 

(при характеристиці підходів щодо організації депозитного менеджменту банку 

та інструментарію його аналітичного забезпечення); системний аналіз (при 

визначенні сутності та складових депозитного менеджменту банку за системним 

підходом); статистичний аналіз та логічне узагальнення (для визначення 

характеристик депозитної діяльності банків України, її результатів та виявлення 

факторів впливу на них); формалізація та економіко-математичне моделювання, 

зокрема, стохастичний фронтірний аналіз (у процесі розробки синтетичного 

показника результативності депозитної діяльності банку; визначення 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту банку в контексті 

врахування умов його функціонування); інструменти якісного та кількісного 

стратегічного аналізу на основі регресійних залежностей (задля кількісної 

формалізації впливу факторів на результати депозитної діяльності банку).  

Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі та нормативні 

акти, що регулюють депозитну діяльність банків, офіційні матеріали Світового 

банку, Державної служби статистики України, Національного банку України, 

Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, публічна 

фінансова звітність банків, праці вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та розробці науково-методичних підходів і рекомендацій, 

спрямованих на формування системи депозитного менеджменту, адаптованої до 

умов функціонування банку. Наукову новизну дисертаційної роботи визначають 

такі положення: 

вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід до визначення інтегрального 

рівня ефективності депозитного менеджменту в контексті врахування умов 

функціонування банку, що базується на побудові стохастичної фронтірної 

моделі, специфікація форми функціональної межі якої здійснена на основі 

транслогарифмічної функції. Інтегральний показник ефективності, що відповідає 

критеріям динамічності, багатофакторності, ймовірнісного характеру та 
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відносності, використано при побудові градієнтної карти ефективності, 

диференціація об’єктів якої відповідно до визначених параметрів депозитного 

бенчмаркінгу склала основу для здійснення компаративної оцінки та розробки 

управлінських рішень щодо досягнення переваг порівняно з банками-

конкурентами; 

удосконалено: 

 науково-методичний підхід до формування адаптивної депозитної 

політики банку, що відрізняється від існуючих включенням блоку 

діагностування причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє середовище – банк». 

Його застосування дозволяє визначити адаптаційний потенціал депозитної 

діяльності банку та сформувати на цій основі комплекс стратегічних 

альтернатив (оптимістична, інерційна, песимістична) з формалізованим 

переліком дій за кожним із варіантів; 

 комплекс інструментарію аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту банку шляхом доповнення його синтетичним показником 

результативності депозитної діяльності, що, на відміну від існуючих, базується 

на основі інтегрованої моделі банківського бізнесу, поєднує кількісні, цінові 

показники та показники ризику. Його використання дозволяє проводити 

порівняльну оцінку результуючих показників депозитної діяльності за різними 

об’єктами спостереження в межах компаративного (банки одного кластеру чи 

групи) та управлінського (відокремлені підрозділи банку) блоків та приймати на 

їх основі виважені управлінські рішення; 

 науково-методичний підхід до кількісної формалізації впливу зовнішніх 

факторів на результативність депозитної діяльності банку, що здійснено з 

використанням інструментарію економетричної формалізації інтенсивності їх 

впливу шляхом елімінації колінеарних факторів та зсуву значень окремих 

показників на основі виявлених часових лагів. Це дозволило виявити набір 

зовнішніх факторів, що мають суттєвий ступінь впливу на результати депозитної 

діяльності всіх банків, та сформувати наукове підґрунтя для розрахунку 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту в контексті 

врахування умов їх функціонування;  

набули подальшого розвитку: 

 сутнісна інтерпретація депозитної діяльності як специфічної за 

функціями сфери банківської діяльності, що здійснюється виключно на підставі 

банківської ліцензії та являє собою багаторівневу, узгоджену за цілями, 

ресурсами і часом сукупність внутрішньобанківських процесів, спрямованих на 

залучення та акумулювання тимчасово вільних коштів населення та підприємств 

за контрольованого рівня ризиків. На цій основі формалізовано об’єктне поле 

депозитного менеджменту як сукупності внутрішньобанківських процесів, 

спрямованих на залучення та акумулювання тимчасово вільних коштів 

населення та підприємств, ресурсів, що при цьому споживаються, та отриманих 

результатів; 

 методичні засади формування системи факторів, що змінюють 

параметри депозитної діяльності банку та її результати на основі обґрунтування 
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доцільності їх розмежування за масштабом впливу на фактори макро-, мезо- та 

мікрорівня. Це дозволило сформувати наукове підґрунтя для удосконалення 

аналітичного забезпечення депозитного менеджменту банку в частині 

визначення впливу зовнішніх факторів на рівень його ефективності; 

 науково-методичний підхід до формування системи депозитного 

менеджменту банку на основі розробленої адаптивної моделі, що передбачає 

синтез загальних (системної логіки, ситуаційного управління) та специфічних 

(депозитної діяльності) принципів, включає базові елементи (об’єктна, 

суб’єктна, цільова, функціональна підсистеми), застосування якої забезпечує 

досягнення динамічної рівноваги між параметрами зовнішнього середовища 

макро- та мезорівнів та внутрішньобанківським середовищем. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в можливості застосування розроблених теоретичних положень, 

висновків та методичних рекомендацій на рівні окремих банків – при 

вдосконаленні системи депозитного менеджменту, адаптованої до умов 

функціонування; на рівні Національного банку України – при вдосконаленні 

методів аналізу фінансового стану банку в системі банківського нагляду.  

Розроблені методичні підходи та рекомендації щодо необхідності 

застосування підходу до визначення інтегрованого рівня ефективності 

депозитного менеджменту, що забезпечує залучення оптимального обсягу 

коштів для здійснення активних операцій та їх узгодження з ключовими цілями 

діяльності інших підсистем, впроваджено СФ АТ «Укрексімбанк» (довідка 

№ 115-00 від 19.10.15 р.). 

Пропозиції щодо формування аналітичного інструментарію системи 

депозитного менеджменту на основі показників моніторингу з метою виявлення 

відхилень від встановлених планових параметрів депозитної діяльності та 

з’ясування їх причин впроваджено ПАТ Банк «Траст» (довідка від № 607 

24.12.15 р.).  

Пропозиції щодо стохастичного фронтірного аналізу, що дозволяє 

визначити комплекс першочергових оперативних завдань для підтримки 

цільового рівня таргетованих параметрів депозитного менеджменту банку, 

застосовано АКБ «Індустріалбанк» (довідка № 603 від 21.12.15 р.). 

Одержані автором результати наукового дослідження використовуються в 

навчальному процесі при викладанні дисциплін: «Маркетинг в банку», «Аналіз 

банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент в банку», «Управління 

банківськими ризиками», «Управління бізнес-процесами в банку» (акт від 

23.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, висновки та 

рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.  

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті 

положення та ідеї, що є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

результати дослідження доповідалися та отримали схвальну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема: «Фінансово-кредитна система України в 
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умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 2013); «Сучасні 

тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (м. Донецьк, 2013), 

«Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах 

трансформації соціально-економічних відносин» (м. Севастополь, 2013); 

«Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 

2013-2015); «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 

2012); «Економіка ХХІ століття: сучасні тенденції та перспективи розвитку» (м. 

Ірпінь, 2011).  

Публікації. Положення наукової новизни, пропозиції та висновки 

дисертації опубліковані у 15 наукових працях загальним обсягом 5,69 друк. арк., 

з яких особисто автору належать 4,58 друк. арк., з них один підрозділ у 

колективній монографії, 7 статей у фахових виданнях України, одна стаття – у 

міжнародному науковому періодичному виданні, 6 публікацій у збірниках тез 

доповідей конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,  

3 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 235 сторінок, у тому числі 220 сторінок основного тексту, 

18 таблиць, 53 рисунки, 7 додатків та список використаних джерел 203 

найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і 

завдання дисертаційної роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи з 

науковими програмами та наведено інформацію про апробацію результатів 

дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні основи депозитної діяльності банку як 

об’єкта менеджменту» проведено структурно-декомпозиційний аналіз 

категоріально-понятійного апарату дослідження депозитної діяльності банку як 

об’єкта менеджменту; систематизовано фактори, що впливають на депозитну 

діяльність та мають ураховуватися при формуванні системи депозитного 

менеджменту банку; здійснено аналіз депозитної діяльності банків України, її 

результатів на мікро- та макрорівнях. 

На основі врахування специфіки банківської діяльності та базуючись на 

постулатах процесного підходу, депозитну діяльність запропоновано розуміти 

як специфічну за функціями сферу банківської діяльності, що здійснюється 

виключно на підставі банківської ліцензії та являє собою багаторівневу, 

узгоджену за цілями, ресурсами і часом сукупність внутрішньобанківських 

процесів, спрямованих на залучення та акумулювання тимчасово вільних коштів 

населення та підприємств за контрольованого рівня ризиків.  

На основі авторського підходу та з урахуванням багатоаспектності й 

багаторівневості депозитної діяльності банку у роботі сформовано систему 

об’єктів депозитного менеджменту (рис. 1). 
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                 Рисунок 1 – Формалізація об’єктів депозитного менеджменту банку 
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З точки зору формування об’єктного поля депозитного менеджменту поняття 

«депозитні ресурси банку» визначено як агреговані за видовими ознаками 

сукупності індивідуальних потоків грошових коштів фізичних та юридичних осіб, 

акумульовані в результаті депозитної діяльності задля розміщення від свого імені, 

на власних умовах та на власний ризик з метою отримання прибутку. Для того, щоб 

грошові кошти, акумульовані банком, стали його ресурсами, необхідне приведення 

їх кількісних параметрів (за строками, сумами, валютами тощо) у відповідність до 

параметрів розміщення в активи шляхом їх адаптації. 

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність 

структуризації депозитних ресурсів банку за багаторівневою класифікацією.  

В якості базових у ній виокремлено ознаки класифікації за видами операцій, що 

забезпечують формування депозитних ресурсів, та контрагентами їх здійснення.  

На основі базової структуризації, відповідно до потреб депозитного 

менеджменту, запропонована поглиблена їх класифікація за: якісними критеріями; 

кількісними критеріями; критеріями, що визначають особливості технології 

управління. 

Автором доведено, що депозитна діяльність банку супроводжується значною 

кількістю ризиків, які впливають на її результати, та, в кінцевому підсумку, 

впливають на його ефективність та фінансовий стан. Зважаючи на зазначене, в 

роботі запропоновано визначати ризик депозитної діяльності як її ситуативну 

характеристику, що складається з невизначеності її результатів та можливих загроз 

фінансовому стану банку під впливом різноманітних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовищ у ході її здійснення, що виявляється у зміні чистого 

прибутку та/або власного капіталу і втраті конкурентних позицій. 

У роботі визначено, що результати депозитної діяльності (депозитні ресурси 

та ризики) визначаються як об’єктивними аспектами, пов’язаними з впливом 

некерованих факторів зовнішнього середовища, так і суб’єктивними факторами, 

обумовленими внутрішніми характеристиками банку, зокрема, ефективністю 

депозитного менеджменту. Зважаючи на зазначене, автором розроблено 

деталізовану класифікацію факторів з виділенням:  

– факторів макрорівня, пов’язаних із прямим (через вплив на формування 

системи депозитного менеджменту) чи опосередкованим (через вплив на 

спроможність юридичних та фізичних осіб розміщувати тимчасово вільні кошти на 

рахунках) впливом на банки політичних, економічних, соціальних та інституційних 

умов, що формують середовище, в якому вони здійснюють депозитну діяльність;  

– факторів мезорівня, пов’язаних із впливом дій регулятора, клієнтів та 

конкурентів (як інших банків, так і небанківських фінансових установ) на 

формування системи депозитного менеджменту банку в цілому та обґрунтування 

окремих управлінських рішень зокрема;  

– факторів мікрорівня, пов’язаних із сукупністю індивідуальних 

характеристик внутрішнього середовища банку, в тому числі цілей депозитної 

діяльності на відповідному горизонті управління, формалізованих у депозитній 

політиці, ресурсів усіх типів, наявних для їх досягнення, та ефективності 

депозитного менеджменту.  



 9 

 

Автором доведено, що ключовим внутрішнім фактором є ефективність 

депозитного менеджменту, під якою запропоновано розуміти здатність суб’єктів 

управління банком створювати, інтегрувати та реконфігурувати ресурси, змінювати 

внутрішньобанківські відносини та процеси відповідно до зміни зовнішнього 

середовища макро- та мезорівня таким чином, щоб синергетичний ефект від цього 

забезпечував оптимізацію обсягу депозитних ресурсів та їх узгодження з ключовими 

цілями діяльності інших підсистем у контексті реалізації загальнобанківської 

стратегії в цілому.  

Автором визначено, що в поточний момент та у найближчій перспективі 

депозитна діяльність банків України та депозитні ресурси як її результати (рис. 2) 

детермінуються негативним впливом зовнішнього середовища та характеризуються 

значними дисбалансами за строками (домінанта короткострокових ресурсів) та 

валютами (значний рівень доларизації депозитних ресурсів), нестабільністю 

процентних ставок, внаслідок чого генерується підвищений рівень процентного, 

валютного ризиків та ризику ліквідності. Високим залишається також рівень 

нефінансових ризиків, особливо репутаційного та операційно-технологічного. 
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Рисунок 2 – Динаміка формування депозитних ресурсів банків України  

за 2005-2015 рр. 

 

У таких умовах саме ефективний депозитний менеджмент дозволить банку 

більш успішно, ніж конкуренти, інтегрувати та конфігурувати наявні ресурси, 

відповідно, отримувати більш ефективні, порівняно з середньоринковими, 

результуючі показники депозитної діяльності, оскільки банк швидко 

адаптуватиметься до змін зовнішнього середовища та матиме стійкі конкурентні 

переваги.  

У другому розділі «Науково-методичне забезпечення формування системи 

депозитного менеджменту банку» сформовано адаптивну модель депозитного 

менеджменту; обґрунтовано науково-методичний підхід до розробки адаптивної 
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депозитної політики та сформовано комплекс заходів щодо її реалізації; 

удосконалено аналітичне забезпечення депозитного менеджменту банку.  

На основі вивчення дивергентних концепцій банківського бізнесу для 

формування системи депозитного менеджменту банку обрано інтегровану 

модель, що дозволяє представити банк у вигляді цілісної економічної системи, 

всі базові функції якої (залучення вкладів, розміщення коштів, розрахункові 

операції) повинні реалізовуватися перманентно.  

Ураховуючи це, обґрунтовано, що мета депозитного менеджменту в банку 

полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу залучених депозитних 

ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями інших підсистем у контексті 

реалізації загальнобанківської стратегії в цілому за критеріями вартості, 

строковості та ризику. 

У роботі визначено, що, зважаючи на функціонування банків у мінливому 

та невизначеному середовищі, система депозитного менеджменту повинна мати 

здатність адаптуватися до загроз, що генеруються ним, та завдяки цьому 

стабілізувати результати депозитної діяльності в допустимих, визначених  

стратегічними та операційними планами, межах.  

Це досягається шляхом формалізації депозитного менеджменту  

у вигляді адаптивної моделі системи, яку запропоновано визначати як 

сукупність елементів (об’єктна, суб’єктна, функціональна підсистеми) зі 

структурно-функціональними зв’язками, що функціонують на основі синтезу 

загальних (системної логіки, ситуаційного управління) та специфічних 

(депозитної діяльності) принципів, та є стійкими у часі завдяки адаптаційним 

алгоритмам, що ініціюють зміни в окремих підсистемах залежно від динаміки 

внутрішніх та зовнішніх умов.  

У роботі обґрунтовано, що функціональною основою депозитного 

менеджменту банку є планування кількісних параметрів його об’єктів як на 

стратегічному, так і на операційному рівнях. При цьому визначено, що 

основою депозитного менеджменту є депозитна політика, що передбачає 

визначення цілей депозитної діяльності на плановий період та заходи, що 

забезпечать залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб у 

необхідних для банку обсягах, оптимізованих за критеріями вартості, 

строковості та ризику. 

Розроблено науково-методичний підхід до формування адаптивної 

депозитної політики банку, що передбачає послідовну реалізацію наступних 

етапів: аналіз стану об’єктів депозитного менеджменту на основі «real-time 

моніторингу» з урахуванням факторів зовнішнього середовища; діагностування 

причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє середовище-банк» та їх впливу на 

можливість досягнення цілей депозитної діяльності; визначення цілей 

депозитної діяльності в плановому періоді; формування комплексу 

стратегічних альтернатив (оптимістична, інерційна, песимістична) з 

формалізованим переліком дій за кожним із варіантів; контроль за реалізацією 

депозитної політики та оцінка її ефективності.  
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Його запровадження забезпечить здатність банку своєчасно та адекватно 

реагувати на флуктуації зовнішнього середовища та успішно здійснювати 

депозитну діяльність без загрози втрати конкурентоспроможності та 

фінансової стійкості. 

У роботі доведено, що депозитний менеджмент банку, побудований на 

основі адаптивного підходу, потребує відповідного аналітичного 

інструментарію. При плануванні запропоновано застосовувати інструментарій 

стратегічного аналізу з елементами сценаріїв та прогнозів для формування 

адаптивної депозитної політики, узгодженої з загальнобанківською стратегією 

та умовами середовища, в яких вона реалізується; в ході контролю – 

нормативні моделі для моніторингу та виявлення відхилень від планових 

параметрів депозитної діяльності, у тому числі результативності депозитної 

діяльності й ефективності депозитного менеджменту, та з’ясування їх причин; 

для реалізації регулятивної функції – моделі дескриптивного характеру, 

результати застосування якого дадуть змогу обґрунтувати необхідні 

управлінські впливи. 

Реалізація всіх функцій депозитного менеджменту банку має 

передбачати: аналіз макросередовища функціонування банку з використанням 

SLEPT-, STEP- та PEST-аналізів; комплексний аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовищ банку з використанням SNW-, SPASE- та SWOT- 

аналізів; аналіз мікросередовища банку з використанням фінансового, 

статистичного, економіко-математичного аналізу та обов’язково 

супроводжуватись аналізом ризиків із використанням експертних методів, 

GAP-аналізу, аналізу дюрації, VAR-аналізу, стрес- та бек-тестування. 

У третьому розділі «Розвиток методичного інструментарію 

оцінювання рівня ефективності депозитного менеджменту банку» 
сформульовано наукові підходи та розроблено практичні рекомендації щодо 

оцінювання ефективності депозитного менеджменту банку на основі 

інтегрованої моделі банківського бізнесу з урахуванням умов функціонування.  

Автором доведено, що з метою визначення досягнення цілей 

функціонування системи депозитного менеджменту банку та її адаптованості 

до умов зовнішнього середовища необхідною є кількісна оцінка її 

результативності та ефективності. 

Базуючись на адаптивній моделі системи депозитного менеджменту 

банку, сформованій на основі інтегрованої моделі банківського бізнесу, та з 

урахуванням того, що мета депозитного менеджменту полягає не в 

максимізації, а в оптимізації обсягу залучених ресурсів та їх узгодженні з 

ключовими цілями діяльності інших підсистем у контексті реалізації 

загальнобанківської стратегії в цілому, в роботі запропоновано здійснювати  

узагальнену оцінку результативності депозитної діяльності за допомогою 

синтетичного показника (DQM) (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Етапи розрахунку синтетичного показника результативності 

депозитної діяльності (DQM) на основі інтегрованої моделі бізнесу банку 

 

Його використання дозволяє надати кількісну оцінку результативності депозитної 

діяльності для різних об’єктів аналізу в межах компаративного та управлінського блоків 

на окремі звітні дати, відстежувати та оперативно реагувати на негативні зміни в 

депозитній діяльності, що призводять до погіршення кількісних (обсяги залучення 

депозитних ресурсів у розрізі джерел надходження), цінових (ефективність процентної 

політики в контексті адекватності рівня встановлених депозитних ставок при залученні 

ресурсів) показників та показників ризику (поточний профіль ризику щодо співставності 

обсягів, залучених та розміщених депозитних ресурсів за строками). 
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де xij – елемент матриці спостережень: 

значення показника j в період часу i            

(i∈[1;m], j∈[1;n]) 

 

 

2. Перевірка внутрішньої узгодженості за допомогою a-критерію або тесту  

Кюдера-Річардсона 

3. Нормалізація даних, їх згортка та формування на цій основі синтетичного  

показника результативності депозитної діяльності банку 

3.1. Згортка даних 

де xj min – мінімальне значення ознаки; xj max – максимальне 

значення ознаки; αj – нижній ліміт інтервалу; βj – верхній 

ліміт інтервалу; xj nom ∈ [αj, βj] – інтервал значень; Kαj = {i : 

xij < αj} – значення j-го показника при   xij < αj; Kβj = {i : xij > 

βj} – значення j-го показника при xij > βj. 

 

 

4. Контроль за дотриманням нормативних та цільових значень синтетичного показника (DQM) та 

прийняття управлінських рішень 
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Аналіз значень синтетичного показника результативності депозитної діяльності 

банків України дозволяє констатувати її зниження протягом 2015 року порівняно з 

попереднім роком за переважною більшістю об’єктів спостереження (за винятком 

ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Кредобанк»). 

Така ситуація спричинена значним тиском негативного прояву зовнішніх факторів та 

несприятливої динаміки середовища функціонування банків України протягом періоду 

дослідження. 

Зважаючи на це, у роботі розроблений методичний підхід до кількісної 

формалізації впливу зовнішніх факторів на результативність депозитної діяльності банку 

шляхом комплементації інструментів якісного та кількісного стратегічного аналізу на 

основі регресійних залежностей з послідовною реалізацією наступних етапів: 

формування інформаційної вибірки дослідження; визначення часового горизонту аналізу; 

опис на основі PEST-аналізу механізму впливу факторів на синтетичний показник 

результативності депозитної діяльності (DQM) та висування гіпотез щодо напрямку їх 

впливу; тестування на наявність колінеарності та часових лагів; визначення сили та 

напрямку впливу факторів; відсіювання колінеарних та несуттєвих факторів для 

подальшого врахування в забезпеченні адаптивності системи депозитного менеджменту 

банку. 

За результатами побудови моделі панельної регресії сукупність зовнішніх факторів 

впливу на результативність депозитної діяльності банку розподілено за чотирма 

квадрантами комбінаторної матриці: 

− квадрант 1: значний (p-value<0,05) вплив однонаправленого (коефіцієнт β зі 

знаком «+») характеру – для факторів: політична стабільність, очікувані зміни особистого 

матеріального становища фізичних осіб, обсяги номінального ВВП у фактичних цінах, 

темпи росту реального доходу населення, обсяги реалізованої продукції підприємств 

реального сектора; 

− квадрант 2: значний (p-value<0,05) вплив різнонаправленого (коефіцієнт β зі 

знаком «-») характеру – для факторів: середньозважена вартість кредитних ресурсів та 

валютний курс на міжбанківському ринку; 

− квадрант 3: незначний (p-value>0,05) вплив однонаправленого (коефіцієнт β зі 

знаком «+») характеру – для факторів якості регулювання, частки банків-членів 

платіжних систем, частки активних платіжних систем, кількості платіжних терміналів; 

− квадрант 4: незначний (p-value>0,05) вплив різнонаправленого (коефіцієнт β зі 

знаком «-») характеру – для фактора обсягів заборгованості з виплати заробітної плати. 

З метою визначення доцільності запровадження змін у системі депозитного 

менеджменту з урахуванням умов функціонування банку та адаптованості до них 

здійснено побудову стохастичної фронтірної моделі, що дозволяє визначити 

інтегральний показник ефективності депозитного менеджменту (TQ), який характеризує 

рівень використання потенційних можливостей банку за умови обмеженості ресурсів та 

узгодженості джерел і напрямків їх розміщення (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Алгоритм оцінки ефективності депозитного менеджменту 

банку 
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На основі його розрахунку та аналізу можна диференціювати ефективність 

депозитного менеджменту різних банків за умови однакової інтенсивності впливу 

факторів зовнішнього середовища та визначити на цій основі необхідність 

запровадження коригування окремих її елементів або реінжинірингу в цілому. 

За результатами розрахунків визначено, що найнижчу ефективність 

депозитного менеджменту мав ПАТ «Промінвестбанк». Низькі значення показника 

(менше 0,5) характерні для ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Південний Банк» та 

ПАТ «Діамант Банк» (на початковому етапі), проте поступовий розвиток дозволив 

вдосконалити управлінські практики до мінімального ринкового рівня. До переліку 

банків, що демонстрували стабільне зростання показників, віднесено 

ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсиббанк», 

ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Фідобанк» та ПАТ «Діамант 

Банк».  

Результати аналізу використовуються для побудови градієнтної карти, місце 

конкретного банку в момент часу t, на площині якої визначається координатами за 

показниками DQM та TQ (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Градієнтна карта ефективності депозитного менеджменту 

банків України за показниками DQM та TQ станом на 01.01.2016 

 

Графічна інтерпретація кількісних показників дозволяє виявити, що 

протягом 2015 року значна частка банків зі сформованої вибірки демонструвала 

високі показники ефективності депозитного менеджменту, тому можна зробити 

висновок, що зниження результативності депозитної діяльності обумовлене 

посиленням негативних тенденцій інтенсивності впливу факторів зовнішнього 

середовища, на тлі яких продуктивність від вдосконалення управлінських практик 

була нижчою. 
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Застосування градієнтної карти у процесі інтерпретації результатів кількісного 

аналізу дозволяє визначити комплекс першочергових оперативних завдань для 

підтримки цільового рівня таргетованих параметрів депозитного менеджменту 

банку. У випадку виявлення значних розбіжностей у координатах банків у межах 

однієї сфери порівняння здійснюється деталізований аналіз у розрізі вхідних значень 

показників з метою виявлення слабких сторін системи депозитного менеджменту 

банку. При цьому запропоновані інструменти дають змогу проводити як 

структурний (у розрізі об’єктів спостереження), так і горизонтальний аналіз, 

дозволяючи порівнювати зміну ефективності депозитного менеджменту окремого 

банка у часі, а необхідною умовою управлінських впливів є дотримання балансу між 

вартістю впровадження нових рішень та їх потенційною вигодою.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці науково-методичних 

підходів та практичних рекомендацій, спрямованих на формування системи 

депозитного менеджменту, адаптованої до умов функціонування банку. 

За результатами виконаної дисертаційної роботи зроблено такі висновки: 

1. На основі аналізу теоретичних напрацювань поглиблено розуміння сутності 

поняття «депозитна діяльність банку» як специфічної за функціями сфери 

банківської діяльності, що здійснюється виключно на підставі банківської ліцензії та 

являє собою багаторівневу, узгоджену за цілями, ресурсами і часом сукупність 

процесів, спрямованих на залучення й акумулювання тимчасово вільних коштів 

населення та підприємств за контрольованого рівня ризиків.  

На цій основі формалізовано об’єктне поле депозитного менеджменту як 

сукупності внутрішньобанківських процесів, спрямованих на залучення й 

акумулювання тимчасово вільних коштів населення та підприємств, ресурсів, що 

при цьому споживаються, та отриманих результатів (сформовані депозитні ресурси з 

необхідними кількісними та ціновими параметрами при дотриманні планового рівня 

ризиків). 

2. Сформовано систему факторів, що впливають на депозитну діяльність 

банку та її результати, з виділенням факторів макрорівня, мезорівня та мікрорівня. 

У межах розробленої структуризації автором доведено необхідність виділення 

фактора ефективності депозитного менеджменту. Під цим поняттям запропоновано 

розуміти здатність суб’єктів управління банком створювати, інтегрувати та 

реконфігурувати ресурси, змінювати внутрішньобанківські відносини та процеси 

відповідно до зміни зовнішнього середовища макро- та мезорівня таким чином, щоб 

синергетичний ефект від цього забезпечував оптимізацію обсягу депозитних 

ресурсів, їх узгодження з ключовими цілями діяльності інших підсистем у контексті 

реалізації загальнобанківської стратегії в цілому.  

3. За результатами проведеного аналізу банківської системи України 

з’ясовано, що функціонування системи депозитного менеджменту відбувається під 

впливом суперечливих та важко прогнозованих процесів в економіці, політиці та 

соціальній сфері. Це призводить до відтоку коштів із рахунків банків, поглиблює 
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дисбаланси у структурі залучення та розміщення депозитних ресурсів, збільшує 

доларизацію ресурсної бази та генерує ризик ліквідності. 

4. У роботі розроблено адаптивну модель депозитного менеджменту банку, що 

функціонує на основі синтезу загальних (системної логіки та ситуаційного підходу 

до управління) та специфічних (депозитної діяльності) принципів, включає базові 

елементи (об’єктна, суб’єктна, функціональна підсистеми) із вбудованими 

адаптивними механізмами, застосування якої забезпечує досягнення стратегічних 

цілей діяльності без загрози втрати фінансової стійкості шляхом зміни 

внутрішньобанківського середовища під впливом суттєвих факторів зовнішнього 

середовища. 

5. Визначено, що основою депозитного менеджменту є депозитна політика, що 

передбачає визначення цілей депозитної діяльності на плановий період та заходи, 

що забезпечать залучення тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб у 

необхідних для банку обсягах, оптимізованих за критеріями вартості, строковості та 

ризику. 

Запровадження розробленого автором науково-методичного підходу до 

розробки адаптивної депозитної політики банку на основі традиційних підходів із 

включенням блоку діагностування причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє 

середовище-банк» забезпечить його здатність своєчасно та адекватно реагувати на 

флуктуації зовнішнього середовища та успішно здійснювати депозитну діяльність 

без загрози втрати конкурентоспроможності та фінансової стійкості. 

6. Автором доведено, що в сучасних умовах функціонування банків України 

система депозитного менеджменту банку має базуватись на якісному аналітичному 

інструментарії, який запропоновано розглядати в розрізі функцій менеджменту та 

об’єктів аналізу з виділенням макро, мезо- та мікрорівня. 

7. Для визначення результативності депозитної діяльності банку в 

дисертаційній роботі запропоновано розраховувати синтетичний показник, що 

сформований на основі інтегрованої моделі банківського бізнесу з використанням 

методів непараметричної статистики та модифікації панельних даних у тривимірний 

статистичний масив. 

За результатами його апробації визначено, що результативність депозитної 

діяльності банків України за 2015 рік погіршилась, в першу чергу, через погіршення 

кількісних та цінових параметрів депозитних ресурсів. 

8. Автором доведено, що діагностика ключових факторів динаміки 

зовнішнього середовища функціонування банку формує інформаційну базу для їх 

урахування під час прийняття управлінських рішень і створює передумови для 

запровадження в банку науково обґрунтованої системи депозитного менеджменту, 

адаптованої до поточних ринкових умов, забезпечуючи при цьому можливість 

досягнення поставлених завдань. 

Розроблений методичний підхід до кількісної формалізації впливу факторів на 

результативність депозитної діяльності шляхом застосування PEST-інструментарію 

та інструментарію економетричної формалізації дозволив виділити фактори, що 

мають враховуватись при формуванні системи депозитного менеджменту, 

адаптованої до умов середовища функціонування банків України. 
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9. У роботі запропоновано науково-методичний підхід до оцінки ефективності 

депозитного менеджменту банку на основі застосування стохастичного фронтірного 

аналізу. За його результатами на основі побудови градієнтної карти ефективності в 

координатах «ефективність депозитної діяльності-ефективність депозитного 

менеджменту» з використанням бенчмаркінгових оцінок приймаються управлінські 

рішення, що забезпечать досягнення цілей депозитної діяльності банку без загрози 

втрати його конкурентоспроможності та фінансової стійкості. 
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15.  Шелюк А. А. Етапи депозитного планування в комерційному банку / 

А. А. Шелюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: 

збірник тез доповідей XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 

жовтня 2013 р.) : в 2 т. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т. 2. – С. 144-145 (0,07 

друк. арк.). 

АНОТАЦІЯ 

Шелюк А. А. Науково-методичні засади формування системи депозитного 

менеджменту банку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Сумський державний 

університет, Суми, 2016. 

У дисертації визначено концептуальні підходи до формування системи 

депозитного менеджменту банку, що ґрунтуються на уточненій структуризації 

об’єктів депозитного менеджменту; систематизації факторів, що впливають на 

досягнення цілей депозитної діяльності банку; методологічних засадах визначення її 

елементів на основі інтеграції системного та адаптивного підходів.  

Удосконалено комплекс інструментарію аналітичного забезпечення 

депозитного менеджменту банку шляхом доповнення його синтетичним показником 

результативності депозитної діяльності, що базується на основі інтегрованої моделі 

банківського бізнесу і поєднує кількісні, цінові показники та показники ризику. 

На основі використання інструментарію економетричної формалізації 

виявлено фактори, що демонструють суттєвий ступінь впливу на результати 

депозитної діяльності банків України. Це дозволило сформувати наукове підґрунтя 

для розрахунку інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту в 

контексті врахування умов їх функціонування.   

Ключові слова: банк, депозитна діяльність банку, депозитний менеджмент 

банку, адаптивна модель депозитного менеджменту банку. 

АННОТАЦИЯ 

Шелюк А. А. Научно-методические основы формирования системы 

депозитного менеджмента банка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Сумский государственный 

университет, Сумы, 2016. 

Диссертация посвящена развитию научно-методических основ формирования 

системы депозитного менеджмента банка, адаптированной к условиям его 

функционирования, и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию инструментария оценки ее результативности и эффективности. 

В работе сформирована система объектов депозитного менеджмента банка. В 

ее состав предложено включать: внутрибанковские процессы по привлечению и 

аккумулированию временно свободных средств населения и предприятий; 
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потребляемые при этом ресурсы и результаты (сформированные депозитные 

ресурсы с необходимыми количественными и ценовыми параметрами при 

поддержании уровня рисков депозитной деятельности на запланированном уровне). 

С целью углубленного изучения объектов депозитного менеджмента в 

диссертации разработана многоуровневая классификация депозитных ресурсов 

банка. На первом уровне предложена классификация по видам операций банков, 

обеспечивающих формирование депозитных ресурсов, и контрагентам их 

осуществления. На основе этого разделения депозитные ресурсы предложено 

дополнительно классифицировать по: качественным критериям; количественным 

критериям; критериям, определяющим особенности технологии управления. 

Автором определено, что депозитная деятельность банка генерирует 

значительное количество рисков как финансового, так и нефинансового 

происхождения. Основными из них на данном этапе развития банковской системы 

Украины являются: риск ликвидности в части непрогнозируемого оттока средств со 

счетов клиентов, валютный, репутационный и операционный риск.  

В работе предложена классификация факторов, влияющих на результаты 

депозитной деятельности банка с выделением факторов макро-, мезо- и 

микроуровня. При этом обосновано, что ключевым фактором является 

эффективность депозитного менеджмента банка.  

На основе изучения концептуальных основ организации управления 

сформировано авторское определения понятия «депозитный менеджмент банка». 

Структурно предложено определять его как систему, содержащую объектную, 

субъектную и функциональную подсистемы. 

На основе интеграции принципов системного, процессного подходов и 

принципов депозитной деятельности разработана адаптивная модель системы 

депозитного менеджмента, применение которой обеспечивает достижение 

стратегических целей деятельности банка без угрозы потери 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости в условиях существенных 

изменений внешней среды на основе эффективного использования имеющихся 

ресурсов, их интеграции и реконфигурации, изменения внутрибанковских 

отношений и процессов.  

Для обеспечения необходимого уровня гибкости системы депозитного 

менеджмента автором предложен научно-методический подход к формированию 

адаптивной депозитной политики банка. Он предусматривает анализ объектов 

депозитного менеджмента на основе real-time мониторинга с учетом факторов 

внешней среды, диагностирование причинно-следственных связей «внешняя среда-

банк» и оценивание их влияния на возможность достижения целей депозитной 

деятельности банка. 

В работе усовершенствован инструментарий аналитического обеспечения 

депозитного менеджмента банка на основе дополнения его синтетическим 

показателем результативности. Его использование позволяет проводить 

сравнительную оценку результирующих синтетических показателей депозитной 

деятельности различных объектов в пределах сравнительного (банки одного 
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кластера или группы) и управленческого (подразделения банка) блоков и принимать 

на их основе взвешенные управленческие решения. 

На основе использования инструментария эконометрической формализации, в 

частности, элиминации коллинеарных факторов и учета временных лагов, выделены 

ключевые внешние факторы, влияющие на результаты депозитной деятельности 

банков Украины. Полученные аналитические данные могут использоваться как при 

планировании депозитной деятельности банка, так и в процессе контроля ее 

эффективности. 

В работе предложен научно-методический подход, позволяющий определить 

интегральный уровень эффективности депозитного менеджмента с учетом условий 

функционирования банка. Он основывается на построении стохастической 

фронтирной модели, спецификация формы функциональной границы которой 

осуществлена на основе транслогарифмической функции.  

Преимуществом предложенного подхода является то, что результирующий 

показатель эффективности соответствует критериям динамичности, 

многофакторности, вероятностного характера и относительности.  

Полученные данные предложено использовать при построении градиентной 

карты эффективности, дифференциация объектов которой в соответствии с 

определенными параметрами депозитного бенчмаркинга формирует основу для 

компаративной оценки и разработки управленческих решений по достижению 

преимуществ по сравнению с банками-конкурентами. 

Ключевые слова: банк, депозитная деятельность банка, депозитный 

менеджмент банка, адаптивная модель депозитного менеджмента банка. 

SUMMARY 

Shelyuk А. А. Scientific and methodological principles of forming of deposit bank 

management system. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economic science, specialty 08.00.08 – Money, 

finance and credit. – Sumy State University, Sumy, 2016. 

The thesis defines the conceptual approaches to the formation of the system of the 

bank deposit management, based on the updated structuring of objects of deposit 

management; systematization of the factors influencing the achievement of the objectives 

of the deposit activities of the Bank; methodological principles of the determination of its 

elements based on the integration of systemic and adaptive approaches.  

Improved range of tools and analytical support deposit management of the bank by 

supplementing it with synthetic performance indicator Deposit activity, based on substrate 

integrated banking business models and a combination of quantitative, price indicators and 

risk indicators. 

With econometric tools for formalize the factors that demonstrate a significant 

degree of influence on the results of deposit activities of banks of Ukraine. It is possible to 

form a scientific basis for calculation of integral level of efficiency of deposit management 

in the context of accounting for the conditions of their operation.  

Key words: bank, deposit activity of the bank, the deposit bank management, 

adaptive model of the deposit management bank. 
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